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M Ă R T U R I
Ea n-aș O grădinarul iscusit. 
Ce-șl crește cu iubire ce-a eâdit — 
Și nu aș U cu voi tovarăș bun.
De in-aș opri, răsad să nu mai pan.

E

Scriu mlndru : comunism 1 — da-n ceasul grea, 
De-aș înclina un dram stindardul meu. 
Ori de n-aș fi cu voi intr-un cavlnl,
N-aș merita in veci acest pămint.

George Demetru Pan

^VlamadehvvrvrtiRĂ
S întem un popor care construim socialismul. 

Am pornit pe acest drum și nu ne vom opri. 
Construim socialismul pentru că avem încă 

multe nevoi și năzuim toii către o viată mai bună. 
Ne-am încredințat că. apucîndu-ne de muncă încor
dată. om lingă om, sub îndrumarea partidului, vom 
scăpa de nevoi și vom ajunge la o viată mai bună.

Construim socialismul clipă de clipă, ceas de 
ceas.

Construcția socialismului se face pe baza unor 
cunoștințe înaintate pe cane știința le-a pus și le 
pune mereu la îndemîna omului, pentru a se ajuta 
în munca lui. Știința ușurează munca și sporește 
belșugul. De aceea, învățătură, cît mai multă în
vățătură, e de o necesitate vitală. Neștiința de 
carte sau părăsirea învățăturii pe drum înseamnă o 
slăbire a frontului general al muncii, o piedică în 
înaintarea noastră către o viață nouă.

Un copil care lenevește, un învățător care lasă 
clasa baltă și se apucă de alte treburi, un munci
tor de la țară care nu-și îngrijește bine ogarul, 
un muncitor din fabrici care nu e atent la lucrul 
tul, un om de știință care nu se pasionează în 
cercetările sale, ne țin in loc, ne tin în loc pe toii, 
și pe mine și pe dumneata care ne citești. întregul 
popor care se străduiește și așteaptă să crească ’ 
izvoarele belșugului, să se înmulțească mijloacele 
bunei sale stări- O încordare slăbită, o muncă a- 
minată, o forță pierdută sau cheltuită în gol este 
un mai puțin în agonisita noastră de bunuri ge
nerale. E un lucru pe care l-au înțeles mulți, cei 
mai buni dintre noi care ne-a-u luat-o înainte și 
pe care trebuie săd unrnăm toți.

Cu asemenea gînduri m-am despărțit într-o zi, 
în satul Meri-Goafa din raionul Roșiori, de o 
ceată de copii, între care era amestecat în jocuri 
copilărești un bălețandru de vreo 15—16 ani care 
nu învățase decît oatru clase elementare. Era un 
băiețandru voinic, vioi, dar care rămăsese la li
mita de învățătură a copiilor, care mai urmau școa
la elementară de patru ani și, poate, sub această li
mită. încet. încet, desprinzîndu-se de carte și de 
învățătură va rămîne în afara frămintarilor de 
idei și de cunoștințe care mișcă înainte pe oame
nii muncii, va deveni o forță nepregătită pentru 
sarcinile din ce în ce mai complicate și mai ridi
cate ca nivel intelectual care se pun satului acum. 
El va sta în urma celorlalți pentru că nu va pri
cepe importanta vitală, vitală pentru el și pentru 
satul întreg, a noilor idei, a noilor măsuri nece
sare ridicării buneistări generale a oamenilor 
muncii.

De aceea, socotim necesar ca organele culturale 
ale satului, școala, căminul cultural, biblioteca, sub 
îndrumarea organizației de partid și a U.T.M.-ulul 
să organizeze cercuri de lectură cu cel ieșițî de 
curînd din neștiința de carte și cu cei care au ră
mas la învățătura școlii elementare de patru ani, 
pentru a întreține interesul pentru învățătură.

Și mai bine dacă părinții ar fi îndrumați să-și 
trimită copiii la școala elementară de șapte ani care 
și-a extins rețeaua peste o mare parte a țării, 
școala elementară de șapte ani fiind astăzi baza 
minimă a culturii noastre în etapa actuală a dez
voltării socia’e.

învățătura dobîndită în școala elementară de - 
șapte ani. fără să reprezinte totul, constituie, totuși,, 
pentru fiecare cetățean, un temei de cultură care-i 
îngăduie să se poată ridica apoi la un nivel Inte
lectual din ce în ce mai înalt, contribuind cu puteri 
sporite la înfăptuirea operei de construcție socia
listă în tara noastră.

Prof. Petre Drâgoieacu
președintele Consiliului Superior ai Școlilor.

Există oare cineva care să nu admire o livadă 
de pomi fructiferi înfloriți sau incărcațl de rod ? 
Fără îndoială că nu. Dar pentru ca pomii să în
florească și să dea omului rod bogat, trebuie ca 
la rîndul lor să primească de la om îngrijirea 
cuvenită, începind cu plantatul șl pînă la culesul 
fructelor. Și această îngrijire trebuie dată la 
vremea ei, fără înflrziere.

Una din lucrările ce se execută acum in livezi

este șl stropitul împotriva unul primejdios duș
man al pomilor — păduchele de San-Josă. Mun
citorii de la G.A.S. Ștefăneștl, regiunea Pitești, 
după cum se vede, grăbesc stropitul in livadă 
(fotografia de sus).

O altă lucrare ce se face tn aceste zile este 
plantarea puieților, așa cum se lucrează 1* pe
piniera Vrănești din aceeași regiune (fotografie 
de jos).
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In mișcarea artistică de amatori, 
brigada de agitație este cea mai 
proaspătă formație. Ea s-a năs

cut ia noștri. Are cea mai mare 
forță de exprimare, cele mai diverse 
mijloace ca j-o facă, și un material 
faptic nespus de bogat.

In regiunea București, de care ne 
Vom ocupa In rindurile de față, brigă
zile artistice de agitație au devenit, 
ca și în alte părți de altfel, cele mai 
populare formații. In ultimele trei 
luni numărul lor a sporit cu peste 170. 
Se țintește ca pînă la sfîrșitul anului 
să se ajungă la 370. 
cifră de plan. Este 
Cave o dictează viața, 
altă comună, un grup 
adună și înjghebează 
creație. Apoi cu trudă alcătuiesc pro
gramul. Am spus cu trudă, fiindcă cei 
mai multi nu sînt poeți și nici regizori. 
Mă gîndesc în această clipă la cei 
cere zăbovesc noaptea pînă tîrziu ca 
să potrivească niște rime, însuflețiți 
de frumusețea atîtor fapte care se cer 
cîntate. Ei reușesc (îndrumați uneori 
și de metodiști) să realizeze un pro
gram bun care e prezentat cu săli 
arhipline. Oamenii aplaudă încântați 
și a doua zi vin cu sugestii. Fapte, 
cum am spus,, berechet. Ele trebuie în
să cernute. Asta e o treabă de migală, 
dar nu numai atît. Programul brigăzii 
trebuie să fie ca un leac bun, adică 
să-și facă efectul. Să nu plutească la 
suprafață și nici să nu defăimeze. Unii 
lucrează ca Ia spițerie la alcătuirea 
programului : atîtea procente laudă, a- 
tîtea critică- Nu așa stau lucrurile. Pro
gramul brigăzii, chiar cînd critică, tre
buie să degaje siguranță în îndreptarea 
lipsurilor, să releve caracterul lor vre
melnic, să arunce asupra petelor negre 
din viață fascicolul de raze al forței 
și optimismului nostru In multe cazuri 
nu se întîmplă așa. Am descoperit în 
programele unor brigăzi, prezentate de 
acum în plublic, lucruri supărătoare. 
In ce măsură este programul brigăzii 
din Socetu, raionul Roșiori, o oglindă 
a vieții comunei ? Brigada critică sfa
tul popular și începe cu președintele, 
apoi îi ia în primire pe secretar, apoi 
pe contabil, pe câțiva funcționari, pe 
colector. pe cei de la cooperativă, 
moară, dispensar. „Nu le-a scăpat ni
meni" — remarci. Și așa și este. Și a- 
poi, întrebarea firească la care te o- 
biigă o astfel de prezentare a lucruri
lor : „Dar aici nu merge nimic bine 
Merge. întreaga comună merge bine, 
încă de anul trecut comuna a fost 
cooperativizată în întregime

Un exemplu de greșită înțelegere a 
rostului criticii îl aduce programul bri
găzii din Frăsinet. raionul Olteni. Aici 
se spune clar: „Dacă-i vorba să ne 
distrăm 7 Atunci hai să-i criticăm / Pe 
cei cere au lipsuri in satul nostru". Fi
rește, critica brigăzii se face în forme 
hazfn Acestea însă, și nu fondul cri
ticii sînt obiectul hazului E de dorit 
să rîdă pînă și cel criticat. Mai mult 
ca sigur că va merge în acest fel mult 
mai ușor spre îndreptare. Brigada din 
Frăsinet (textier Marin I. Nica). își în
dreaptă întîi săgeata spre sfatul popu
lar. (De altfel majoritatea colectivelor 
procedează așa, ca și cum aceasta ar 
fi un fel de „modă").

„Trandafir de la Moldova De ce 
■fot nu îți ții vorba / Trandafir de I» 
Bacău / Fă*ne pod și eleșteu". Și mai 
departe cîntă un bade supărat : „Mi 
f-a rapt cărața-n dram (din cauza po
dului N.N.) / Ce să mă fac eu acum / 
Să chem rfaturiie toate / Ca să-mi 
pană alte roate". Le-am răspunde cu 
e replică din programul brigăzii din 
comuna Gh. Lazăr, raionul Slobozia, 
îndreptată împotriva unor cetățeni care 
mi lăsat pietrișul purcoi în fața curții 
și nu-1 întind pe uliță cu toate îndem
nurile deputatului. „Dacă noi nu*l a- 
jalăm / In noroaie no înecăm". Așa 
este, tovarășe Nica Marin, toate reali
zările gospodărești din sate, ca și cele 
din Frăsinet, de care brigada nu po
menește nimic, s-au realizat de către 
sfaturile populare cu sprijinul cetățe
nilor. Altminteri, cum bine știi și dum
neata, din cer nu pică nimic de*a 
gata., nici măcar, roate pentru car.

a Brigada de agitație din Buftea a 
ținut, cu unul din programele 
sale, comuna „sub foc de 

artilerie" timp de două ceasuri. „Poziti
ve, negative, vom cerca să vă redăm / 
Bune, rele, laolaltă .." și programul uită 
pînă la urmă de promisiune, pierzîn- 
du-ae într-o avalanșă criticistă.

O obligație de căpetenie a colecti
vului brigăzii este să respecte adevă- 
nrl. Dacă nu face așa,' ea își sapă sin
gură prestigiul. Brigada din satul Ba- 
rieea, raionul Roșiori, afirmă :

„Foaie verde de Upon 7 La Peretu 
Berna un an / Era parcă on cămin /

•zrovrnnnnr

Care activa din plin- 7 La Peretu acu* 
nu frate / Lucrurile sînt schimbate / 
Nu e teatru nu e cor 7 Nu e nici nn 
amator".

Cei din colectivul de creație al bri
găzii din Baricea parcă nici n-ar fi 
trecut pe la fața locului. La Peretu 
sînt formații puternice, cerc de „prie
teni aj muzicii", o activitate artistică 
cu tradiție, care ar putea inspira celor 
din Baricea cu totul altceva decît mo
tive de critică.

In programul brigăzii din comuna 
Nicolae Bălcescu, raionul Lehliu, în- 
tîlnim într-un șir de urări și bleste
me, ceva în felul acesta : „V.'abilul
Dimitriu / Să-i înghețe □ git rachiu”... 
(Adăugăm că Traian Dimitriu este în
suși instructorul brigăzii). Termeni ca 
„valabilul" (de unde l-or fi importat 
tovarășii din Nicolae Bălcescu ?) — 
sînt cu totul nepotriviți. De asemenea, 
mai sînt folosite aici expresii lipsite 
de respect și bună-cuviință. Așa ceva 
n-are ce căuta în programul unei bri
găzi a cărei menire este să facă agita- 

pentru realizarea înaltelor noastretie 
scopuri, cu mijloace artistice.

De dragul unei rime, brigada din 
Cornetu, raionul Domnești, spune des
pre vînzătorul de la cooperativă :

„La cînlar arde est poate i A pășind 
pe greutate La metru întinde stam
ba / De iți vine să cînți „Samba"; iar 
de dragul unui joc de cuvinte cei de 
la Mînăstirea, raionul Oltenița, înlo
cuiesc numele tovarășului Lucian Ti' 
cheaua, responsabilul „Alimentarei" cu 
Lucian Licheaua. Vina -. a cintărit 
bomboane într-o pungă prea mare.

Ce are comun critica cu ofensa, și 
mai ales, un astfel de „joc de cuvinte" 
cu arta, care dă brigăzii numele ei de 
botez ? Dacă nu are, dați-ne un exem
plu pozitiv — o să spuneți. Ne gră 
bim s-o facem.

Iată, de pildă, baciul stinei coopera
tiste din comuna Cuza Vodă, raionul 
Călărași, nu muncește bine. Brigada de 
agitație, folosind si ea un joc de cu
vinte. spune că baciul, „n-a făcut nici 
o brinzâ" fiindcă s-a plimbat de colo, 
colo.

„Torta vara, spune satul / Te ai 
pat cu mutatul ' Ai mutat stina fi 
plasa 7 Pe la Coade, pe la Rasa ! 
...Cînd s-au păruit pieile / Au înțărcat
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Nu de mult a avut loc întrece
rea culturală a echipelor ar
tistice de amatori ale unită

ților agricole dki regiunea Bucu
rești. Brigăzi artistice de agitație, 
echipe de teatru și dansuri popu
lare se perinda ti pe scenă rind pe 
rînd.

Am admirat mult echipa de dan
suri a gospodăriei agricole de stat 
Dîlga. li priveam pe ti-nerii artiști 
amatori, cu chipurile îmbujorate 
de viitoarea iootilui. Aceeași vo
ioșie tinerească, aceeași înălțime 
și frumusețe, parcă toți ar fi fost 
făcuți de-o mumă. 3i sînt mindria 
gospodăriei. Unii dintre ei au ieșit 
abia de curând de pe băncile șco
lilor profesionale agricole, și au 
venM să nruncească în gospodăria 
de stat. Printre artiștii amatori din 
Dîlga, se află și Maria Priescu, o 
tânără de 17 ani, cu obrajii dur
dulii. cu zîmbetul mereu peA buze. 
Muncitorii din gospodărie îi pre
țuiesc munca și îi zic în glumă 
„mecanicul nostru". Așa și este! 
Maria Priescu este mecanic-moto 
rist. In vara anului 1957. a absol 
vit școala profesională de mecanici 
agricoli și a - fost repartizată la 
gospodăria de stat din Dîlga Năs; 
cută în Bîrsești. un sat de lîngă 
Jiu, și apoi crescută la un cămin 
de copii din Tg. Jiu, Maria n-a 
pregetat să se despartă de melea
gurile copilăriei.

Tn ziua aceea, Maria mi-a depă-
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COOPERATORILOR

/ —Tet pe drum, pe drum, 
drum / Insă brînză nici decum“...

Cele de mai sus închid în ele numai 
cîteva învățăminte. In munca lor ano
nimă și trudnică creatorii de texte să 
țină seama de ele și de altele, să le 
aplice și să se perfecționeze. Frumu
sețea și bogăția vieții din jur, se cer 
exprimate în cuvinte corespunzătoare. 
Este datoria brigăzii artistice de agita
ție s-o facă.

Brigada artistică trebuie să desfă
șoare o critică constructivă care să 
ajute efectiv la îndreptarea lipsurilor, 
să militeze pentru triumful noului, să 
veștejească tot ce-i vechi și înapoiat. 
Ea nu trebuie să defăimeze, să stîr- 
nească dușmănii, și să îndepărteze oa
menii oi, dimpotrivă, să i mobilizeze la 
acțiuni pozitive. Sînt brigăzi (e vorba 
de brigăzile bune, desigur), care nu 
socotesc încheiată misiunea unui pro
gram o dată cu prezentarea lui. Ele ur
măresc cu perseverență efectele criti
cii. Dacă nu s-au luat măsuri revin 
iarăși și iarăși, pînâ rând cel în cauză, 
sătul să tot fie „veteran" al criticii din 
partea brigăzii, se străduiește să iasă 
din această situație.

Intr unul din programele sale, bri 
gada Centrului Mecanic din Roșiori a 
anunțat publicul că tovarășul Petre 
Liță, criticat în programul trecut pen
tru delăsare în muncă a devenit acum 
unul din cei mai buni muncitori de la 
sculărie. Este desigur un merit al bri
găzii și ea avea motive s-o afirme cu 
satisfacție.

Critica brigăzii are un scop social: 
educarea oamenilor. Ea nu este obiect 
de distracție în sine. Colectivele de 
creație să țină seama de acest lucru și 
să nu uite că se adresează în perma
nență unop oameni și situații reale. 
Aceasta le cere o mare răspundere ma
nifestată în egală măsură la verificarea 
faptelor ca și la alegerea tonului cri
ticii.

La recentul concurs de texte ale 
brigăzii din regiunea București s-au 
primit peste 80 de texte. Este desigur 
un lucru bun. Sarcina de căpetenie a 
creatorilor de texte este însă să se 
aplece cu mai multă atenție și răbdare 
asupra cuvântului pe care-I aștern pe 
hîrtie, socotind greutatea și influența 
pe care o dobîndește acesta mai tir 
ziu. cînd e răspmdit. Pe lîngă talentul 
și entuziasmul prezente în cele mai 
multe cazuri colectivele de creație tre
buie să-și însușească metodele de crea
ție artistică literară, să-și întregească 
cunoștințele și să aprofundeze realita
tea cea nouă. Acestea le vor da tutu
rora cheia succesului.

V. (oso
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a dumirea generală a membrilor 
21 cooperativei de consum din Pin- 

* * cota e începui cu prezentarea 
dării de seamă pe anul 1957. Și darea 
de seamă n-a fast de loc săracă in con
ținut : aproape 600.000 lei fond social 
vărsat, din cei 4.400 de membri ai co
operativei, 289 au fost înscriși în 1957, 
18 unități de desfacere a cooperativei; 
— toate la un loc vorbesc de forța 
cooperativei în comerțul sătesc.

Dezbaterile s-au purtat mai mult in 
jurul problemelor gospodărești, în cen
trul atenției fiind desfacerea mărfuri
lor și munca dusă pentru achiziții de 
produse agricole. Și in acest sector, ori- 
cit ai vrea să te ferești de cifre, nu te 
rabdă inima să nu arăți de pildă că 
in cursul anului 1957 cooperativa din 
Pîncota, prin unitățile sale, a vindut 
mărfuri în valoare de 14 milioane lei. 
Aceasta înseamnă cu două milioane mai 
mult decît în anul 1956, deoarece coo
perativa a primit de la oraș cu 10 la 
sută mai multe mărfuri.

Cineva a cerut să se 
despre metodele folosite. Și s-a arătat 
că, pentru a veni în sprijinul cumpără
torilor, cooperativa nu s-a mulțumit cu 
unitățile sale de desfacere și și-a lăr
git activitatea în tîrguri și piețe săp- 
tămînole, a organizat expoziții cu oîn- 
zări în valoare de peste 750.000 lei. 
Beneficiul net al cooperatvei se cifrea
ză la frumoasa sumă de 389.699 lei. 
Poate fi lăudat consiliul de conducere 
pentru asemenea activitate ? Firește, 
merită laudă, și membrii cooperativei 
care au luat cuvintul nu s-au zgircit 
să o faci

In adunare s-a analizat și munca 
depusă in pricing achizițiilor. Bunăoa
ră. s-a arătat că in anul trecut s-«u 
achiziționat 127.000 kg. grîu. 87.400 
kg. porumb, 1900 kg. orz, 20.600 kg. 
floarea soarelui, in ce pricește legu
mele și zarzavaturile achiziționate, ele 
ating valoarea de 389.000 lei.

Totuși realizările in acest sector n-au 
reușit să mulțumească pe cei prezenți. 
Oricum ai face socoteala, atît cantita
tiv cit și caloric diferența este foarte 
mare între ceea ce au primit membrii 
cooperatori din Pîncota și ceea ce au 
vindut statului.

Ce-a fost de lăudat s-a lăudat. Ce nu 
s-a făcut tocmai bine, oamenii nu s-au 
sfiit s-o spună fără ocolișuri. Și nu 
«-au sfiit să spună nici directorului 
bazei interraionale Arad, tovarășul L. 
Hoaieș că nu s-a ostenit să asigure 
cooperativei o aprovizionare ritmică. 
Consiliul de conducere n-a fost nici el 
scutit de a da socoteală pentru lipsa 
de mai mult interes în privința achi
zițiilor și mai ales pentru că nici in 
1957 nu s-a îngrijit să construiască un 
magazin în satul Mișca. Tovarășul Ma- 
tray Ladislau din acest sat a ținut să 
le-o spună fără ascunziș. Și iot el s-a 
angajat să lucreze voluntar împreună 
cu alți cooperatori din Mișca, pentru 
ca dorința să le fie împlinită.

S-a ales apoi noul consiliu în frun
tea căruia a fost reales fostul preșe
dinte tovarășul Alexandru Vig, precum 
și comisia de revizie pe anul 1958.

CI. Munteanu

nat firul scurtei ei povestiri. Bles
tema pe aceia care au dezlânau** 
cel de al doilea război mondial, în 
care a murit tatăl ei. Nu l-a cu
noscut decît din fotografie. Mama 
ei îi spunea că atunci, în ’41. Ia 
plecarea tatălui. ea gungurea în 
copaie. După cîțiva ani. istovită de 
muncă și durere, mama s-a prăpă
dit și ea. Așa s-a făcut că. după 
război, Maria Priescu a crescut Ia 
un cămin de copii din Tg. Jiu, 
unde a avut educatoare bune ca și 
o mamă, care au orescut-o si în
drumat-o spre școală. Tn cele cîte
va luni, de cînd lucrează în gos
podărie, Maria a fost evidențiată 
de mai multe ori. atît î-n munca 
profesională cît și în activitatea 
culturală. întotdeauna ea a ajutat 
îa alegerea și pregătirea celor mai 
potrivite și plăcute dansuri popu
lare. Iți este mai mare dragul s-o 
privești cum joacă „Sîrba de Ia 
Jiu" și dansul „Alunelul".

— In gospodăria noastră, spune 
ea. avem rmulte elemente talentate 
pentru echipa de dansuri populare. 
Aproape toți tinerii sînt fii de ță
rani muncitori, colectiviști sau im 
tovărășiti, care au urmat ca și 
mine școala profesională de meca
nici agricoli și au venit să aplice 
în practică cele învățate. Iar mun
ca, ne place să o împletim cu jo
cul si cu cîntecul...

Moria Stancu



n ciur, li vie și utim
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Pomicultura, ip țara noas
tră a fost Afinată în dez
voltarea sa de politica re

gimului burghezo-moșieresc ca
re nu se interesa de dezvoltarea 
acestui sector, lăsînd la voia 
întîmplării producerea mate
rialului săditor și înființarea 
plantațiilor. La grăbirea in
trării în declin a livezilor au 
contribuit, de asemenea, neîn- 
grijirea pomilor in timpul ce- 
iui de al doilea război mon
dial și distrugerile provocate 
prin operațiunile militare și 
prin efectul secetei îndelun
gate din anii 1946—1947.

Toate aceste cauze au pro
dus răni adinei patrimoniului 
pomicol al țării noastre. Abia 
in anii regimului nostru de de
mocrație populară s-a pus în 
mod științific problema refa
cerii și dezvoltării pomicultu- 
rii pentru a asigura cu canti
tăți din ce în ce mai mari de 

icte piața internă și expor
ti. Astfel, pomicultura a fost 

așezată pe făgașul ei, bucu. 
rîndu-se de un sprijin prețios 
din partea statului. Regimul 
îostru a pus bazele dezvoltă
rii acestui sector prin crea
rea unei rețele de școli și in- 
itituții de pomicultură și hor- 
riculturâ, de învățămînt de 
toate gradele, precum și a 
C.H.V., care pregătește pen. 

ru producție cadrele de spe- 
rialitate.

S-au pus, de asemenea, baze- 
e producerii materialului sădi- 
or în pepinierele statului care 
iroduc pomi altoiți din toate 
.peciile și soiurile cele mai 
raloroase, în concordanță cu 
îecesitățile, ținînd seama de 
iarcinile ce-i revin pomicul- 
urii.

Prin așezarea sa geografică, 
rrin condițiile de climă și sol, 
aionul Buzău oferă condițiuni 
irielnice dezvoltăirii pomilor 
ructiferi. Formele de relief 
lin zona dealurilor înalte, 
ona dealurilor mijlocii și 
tona subdealurilor oferă pan- 
e cu înclinare și poziții po- 
rivite pentru pomii roditori.

Ca pe tot cuprinsul țării și-n 
aionul Buzău s-a întocmit ra- 
onarea pomiculturii. Aceas- 
ă lucrare cuprinde situația ac- 
uală a pomiculturii și planul 
e dezvoltare a pomiculturii 
n următorii 10 ani, ținînd 
eama de soiurile cele mai 
otrivite, soiuri polinizatoare, 
oiuri interfertile și de consu. 
iul de fructe în stare proas- 
ătă pe tot timpul anului, de 
ecesarul pentru industrie și 
xport.
Din situația prezentată pe 

aionul Buzău se desprinde in 
rimul rînd că prunul repre- 
intă cea mai mare parte din 
umărul de pomi existenți, re- 
rezemtînd 73,4 la sută. Specii 
lai valoroase ale căror fructe 
e pot păstra în stare proaS- 
ătă aproape tot timpul ariu- 
îi ca mărul, părul și gutuiul 
^prezintă un procent foarte 
de, față de posibilitățile cli- 
iatice.
Această situație se datoreș- 

• faptului că pepinierele par- 
culare din trecut vindeau 
bmii la ' prețuri de speculă 
are depășeau posibilitățile 
zonomice ale multor săteni, 
ir acestora le-a venit mai 
>or să planteze pruni cu pu
ți proveniți din sîmbure. Pe 
j altă parte statul burghezo, 
oșieresc nu a sprijinit răs- 
ndirea pomilor fructiferi, nu 
creat posibilități de indus- 

ializare a fructelor. Indus- 
ializarea, mai ales a pruni- 
r, se făcea prin fabricarea 
icii.
Slaba dezvoltare a căilor de 
>municație a contribuit, de 

asemenea, la sărăcirea patri
moniului pomicol al raionului.

Ținînd seama de sarcinile 
pentru refacerea și dezvolta
rea pomiculturii în raionul Bu
zău s-a creat o pepinieră po
micolă care asigură producerea 
materialului săditor în soiuri 
autentice, permise prin raioa- I 
nare, de bună calitate și la un I 
preț accesibil maselor largi de 
cumpărători.

Datorită muncii desfășurate 
de inginerii și tehnicienii din 
gospodăriile colective și co
mune și cu sprijinul acordat 
de organele de partid și de 
stat în ultimii ani, țăranii 
muncitori s.au convins de a- 
vantajele cultivării pomilor 
fructiferi. S-a creat astfel un 
adevărat curent al iubitorilor 
de pomi, care au început să 
viziteze pepinierele pentru a 
cumpăra puieți. Astfel, în ra
ionul Buzău, în toamna anului 
1957 s-au plantat 4.094 pomi 
din care 1.390 pruni la G.A.C. 
„Vasile Roaită“ din comuna 
Gherăseni. în primăvara anu
lui 1958 s-au ridicat de la pe
pinieră și s-au plantat 11.246 
pomi fructiferi și 1.566 duzi 
pentru loturi sericicole. Pe spe
cii s-au plantat : 2.500 de meri, 
1.696 peri, 1.544 pruni, 4.441 
caiși, 510 cireși, 269 piersici, 
263 gutui, totalizind 11.246 
pomi fructiferi.

Dezvoltînd sectorul pomicol 
prin plantări masive în sectoa
rele socialist și individual, plan- 
tînd pe curbele de nivel, folo
sind trasarea Ia pantele mari, în 
viitorul apropiat vom asigura 
cantități din ce în ce mai mari 
de fructe pentru consumul oa
menilor muncii, pentru indus
trializare și export, contribuind 
astfel la întărirea economiei 
noastre naționale.

Ing. Vasile Dache
Secțiunea agricolă raională

Buzău

la 5-12 aprilie ...... ..„
i Lucrări 

în cîmp

Se va lermi- 
na aratul 

! pentru fnsă-
mînțările de pri- 

£ măvară sau pre- 
: gătirea pămîntului 
£ acolo unde s-a a- 
: ral din toamnă, 
• precum și însă- 
• mînțarea plante- 
£ lor din epoca l-a, 
: urgența a 2-a: sfe- 
£ cla de zahăr și 
£ furajeră, cartofi 
£ și alte rădăcinoa- 
£ se. Acolo unde 
£ pămîntul s-a în- 
£ calzii pînă la 8-10 
£ grade se va în- 
£ cepe însămînța- 
£ rea plantelor din 
£ epoca a 2-a: po- 
£ rumb, fasole, iar- 
£ bă de Sudan, ri- 
£ cin, soia, etc. O 
£ atenție deosebită 
£ se va da îngriji- 
£ rii culturilor de 
i toamnă: vor fi tă- 
î vălugite sau gră- 
* pate după cum e 
* necesar. Se vor •

administra îngră
șăminte suplimen
tare, mai ales a- 
zotal de amoniu. 
In cantitate de 
40 kg. la hectar, 
deoarece favori
zează creșterea 
plantelor.

Lucrări 
în livadă

Continuă cură
țirea pomi
lor și stro

pirea contra dău
nătorilor. Tăierile 
de rodire la pomi, 
favorizează rodi
rea în iiecare an.

In vie

Se va termina 
dezgropatul 

viei pentru 
a împiedica pier
derea mugurilor 
prin clocire. în
cep tăierile de pri
măvară. Timpul 
este prielnic pen
tru plantările de 
completare a go
lurilor.

S.M.T. Stilpu, raionul Buzău, a realizat pină 
în prezent 25 la sută din sarcina de plan cu 
privire la însămînțările de primăvară.

In fotografie: inginerul Nicolae Otavă în
registrează ultimile hectare arate de brigada 
a noua, fruntașe pe S.M.T.

O îndeletnicire deosebit de gingașă: ingine
rul Lazăr Boris din G.A.S. Ștefănești-Pitești, 
controlează cu atenție coardele de viță pentru a 
vedea cum se prezintă mugurii.

Gîndacul ghebos este unul 
dintre cei mai pericu
loși vătămători ai griu

lui și celorlalte cereale. Are o 
Culoare neagră-mată, este ci
lindric și lung cam de 1,5 cm. 
Privit dintr-o parte pare coco
șat, de unde i se trage și nu
mele de „gîndacul ghebos". 
El apare mai ales pe înserat 
în luna iunie, cînd boabele ce
realelor sînt în lapte. Ginda- 
cul se urcă pe spice, le des
face cu picioarele și roade 
boabele. Rareori, cînd nu se 
poate cățăra pe pai, îl retează 
de la bază. După un timp de 
hrănire, cînd încep căldurile, 
gîndacii gheboși se retrag pe

In grădina ț 
de legume £

Se execută £ 
plivitul și £ 
celelalte Iu- £ 

crări de întreține- £ 
re a culturilor în £ 
răsadnițe. Se sea- £ 
mănă ceapa, ustu- £ 
roiul, arpagicul, £ 
varza. Acolo un- £ 
de temperatura £ 
pămîntului a a- £ 
juns la 8 grade se £ 
poate începe repi- £ 
catul la roșji, ar- £ 
dei, castraveți. £

In sectorul î • 
zootehnic •

11 A ieii nou năs- £ 
îVl cuți sau £ 

zburați mici £ 
trebuie îngrijiți £ 
cu atenție, pen- £ 
tru a-i feri de £ 
boli. Aceeași gri- £ 
jă va ii acordată ț 
și celorlalte ani- * 
male tinere mai * 
ales mînjilor, care f 
din cauza vremei • 
reci se pol îmbol
năvi. 

sub ierburi și frunze uscate 
sau chiar în pămînt, unde dor
mitează pină în luna septem
brie, cînd căldurile s-au poto
lit și încep însămînțările de

Sfaturi pentru 
AGRICULTORI

toamnă. Pagubele produse de 
gîndacul ghebos adult nu sînt 
prea mari și de obicei trec 
neobservate.

După ieșirea lor din pămînt, 
gîndacii se împerechează și 
încep să depună ouă. După 
două săptămini, ies larvele 
(viermii albicioși cu fălci pu
ternice, păroși spre coadă). Ie
șirea larvelor are loc pină 
toamna tîrziu. Larvele trăiesc 
în galerii, cresc repede, atin- 
gînd dimensiuni pină la 2,5— 
3 cm., sînt foarte mincăcioase 
și produc pagubele cele mai 
mari. Pe înserat larva iese 
afară după hrană sau trage 
frunzele in galerie. Frunza nu 
este roasă, ci este mestecată 
intre fălci și supță. Din frunză 
nu mai rămîne decît un smoc 
de firișoare albe (nervurile). 
Plantele atacate se usucă după 
un timp, iar larvele se mută 
atunci mai departe- în căuta
rea hranei. Atacul ie prezintă 
în vetre ce se întind ca o pe- 
cingenă. Ca -să găsim larvă, 
trebuie întotdeauna să luăm o 
brazdă cu cazmaua din afara 
vetrei. Atacul continuă pină 
cînd vremea începe să se 
răcească.. Atunci larvele se 
afundă în pămînt. unde dor
mitează pînă primăvara. Pri
măvara atacul este mai 
puternic, deoarece larvele 
fiind mai mari, au ne
voie de mai multă hrană. De 
aceea de multe ori abia în 
primăvară se observă unele 
lanuri atacate de gîndacul 
ghebos.

Primăvara, atacul durează 
pînă în luna mai, cînd din nou 
larvele se afundă în pămînt. 
In interval de o lună se trans
formă în gîndac, care apare 
din. nou pe spice în luna iu
nie.

Cunoscînd felul cum se în
mulțește și cum atacă gînda

cul ghebos, trebuie să știm și 
cum să-l combatem. Îndată ce 
descoperim larvele trebuie a- 
nunțat tehnicianul sau ingine
rul de la gospodărie, comună 
sau raion, pentru a confirma 
dacă într-adevăr este vorba de 
gîndacul ghebos.

Combaterea gîndacului ghe
bos se face pe cale chimică 
cu ajutorul nitroxanului sau 
hexacloranului în soluție de 3 
la sută. Cînd atacul este încă 
în vetre se prăifuiesc numai 
vetrele și o zonă de jur îm
prejurul lor. Cînd atacul s-a 
întins, prăfuim întreaga supra
față fie cu ajutorul mașinilor, 
fie din avion cînd suprafața 
este mai mare, întrebuințind 
cîte 30 kg de substanțe chi
mice la fiecare hectar. Aceste 
substanțe nu sînt periculoase 
pentru om și animale. Dacă 
avem la indemînă putem fo
losi și arseniat de calciu (12 
kg la hectar). în cazul acesta 
vom anunța însă prin placpr- 
de că terenul este otrăvit, de
oarece această substanță este 
o otravă foarte puternică.

Dacă nu avem la indemînă 
substanțe chimice, vom lua 
măsuri pentru localizarea ata
cului gîndacului ghebos, | să- 
pmd un șanț adine de jur 

împrejurul suprafeței conta
minate. Șanțul va avea malu
rile drepte, apoi se va prăfui 
cu nitroxan sau hexacloran. In 
căutarea hranei, larvele se vor 
aduna in șanț, unde le putem 
distruge ușor.

Aceste mijloace se folosesc 
toamna și primăvara, cînd gîn
dacul este in stare de larvă. 
Nu se combate gîndacul adult 
pentru că acesta apare doar 
pentru o scurtă perioadă 
(lunile iunie și septembrie). . 

în combaterea gîndacului 
ghebos este o mare greșeală 
să semănăm grîu după griu 
sau cereale mai mulți ani tn 
șir pe același loc. Efectuarea 
de arături timpurii, îndată 
după recoltarea păioaselor și 
curățirea ogoarelor de buru
ieni, sint măsuri care împiedi
că răspîndirea și înmulțirea ă- 
cestor dăunători.

Ing. Nicolae iang
Serviciul Producției 

Plantelor M.A.S.



Mai frumoasă îndeletnicire decit creșterea păsărilor nici că 
există — e de părere tînăra colectivistă Florica Paladie din comu- 
■a Sînnicolaul Mare. Și cele peste 400 găini de rasă ale colectivei 
parcă simt dragostea Floricăi pentru ele.

Gospodari cum sint, colectiviștii din Sînnicolaul Mare s-au 
gindiî să valorifice sorgul in gospodărie. Au înființat un atelier 
de mături. Printre cei care lucrează în noul atelier sînt și losif 
Roca și Lubomir Raki, care in primele 10 zile de la înființare 
au făcut 600 de mături.

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI ■ DE PE ÎNTINSUL PAI

S-au unit trei
După multe frămintărl și căutări, 

după fel de fel de socoteli și 
comparații, comuna Lipia așe

zată chiar lângă Buzău a ajuns să 
numere astăzi cu doi președinți de 
întovărășire mai puțin. Vă voi povesti 
mai jos cum o scădere numerică, poate 
duce uneori la o creștere a puterii 
economice.

In septembrie 1952, la Lipia, a 
luat ființă întovărășirea agricolă 

’’Drumul socialismului” care cuprindea 
28 de familii și o suprafață de 48 hecta
re. Doi ani mal tirziu', întovărășirea 
număra 66 de famiilii cu 96 hectare, 
iar în 19.56, cînd în comună au luat 
ființă încă două întovărășiri- ’’Drumul 
socialismului” avea 168 de familii cu 
267 hectare.

Ziua de 12 aprilie 1956 rămîne în 
Istoria comunei Lipia ca o dată me- 
memorabilă pentru că în această zi 46 
de familii dintr-un capăt al așezării bu- 
zoiene, cu 85 hectare, au semnat actul 
de constituire al întovărășirii ’’Agri
cultura Nouă” iar în celă-lailt capăt al 
comunei, alte 70 de famiilii cu 102 
hectare se organizau’ într-o nouă în
tovărășire Pe care au numit-o ”1 Mai".

Și așa s-a făcut că de la 12 aprilie 
1956 în comuna Lipia erau trei pre
ședinți de întovărășiri agricole: trei 
președinți, trei consilii de conducere, 
trei colective de muncă, același fel de 
teren agricol și totuși rezultate diferite; 
la "Drumul socialismului”, 1383 kg. 
de grîu la hectar (media producției) ; 
la "Agricultura Nouă” 1154 kg. de 
grîu la hectar, iar la ”1 Mai" 1315 kg. 
de grîu la hectar.

La prima vedere, diferențele nu sînt 
prea mari : între 50 și 250 kg. la hec
tar. Dar dacă raportăm la suprafețele 
cultivate cu grîu. poate nrcine vedea 
că "Drumul socialismului” care a cul
tivat 82 hectare cu grîu în 1957 a 
scos cu 12.221 kg. de grîu mai mult 
(nurhai diferențele dintre culturile me
dii) decit ’’Agricultura Nouă”, care a 
cultivat doar 33 hectare cu grîu.

Aceste socoteli simple sînt cunoscu
te și discutate de toți lipienii.

înainte de a se întovărăși, rezul
tatele producției la grîu erau deosebi
te aproape de la hat la hat, de la om 
la om. După întovărășire iată că totuși 
mai sînt deosebiri. Nimeni nu poate 
spune că membrii întovărășirii ”1 Mai" 
nu sînt oameni harnici și cu toate a- 
cestea la ”1 Mai” s-a scos anul trecut 
cea mai mică producție de grîu la 
hectar.

Cum, de unde a venit ideea, cine a 
fosț mai întâi cu propunerea de a uni
fica tarlalele celor trei întovărășiri nu 
s-ar putea spune. Viața, munca și re
zultatele arătau destul de limpede ce 
ar trebui făcut.

Aici trebuie o acțiune hotărâtă, o 

întovărășiri...
cotitură în însăși organizarea muncii. 
Dacă cele trei întovărășiri s-ar uni sub 
o singură conducere, într-un singur, 
mare și puternic colectiv, repartizarea 
oamenilor la diversele munci s-ar 
putea face mult mai înțelept, forțele 
nu s ar mai irosi, producția medie ar 
fi aceeași pe toată suprafața arabilă a 
comunei.

Unificarea celor trei întovărășiri din 
Lipia, s-a făcut în septembrie anul 
trecut. Pentru ca să nu existe nici un 
Iei de discuții, să nu se arate nici o 
părtinire, președinții celor trei întovă
rășiri și-au prezentat mandatele pro- 
punînd alegerea altui președinte din 
rândurile întovărășiților. Așa a fost 
ales la Lipia ca președinte al noii înto
vărășiri „Drumul socialismului”, Ion 
Chiricioiul, bun gospodar, chibzuit, om 
„nici aprig la mânie, nici moaile la bu
curie”.

Noua întovărășire agricolă din co
muna Lipia a ajuns astăzi o unitate 
puternică, alcătuită din 465 de familii 
cu 888 hectare, cu un fond de bază de 
9.076 lei rezultat din unificarea celor 
trei fonduri de bază ale vechilor în
tovărășiri.

Ca primă acțiune, adunarea generală 
a hotărât, încă din toamnă, lucrarea un 
comun a întregii suprafețe semănată 
cu grîu, iar experimental, pe o supra
față de 53 hectare, 35 de întovărășiți, 
foști membri ai celor trei întovărășiri, 
sub conducerea lui Vasile Purcărea, 
fostul președinte al întovărășirii ’’Dru
mul socialismului”, vor executa toate 
lucrările în comun și la grîu, și la po
rumb, și la plante furajere, și la legu
micole. Rezultatele muncii acestei bri
găzi, împărțită în trei echipe, vor fi 
discutate în amănunțime la sfîrșitul 
anului 1958, iar dacă ele se vor do
vedi superioare producțiilor realizate 
de ceilalți întovărășiți, atunci forma de 
lucru în comun se va extinde treptat 
și la alte culturi în întreaga întovără
șire.

Inițiativa țăranilor muncitori din 
Lipia a dat de glîndi-t și altor 
întovărășiți de pe întinsul raionu
lui Buzău. Nenumărați delegați ai 
întovărășirilor megieșe au venit aici la 
Lipia să vadă cu ochii loc cum stau 
lucrurile, să se intereseze în amănunt 
cum vor munci oamenii pe o supra
față atât de întinsă. De curând, alte 
întovărășiri din raionul Buzău s-au 
unificat.

întărite numericește și organizato
ric, acestor întovărășiri li se deschid 
perspective și mai frumoase decît le 
aveau pînă a se unifica, deoarece ele 
au prilejul să verifice încă o dată în 
fapt înțelepciunea vorbei populare ”în 
unire stă puterea” și că ’’und'e s mulți 
puterea crește”.

Gh. Florescu
La colț 

In lineare : 
asiste Ia o

P O V

porcilor.

ca pentru

Se gîndea la toate ace 
Îngrijitor, sînt crescător de 
era pe Tremuri Iorgu chit 
mine ?

Hotârît lucru, nu va m 
gada de cîmp sau în altă 
vîrtos de lucru.

Primăvara a venit din- 
tr-o dată, năpădind 
crengile pomilor cu 

puzderie de muguri. Soa
rele își trimite razele cal
de peste cîmpurile arate 
proaspăt, peBte covorul 
▼erde și des al semănătu
rilor de grîu.

In curtea gospodăriei e 
liniște. Toți sînt plecați la 
cîmp. Doar in fața maga
ziei, Gheorghe Spînu, ma
gazionerul, încarcă niște 
saci într-0 căruță. Se opin
tește cu un sac, încearcă 
să-l urce pe loitra căruței, 
dar sacul liind mare și că
ruța înaltă, nu ajunge. în
ciudat se uită în jur, înspre grajduri, înspre cotețele 
doar o vedea pe cineva să-l ajute, și strigă :

— Măi băiete, măi Ioane, ia vino încoace 1 Apoi 
■ine : al dracului porcar, unde s-o fi băgat ?

Dintr-o cocină iese Ion Stavăr, îngrijitorul de 
șapca întoarsă cu cozorocul la spate, pusă peste părul lățos 
șl zbîrlit, pe care nu-1 putea cuprinde.

— Ce-i mă, nea Gheorghe, de ce strigt așa ?
— Ia vino încoa, băiete, să-mi ajuți să urc sacul ăsta în 

căruță. Hai, hai mai repede că mă așteaptă oamenii să Ie duc 
sămînța la cîmp.

Ion apucă de un capăt al sacului, Spînu de altul șl din
tr-un salt îl aruncară în căruță. Magazionerul se sui apoi pe 
capră, luă hățurile în mină, în vîrti biciul în aer și caii porniră.

porci, cu

Ion Stavăr se uită un timp 
în urma căruței pînă ce a 
ceasta dispăru pe poarta 
gospodăriei și o coti in 
vale la răstoacă. Răsuflă 
apoi adînc, se scotoci în 
buzunarul salopetei, pe 
care l-o dăduse fratele lui, 
tractoristul, își aprinse o 
țigară și plecă încet spre 
cotețul porcilor. Luă. furca, 
încărca în roabă paiele 
lărămițate și murdare din 
culcușul porcilor șl le du
se la grămada de gunoi. 
După ce le așeză în coteț 
paie curate, se întoarse,

• luă gălețile din cui și în
cepu să care apă proas
pătă pe care o turnă în troacă. Porcii grohăiau mulțumiți. Mîn- 
caseră bine, iar acum sorbeau zgomotos apa limpede din 
troaca curată. Ion privi spinările rotunde și pline ale porcilor 
care se înghesuiau unul într-altul, își plimbă mina pe coa
ma aspră a unuia mai lacom, îl bătu peste jamboane pe un 
nitul și zise :

— Ho, mă nebunilor, nu vă îngrămădiți așa.
Ii plăcea mult să lucreze la ferma de porci. Aci tot timpul 

avea cîte ceva de făcut. Se învățase cu ei. îi hrănea și îi în
grijea la timp, le cunoștea năravurile, li certa cu bllndețe. Era 
mulțumit. Munca Jui era răsplătită după merit. Făcuse multe 
zile-muncă și luase bucate destule și bani destui. Cu o parte 
din bani își cumpărase, într-un an de cind lucrează la porci, 
două rînduri de haine, pantofi, bicicletă. Doar cu un singur 
lucru nu se împăca Ion, un singur gînd îl rodea : de ce munca 
lui nu este respectată; de ce îl iau unii dintre tineri în derîdere 
-— „uite pe Ion porcarul", „dați-vă la a parte că a venit porca
rul", „Ion ăsta miroase a cocină*. Fetele de la grădină strîm- 
bau din nas cînd se prindea lingă ele In horă. Mai ales unul, 
Bădilă, băiat bun, muncitor dealtfel, din echipa a doua de 
cîmp, născocea tot felul de glume, care mai de care mai haz
lii și mai dureroase pentru Ion.

Adunarea generală a 
Stavăr a întîrziat. N-c 
că a rămas să dea p 

văzut potoliți și grohăind > 
să ceară chiar în seara a

Cînd a intrat în sală 
așezat tăcut în colț. își făc 
Dar deodată își auzi numi 
atenție :

— Consiliul de condu 
mulțumiri tovarășului Ion S 
tră de porci, pentru muncc 
pe care și-o îndeplinește 
gospodăriei. Dacă toți tine 
ca tovarășul Stavăr, ar ci 
puterea unei gospodării nl 
stă și in numărul mare de 
ducere propune adunării < 
tehnic și în primul rînd lo 
vom mai pune 40 de j 
mai este nevoie de încă u 
pe care va trebui să-1 pre

Lui Ion Stavăr cuvinte 
„Consiliul de conducere, 
miri, este unul din fruntașii 
este o muncă d rang, o 
pectată. Auzi mai departe 
varășul Vasile Radu :

— Numai boierii și tr 
muncă are frumusețea și 
portantă dacă ea este pu 
lor mulți. Este rușinos faph 
nu respectă munca tovarl 
unor tovarăși îngrijitori 1<



J>E PE ÎNTINSUL patriei

irele noastre
pâmîntu-a primăvară — 
au scuturat zăpada 
im, catrlnțele Ia soare, 
o — ca allâdatâ — sfada.
» lasâ sâ aștepte 
e dor — vin primii la-ntllnire 
1 in brațe — ca Ia borâ.

eu sâ am de știre 1

ețit de cind se învirte 
it palma, ogoare-ciozvîrte ; 
stâ închircit în pragul răzorului 

mnele cerului, norului.
impia largă cit pusta 
dezleagă pletele, fusta, 
rinde — goale — în mîini — 

>1 puternici, sintem mulțl șl
stâpîni 1'

Carmen Mihuțescu

ctivel din Căzăneștl, raionul Urzlcenl, se adună 
liber, colectiviști amatori sâ joace sau sâ 

1.

: „Bine, dar eu sînt 
Drear oarecare, cum 
itulul. De ce rid de

Se va cere 
tcest gind se

la bri- 
apucâ

.ira de trei ore. Ion 
de la Început pentru 
3 seară. După ce i-a 
îs la ședință hotărit 
a lui de la fermă, 
președintele. Ion s-a 
sul cum să înceapă, 
eședinte. Ascultă cu

rea generală aduce 
11 de la ferma noas
ta și de răspundere, 
le unul din fruntașii 
ria noastră ar munci 
lastră. Și să știți că 
culturile agricole. Ea 
rea consiliul de con- 
area sectorului zoo- 
e porci. Anul acesta 
■at. Pentru aceasta 
harnic și de nădejde 
t astă seară.
i-au mers la inimă, 

rală exprimă mulțu- 
ra să zică munca lui 
cere și trebuie res- 

tarului de partid, to-

iese munca. Fiecare 
:are muncă este im- 
Dorului, In slujba ce- 
esc tineri la noi care 

disprețuiesc munca 
limale, numindu-i în

H !

La Comana, — regiunea Constanța, din împrejmuirea binalelor, răsare clădirea casei de cultura care 
va fi terminată în cinstea zilei de 1 Mai.

. 

TCOMUNE! LEȘU
In clin, cind în

Leșu este un 
sat care face par
te dintr-o veche 
țară de răscruci : 
Nâsăudul. Calea 
plnă la Leșu — 
un ceas de mers 
pe jos de la gară 
— o străbați pe un 
drum de munte, cînd
mînec, te răsucești capricios pină ce 
cobori pe luncile de sub Strfmtura 
cea mare. Lași în dreapta stîncile 
Boscadăului și mergi alături cu apa 
cea mare și calea ferată forestieră. 
Coastele Heniului, cu brazii pironiți 
în steiuri, străjuiesc mereu drumul. 
De pe vîrful muntelui vezi conturu
rile drumurilor și văilor. In vale, ca
sele par puține. Să 
cele peste 600 de 
are satul ? Se vede, 
te dealul Blidarului,
E Lunca. Mai sus un alt cătun. Ier
boasa ; tot puține case. Inima satu
lui bate însă în Gura uliței, la re
vărsarea Leșului In apa cea mare.

fie acolo toate 
gospodării cite 
ce-i drept, pes- 
un roi de case.

afară de doi învățători, Nechua Co- 
tuțiu și Dumitru Persecă, toți ceilalți 
erau țărani muncitori, cu citeva cla
se primare. Printre actorii țărani se 
numărau și Petrea Istrate, Toma Ar
iene Iui Dumitru, Valeriu Persecă, 
Toader Mureșan, Tonica Pop și alții. 
Din anul 1907, echipa de teatru, me
reu împrospătată cu elemente noi, 
a jucat zeci de piese, uneori punind 
în scenă chiar bucăți destul 
grele.

tele Ilva Mică, II- 
va Mare și în sta
țiunea Slngeorz- 
băi. Corul cămi
nului cultural din 
Leșu se poate 
mindri pe drept 
cu solistele Ma- 
riuca Precup și E- 
caterina Gagea, 

nenumărate diplome

de

Cincizeci de ani 
de activitate teatrală

Iunie 1907... In Leșu, un om 
plin de inițiativă, vice-notarul 
Aleza Candele punea în sce

nă piesa „Ruga de la Chizătâu' de 
Iosif Vulcan, cea dinții piesă de 
teatru ce se juca în sat. La vremea 
aceea evenimentul a avut o însem
nătate deosebită prin faptul că în

batjocură „porcari* și „văcari*. In schimb le place brînza, le 
plac cîrnații și slănina, îl bucură banii care ne vin de pe urma 
animalelor...

Intr-un colț cîțiva tineri, printre care și Bădilă Stan, căutau 
să ocolească privirile secretarului, urmărind preocupați ceva, 
în podea. Ion Stavăr zimbi mulțumit și renunță dintr-o dată la 
hotărîrea sa, nespusă nimănui, de a pleca de la ferma de 
porci. Ba se gîndi că n-ar strica să-l aibă tovarăș la îngriji
rea porcilor chiar pe Bădilă, care, oricum, nu pare a fi băiat 
rău. Și cînd președintele puse întrebarea, cine să fie propus 
la ferma de porci, Stavăr se ridică și spuse :

— II propun pe tovarășul Bădilă, pe Stan, de la echipa a 
doua de cîmp. II voi ajuta și va deveni și el un crescător de 
porci fruntaș. Bădilă, care se frămintase pe scaun tot timpul, 
îl privi cu recunoștință. Se aștepta ca Stavăr să-1 acopere de 
rușine în fața adunării. A primit șl a mulțumit lui Ion pentru 
propunerea făcută. Adunarea colectiviștilor a fost de acord, 
deși nu l-a cruțat pentru glumele lui nesocotite. Munca de 
crescător de porci este o muncă importantă, de răspundere, 
pe care n-o poți 
Bădilă va dovedi

încredința 
că merită

oricui. Dar cu ajutorul lui Stavăr, 
această încredere.

Iulian Milca

Iulie 1957...

Colectivul căminului cultural 
Leșu joacă aceeași piesă

din 
cu 

s-a început . activitatea 
comuna, acum 50 de ani. 

spectacolul s-a dat în

care 
teatrală în 
Acum insă 
frumoasa sală a căminului cultural, 
ridicat în anii regimului democrat- 
popular. Sala, deși destul de mare, 
devenise 
clasă din 
unde s-a 
Chizătâu' 
prea mică și poate nici ceterașii de 
atunci nu i-ar fi mulțumit pe Ieșenii 
de astăzi. Săltărețele melodii ale a- 
cordeonului din orchestra căminului 
trezeau 
pe care 
ceteraș 
hori de 
și de învîrtit.
mai aminteau de acum 50 de ani și 
mai ales badea Vaier Persecă, sin
gurul in viață din cei care jucaseră 
atunci, au putut să vadă în rolul 
lui Costică Hîrșu, pețitor bogat și 
nătăfleț, pe Ion Artenie, fiul bătrînu- 
lui Toma, care interpretase același 
rol în 1907. Ar fi greu de spus care 
dintre cei doi a interpretat cu mai 
multă măiestrie pe neblesnicul Cos
tică Hîrșu. 
cel dinții i 
și rolurile 
din el un 
noscut în 
cel mai I 
scenă, interpretarea cu toată bogă
ția de nuanțe in privire, în mimică. 
In vorba rază și uimitâ, în gesturile 
și mișcările lui. Un cuvînt de laudă 
se cuvine pentru fiecare actor din 
echipa de teatru a Leșului, cum ar 
fi Aurel Pralea, Caterina Gagea, 
Maria Lazăr, Maria Petri, George 
Ursu și alții.

Turneul corului 
și al echipei de teatru

August 1957... In mijlocul munci
torilor forestieri din Lunca 11- 
vei, ansamblul coral și in

strumental al căminului cultural din 
Leșu își desfășura un frumos pro
gram în care erau nelipsite unele 
din compozițiile profesorului Tudor 
farda. Tot în aceeași zi echipa de 
teatru a dat spectacol cu piesa 
„Ruga de la Chizătâu* ce se jucase 
cu prilejul aniversării Ia Leșu. Ase
menea turnee ale echipei de teatru 
și ansamblului coral și instrumental 
din Leșu au mai avut loc și în sa-

neîncăpătoare. Sala de 
vechea școală de piatră, 
jucat piesa „Ruga de la 
în 1907, ar fi fost acum

alte nostalgii decit acelea 
le deștepta atunci bâtrînul 

Colta, meșter neîntrecut în 
strigat, în jocuri de mină 

Puținii bătrîni ce-și

Tatăl sau fiul ? Pentru 
stau mărturie amintirile 
de mai tîzziu, ce au făcut 
actor vestit în Leșu, cu- 
satele din jur, iar pentru 
tinăr pledează jocul de

care au primit
și premii, sau cu trișcasii Larion și 
Cratian Marțea, laureați ai con
cursului tinerilor soliști din 1956 și 
1957. Și cită admirație a stîrnit a- 
tunci ieciorașul de 
Zăgreanu, care cu 
lăutar, a descrețit 
celor mai capricioși

Școala 
din Gura Văii Măgurii

In Leșu, ca dealtfel în toate sa
tele țării noastre, copiii se bu
cură de o grijă deosebită. 

Măgurii, ce 
de vreo 12

15 ani Nechita 
arcușul său de 
frunțile pină și 
moșnegi 1

Iată cătunul Gura Văii 
se află la o depărtare 
kilometri de sat. Copiii de aici erau 
nevoiți să străbată acest drum pină 
la școlile ce se află în centrul sa
tului. Datorită acestui iapt, in cătun 
exista cel mai mare procentaj de a- 
nalfabeți. Acum, în anii puterii 
populare, . s-a construit și aici o 
școală. Iți este mai mare dragul să 
privești acest lăcaș de cultură con
struit în inima pădurii, — mărturie 
vie a silințelor omului de azi de a 
purta flacăra culturii pînă în cele 
mai ascunse- văgăuni.

Trei decenii 
de la înființarea 

bibliotecii populare

Septembrie 1927... Știutorii de 
carte din Leșu s-au adresat 
în scris primăriei comunale, 

cerînd să le pună la dispoziție două 
camere într-o clădire liberă a pri
măriei (hotelul comunal), pentru a 
organiza acolo o bibliotecă popu
lară. începutul a fost cu cele 255 de 
volume cumpărate cu banii strînși 
de echipa de teatru prin serbările 
date între anii 1920—1927. Cheltuie
lile începutului au mai fost acope
rite și printr-o colectă făcută de să
teni. Cu banii strînși s-a putut cum
păra un dulap și face abonamente 
la citeva ziare. Azi, biblioteca 
populară din Leșu este amenajată 
intr-un local corespunzător, dotat 
cu mobilierul necesar și numără 
2.186 de volume, dintre care 485 de 
cărți reprezintă darul trimis cu pri
lejul aniversării de către Biblioteca 
Centrală din București.
S-ar putea vorbi mult despre rod

nica șl îndelungata activitate cul
turală din Leșu. Aceasta se poate 
vedea și din cele două aniversări 
care au fost sărbătorite la Leșu a- 
nul trecut: 50 de ani de activitate 
teatrală și 30 de ani de la înființa
rea bibliotecii populare.

Simion Tomuța
directorul școlți din comuna Leșu i
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geofizica

obișnuite

Rampă de lansare verticala a rachetelor

a continuat de 
pînă la 6 iulie, 
magnetică foarte

din Bucu-

cititorii no- 
la sfîrșitul 

comunica- 
sau

a început acum nouă luni 
și își va încheia lucrările 
anul acesta la 31 decem
brie. Oamenii de știință 
din 67 de state, printre ca
re și țara noastră, colabo
rează zi de zi, cu bune re
zultate pentru îmbogăț rea 
cunoștințelor omului des
pre Pămînt și Cosmos. Nu
mai în Uniunea Sovietică 
funcționează 500 de stații 
în cadrul A.G.I. pe lingă 
cele 2500 stații 
din rețeaua meteorologică. 
Toate datele culese de ob
servatoarele din U.R.S.S. 
și din țările de democrație 
populară sînt colectate la 
cemtrul B (Eurasia), cu se
diul la Moscova. La acest 
centru își transmite comu
nicările sale și observato
rul astronomic 
rești.

Mulți dintre 
ștri aud zilnic 
radiojurnalului 
tul : „Nu este alertă 
„Alerta începe'. Ce însem
nătate au aceste cuvinte ?

Cînd în urma observații
lor astronomilor se constată 
pe suprafața soarelui pete 
și alte fenomene în dezvol
tare rapidă, și care pot fi 
urmate de anume efecte în 
starea magnetismului tere
stru, a ionosferei, de apa
riția unor aurore sau cre
șterea puterii razelor cos
mice, se dă semnalul de a- 
lertă (adică de alarmă) de 
către Agenția Mondială de 
prevenire A.G.I. cu sediul 
în S.U.A. Acest semnal este 
dat după ce centrul prime
ște observațiile solare, 

-magnetice, ionosferice etc., 
strînse de celelalte centre 
mondiale, ca și prevederile 
acestor centre în legătură 
cu unele fenomene geofi
zice probabile. Alerta se 
dă la ora 18 (ora noastră), 
din S.U.A. și este apoi re
transmisă de către centrele 
mondiale, în speță de Mos
cova pentru regiunea Eura
sia, și ajunge la noi prin 
cablul direct teletip al In
stitutului Meteorologic Cen
tral, care o difuzează în 
țară, — prin radio — la di
feritele institute care cola
borează la A.G.L Cînd este 
probabil ca în cîteva ore 
să înceapă o furtună mag
netică și toate celelalte fe
nomene geofizice produse 
de unele fenomene solare 
(în special de așa-numitele 
explozii solare) se dă sem
nalul „Interval mondial 
special**, care începe, la 
ora zero și un minut a zilei 
următoare (ora Observato
rului Astronomic de la 
Greenwich-Londra).

Semnalul de alertă, dat 
prin radib, înștiințează ast
fel toate observatoarele și 
stațiile din lume, care lu
crează în cadrul Anului 
Geofizic Internațional, că 
trebuie să fie gata să ur
mărească și să înregistreze 
toate fenomenele activității 
solare. Astfel, chiar la în
ceputul lucrărilor A.G.I., 
observatorul solar Krasna- 
ia Pahra din Moscova a ob
servat în soare o foarte pu
ternică erupție de gradul 
trei, la 28 iunie 1957 ora 9 
(ora noastră). Agenția Mon

I
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1) Containerul rachetei cu apara tura geofizică după coborîrea de la înălțimea de 212 km i 2) Manometrele cu 
âiMIUtlIIHlIlllllffllIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl ionizare și magnetice; 3) Interfenometru.

dială de prevenire A.G.I. a 
declarat starea de alertă în 
aceeași zi, la orele 18, — 
stare care 
altminteri 
O furtună
mare a început la 30 iunie 
1957 orele 6, continuînd 
pînă Ia 2 iulie, ora 3. în 
acest interval, aparatele 
magnetice care indicau di
recția și intensitatea cîm- 
pului magnetic pămîntesc, 
au înregistrat mari oscilații. 
Furtuna magnetică a fost 
înregistrată și de observa-

Lansarea rachetei geofi
zice sovietice de la 21 fe
bruarie 1958, In partea din 
fafă a rachetei se văd 
conjflinerele 

Containerul rachetei cu aparatajui ți animalul pentru ex
periență (cîinele Modnifa) după aterizarea cu succes de Ia 
o înălțime de 212 km.

furtunii 
au avut loc și 

transmisiei

torul nostru magnetic din 
comuna Surlari (Căldăru- 
șani). In timpul 
magnetice 
perturbații ale 
undelor de radio, calitatea 
transmisiilor fiind mai co- 
borîtă ca oricînd in ultimii 
ani. Aurore polare s-au vă
zut pînă la latitudinile noa
stre.

Dar atenția oamenilor de 
știință nu e îndreptată nu
mai asupra soarelui. La cer
cetarea Antarcticei (Polul 
Sud), de pildă, participă 12 
state, care colaborează 
strins. Condițiile de climă 

din Antarctica sînt foarte 
grele. Astfel în cursul iernii 
1957 temperatura a scăzut 
Ia 74 de grade sub zero, 
iar vînturile au avut adesea 
viteze de 220 km. pe oră I 
In aceste aspre condiții se 
fac totuși o sumă de lu
crări foarte importante pri
vitoare Ia aurore, glaciolo- 
gie, geomagnetism, ionos- 
feră, meteorologie și seis
mologie.

Lansarea sateliților arti
ficiali de către U.R.S.S. a 
dus la o serie de cunoștințe 
noi în ce privește gravita
tea pămintului, acțiunea 
meteoriților, a razelor cos
mice, posibilitatea existenței 
unui organism viu în tim
pul zborului cosmic, etc.

Noi sucese 
ale științei sovietice 

în lansarea 
rachetelor

Pentru cercetarea atmos
ferei pînă la o înălțime de 
300—400 km. oamenii de 
știință sovietici au recurs 
la rachetele geofizice. La a- 
ceastă inălțime, sateliții ar
tificiali nu s-ar putea men
ține un timp prea îndelun
gat. Dotate cu containere, 
în care se află aparataje 
științifice ultramoderne, — 
rachetele fac înregistrări 
în păturile superioare ale 
atmosferei și pe care le co
munică apoi pe calea radio
ului.

Prima lansare a rachete
lor geofizice s-a făcut acum 
25 de ani. De-atunci, cerce
tările tehnicienilor au dus 
la perfecționarea construc
ției lor, ajungîndu-se la 
creșterea greutății lor și a 
înălțimii atinse. Astfel, anul 
trecut, in U.R.S.S. a fost 
lansată o rachetă care s-a 
urcat la 212 km. inălțime, 

cu o încărcătură de 2200 
kg. Paralel cu aceasta, s-an 
făcut lansări de rachete cu 
animale vii (cîini) de expe
riență pe ele. Cabina in 
care au fost închise anima
lele s-a înapoiat pe pămint 
cu ajutorul unei parașute.

S-a constatat că animalele 
de experiență au suportat 
bine zborul în atmosfera 
inaltă, că n-au avut loc aici 
un fel de schimbări vizibile 
în organismele lor, starea 
sănătății continuînd a fi 
bună.

Mecanismul de lansare a 
unei rachete geofizice este

densitatea, 
compoziția 

acea înălți*

micrometeo- 
în atmosferă

po-

următorul : racheta se lan
sează la verticală. La o a- 
numită inălțime, containe
rul cu aparataj științific se 
desprinde de corpul rache
tei, plutind in aer circa 40 
de minute, după care coboa
ră încet spre Pămînt gra
tie sistemului de parașute 
ce-1 susțin. In tot acest răs
timp, aparatajui științific 
face înregistrări, transmise 
prin radio observatoarelor 
astronomice.

La 2t februarie 1958, 
știința și tehnica sovietică 
au repurtat o nouă și răsu
nătoare victorie : a fost 
lansată cu succes o rache
tă geofizică cu o singură 
treaptă, în greutate de 1520 
kg. și care a atins înălți
mea de 473 km I S-a sta
bilit astfel un nou record 
mondial de inălțime pentru 
rachetele de acest tip.

Cu prilejul acestei lan
sări, s-au făcut interesante 
înregistrări în atmosfera 
înaltă cu privire la :

1. presiunea, 
temperatura și 
atmosferei la 
me ;

2. studierea 
rilor care vin i 
din spațiul interplanetar ;

3. compoziția ionosferei 
și concentrația ionilor 
zitivi din atmosferă ;

4. înregistrarea zonei 
traviolete a spectrului 
Iar.

Bogatul material cules se 
află in studiul oamenilor 
de știință de specialitate, 

împletind materialul știin
țific cules cu ajutorul sa
teliților artificiali și al ra
chetelor geofizice, oamenii 
de știință sovietici pregă
tesc condițiile realizării că
lătoriei interplanetare. Ri
dicarea unei rachete geo
fizice sovietice la o înălți
me de 
astfel o 
tantă a 
tuate în

Alte mijloace de cerceta
re a atmosferei înalte sînt 
meteoriții, stelele căzătoa
re, a căror studiere este 
coordonată în observatoa
rele de pe tot globul.

în afara 
vizuale, se 
vații prin 
dar și fotografice. Urmări
rea fotografică se face cu 
ajutorul unor camere foto
grafice. foarte luminoase, 
îndreptate în diferite direc
ții ale cerului. Numai in 
U.R.S.S., 292 de stații me
teorologice speciale partici-

ul- 
so-

473 km. constituie 
nouă etapă impor- 
cercetărilor efec- 
cadrul A.G.I.

observațiilor 
fac obser- 

procedee ra-

lucrări asupra circu- 
atmosferice la scară 
studiului radiației

pă la 
lației 
mare, 
soarelui și al pierderilor de 
căldură ale pămintului, 
compoziției atmosferei etc. 
Baloane-sondă au fost tri
mise în Uniunea Sovietică, 
Ia peste 30 km. înălțime, 
iar in țara noastră Institu
tul Meteorologic Central a 
trimis baloane-sondă care 
s-au apropiat de înălțimea 
record atinsă în U.R.S.S.

Lupta dată de om pentru 
extinderea hotarelor științei 
este în toi. Rezultatele 
noi obținute au dus la lă
murirea multor probleme 
și împingerea prezenței o- 
mului acolo unde mintea 
abia cuteza să se aventu
reze acum cîteva zeci de 
ani. Din această cauză, oa
menii de știință din mai 
multe țări sînt de părere 
ca lucrările A.G.I. să fie 
extinse dincolo de data fi
xată (31 decembrie 1958). 
Pentru aceasta, va avea Ioc 
Ia Moscova, intre 29 iulie 
— 5 august crt., a 5-a adu
nare a Comitetului Interna
țional special A.G.I. care 
va dezbate și hotărî pro
blema prelungirii progra
mului de cercetări.

1

I
Problema înapoierii 

pe pămînt 
a sateliților

■

■

păstrarea plano- 
echipajului aces- 
indispensabil ca 
de frnare să fie

In problema înapoierii 
pe pămînt a sateliților ar
tificiali sau astronavelor, 
savantul sovietic A. Stern- 
feld a publicat in ziarul 
„Sovetskaia Rossia”, un 
important articol. După pă
rerea sa, este suficient să 
se înapoieze pe pămînt 
doar aparatajui și echipa
jul laboratoarelor cosmice, 
grație unui planor special 
de aterizare, adăpostit in 
rachetă sau satelit.

Pentru 
rului și 
tuia este 
perioada 
prelungită cit mai mult cu 
putință, din care dauză a- 
paratul trebuie să aibă o 
formă aerodinamică ideală. 
Cu ajutorul unui motor-ra- 
chetă miniatural planorul 
se va detașa de satelitul 
artificial, îndreptîndu-se în 
sensul contrar mișcării lui 
și va începe să se apropie 
de pămînt de-a lungul unei 
orbite semieliptice. Frîna- 
rea în zbor planat se va 
produce treptat, ceea ce va 
feri aparatul de supraîncăl
zire. Cînd, în sfîrșit, viteza 
lui va atinge la suprafața 
păm-ntului aproximativ 109 
km pe oră el va putea ate
riza cu ușurință.

Dacă va fi bine pilotat, a- 
paratul vă putea ateriza în 
orice punct al pămintului, 
indiferent ’de locul de la 
care a decolat. Sternfeld nu 
exclude posibilitatea ca în 
ultima etapă de coborîre 
planorul să fie interceptat 
de un avion supersonic și 
să aterizeze cu ajutorul a- 
cestuia.
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Pentru triumful păeiî

Uniunea Sovietică încetează unilateral 
experiențele cu arma nucleară

— Hotărîrea

La 31 martie, în cadrul 
ședinței comune a celor 
două Camere ale Sovie

tului Suprem ai U.R.S.S., 
Andrei Gromîko — ministru 
al Afacerilor Externe — a

Problema încetării experiențelor cu armele 
atomică și cu hidrogen capătă cu fiecare an, 
cu fiecare lună, o importanță tot mai mare 
pentru cauza păcii și bunăstării popoarelor.

In prezent majoritatea covirșitoare a 
populației globului cere încetarea experiențe
lor. Deși de mulți ani popoarele luptă cu 
hotărîre pentru încetarea acestor experiențe, 
ele continuă ceea ce duce la crearea continuă 
de tipuri noi de arme nucleare aducătoare de 
moarte, sporește concentrarea de elemente 
radioactive în aer și sol, infectează organis
mul oamenilor și periclitează dezvoltarea 
normală a generațiilor viitoare.

Uniunea Sovietică a depus eforturi perse
verente și consecvente pentru a ajunge la un 
acord cu puterile care dispun de armele ato
mică și cu hidrogen cu privire la încetarea 
imediată și necondiționată a efectuării expe
riențelor nucleare. In acest scop Sovietul Su
prem al U.R.S.S. și guvernul sovietic au fă
cut în ultimii ani repetate propuneri concrete 
Cu privire la încetarea experiențelor, propu
neri pe baza cărora s-ar fi putut ajunge de 
mult la o înțelegere în această problemă.

In mesajul din 10 mai 1957, adresat Con
gresului Statelor Unite și Parlamentului 
Marii Britanii, Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a chemat Congresul S.U.A. și Parlamentul 
Marii Britanii să contribuie la realizarea 
unui acord între guvernele U.R.S.S., S.U.A. 
și Marii Britanii cu privire la încetarea ime
diată, a exploziilor experimentale cu bombele 
atomică și cu hidrogen.

La ultima sa sesiune din decembrie anul 
trecut. Sovietul Suprem al U.R.S.S., expri- 
mind voința neclintită și năzuința unanimă 
de pace a poporului sovietic, a propus ca 
U.R.S.S., Marea Britanie și S.U.A. să-și 
asume obligația de a înceta cu începere de la 
1 ianuarie 1958 toate experiențele cu armele 
atomică și cu hidrogen.

S.U.A. și Marea Britanie însă nu au răs
puns la toate aceste propuneri ale Uniunii 
Sovietice. In consecință intr-o parte a gto' 
bului sau în alta continuă exploziile, experi
mentale ale bombelor atomice și cu hidrogen, 
ceea ce dovedește intensificarea cursei, în 
domeniul creării unor tipuri și mai pericu
loase de arme de exterminare în masă.

Călăuzindu-se de năzuința de a face un în
ceput practic în ce privește încetarea, gene
rală a experiențelor cu armele atomică și

SOVIETUL SUPREM AL UNIUNII
Moscova. Kremlin. 31 martie 1958.

U. R. S. S. -
a adootat următoarea hotărî
re în problema încetării uni
laterale de către Uniunea So
vietică a experiențelor eu ar
ma nucleară :

și a face astfel primul pas în
direcția salvării definitive a omenirii de pe
ricolul unui război atomic de exterminare, 
Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste hotărăște:

I. SA SE ÎNCETEZE IN UNIUNEA SO
VIETICA EXPERIENȚELE CU TOATE TI
PURILE DE ARME ATOMICE SI CU HI
DROGEN.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. așteaptă ca 
parlamentele celorlalte state care dispun de 
armele atomică și cu hidrogen să facă tot 
ce este necesar ca și aceste țări să înceteze 
exploziile experimentale cu aceste tipuri de 
arme.

II. Să însărcineze Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. să ia măsurile necesare pentru tra
ducerea in viață a punctului I al prezentei 
hotăriri și să facă apel la guvernele celor
lalte state care dispun de armele atomică si 
cu hidrogen să ia măsuri similare PENTRU 
A ASIGURA ÎNCETAREA EXPERIENȚE
LOR CU ARMELE ATOMICA Șl CU HI
DROGEN PRETUTINDENI ȘI PENTRU 
TOTDEAUNA.

In cazul cînd celelalte puteri care dispun 
de armele atomică și cu hidrogen vor con
tinua experiențele cu aceste arme guvernul 
U.R.S.S. își va asuma libertatea de a ac
ționa după cum crede de cuviință în proble
ma efectuării de către Uniunea Sovietică a 
experiențelor cu armele atomică și cu hidro
gen, conformîndu-se împrejurărilor mențio
nate mai sus și finind seama de interesele 
securității Uniunii Sovietice.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. speră în mod 
sincer că inițiativa Uniunii Sovietice în pro
blema încetării experiențelor cu arma nuclea
ră se va bucura de sprijinul cuvenit din pir 
tea parlamentelor celorlalte state.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. este profund 
convins că dacă drept răspuns la hotărîrea 
Uniunii Sovietice celelalte state care dispun 
de arma nucleară vor înceta și ele la rindul 
lor experiențele cu această armă, în felul a- 
cesta se va face în mod practic un pas im
portant pe calea consolidării păcii și întăririi 
securității tuturor popoarelor. Nu încape în
doială că acest pas ar avea o mare însemnă
tate pentru însănătoșirea întregii situații in
ternaționale, ar contribui la eliberarea ome
nirii de teama apăsătoare pentru soarta pă
cii, pentru destinul generațiilor viitoare.

REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

Vizita delegației guvernamentale romîne 
în Birmania și R. P. Chineză

Vineri 28 martie, au sosit 
la Rangoon, capitala U- 
niunii Birmane, tovarășii 

Chivu Stoica, Emil Bodnăraș și 
Avram Bunaciu care la invitația 
guvernului birman întreprind o 
vizită în această țară. Pe aero
portul capitalei birmane, pavoa
zat cu drapelele celor două țări 
și cu mari pancarte pe care 
erau scrise în limbile romi na și 
birmană urări de bun venit ia 
adresa înalților oaspeți, se aflau 
primul ministru al Birmaniei. U 
Nu, membrii guvernului și alți 
demnitari birmani.

Salutînd vizita primului mi
nistru romîn în Birmania, U Nu 
a amintit că R.P. Romină a fost 
vizitată rru de mult de o dele
gație parlamentară birmană care 
s-a înapoiat cu cele mai plăcute 
și mai frumoase amintiri. In răs
punsul său, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că deși R.P. Ro- 
mînă și Uniunea Birmană sînt 
despărțite prin mări și țări, po
poarele noastre „nutresc senti
mente prietenești unul față de 
celălalt se stimează și se apre
ciază reciproc, se simt tot mai

Sovietului Suprem al
prezentat un proiect de hotărî
re care prevede încetarea ex
periențelor cu toate tipurile 
de amfe atomice si ou hidro
gen în Uniunea Sovietică.

Sovietul Suprem ad U.R.S.S
cu hidrogen,

apropiate prin interesul comun 
față de cauza păcii și colabo
rării internaționale".

In dimineața zilei de 31 mar
tie, a avut loc Ia Rangoon so
lemnitatea semnării Declarației 
comune romîno-birmane. Decla
rația subliniază că cele două 
părți se pronunță cu hotărîre 
pentru convocarea unei confe
rințe la cel mai înalt nivel, 
pentru încetarea experiențelor cu 
arme nucleare, pentru recu
noașterea dreptului legitim al 
R. P. Chineze în O.N.U. In 
privința relațiilor dintre R. P. 
Romînă și Uniunea Birmană, 
cele două părți vor depune efor
turi susținute pentru ca aceste 
relații să se întărească, bazîn- 
du-se pe principiile respectului 
reciproc, ale suveranității și in
dependenței, ale egalității și a- 
vantajului reciproc.

La 31 martie, delegația gu
vernamentală a R. P. Romîne a 
părăsit Uniunea Birmană, în- 
dreptîndu-se spre R. P. Chine
ză. Populația orașului Kunmin, 
capitala provinciei Yunan, i-a 
primit pe înalții oaspeți romîni

într-o atmosferă sărbătorească, 
plină de entuziasm și dragoste 
frățească. In după amiaza ace
leiași zile, tovarășii Chivu 
Stoica, Emil Bodnăraș și Avram 
Bunaciu au făcut o plimbare 
prin unul din cele mai cunoscu
te și frumoase locuri ale regiu
nii Yunan, Muntele din Apus 
și lacul Kunmin. In seara ace
leiași zile, înalții oaspeți romîni 
au participat la recepția oferită 
în cinstea lor de președintele 
Comitetului Popular al provin
ciei Yunan, lu I-tsuan.

Continuîndu-și vizita în R. P. 
Chineză, delegația guvernamen
tală romînă a sosit în după a- 
miaza zilei de 1 aprilie la Sian, 
unul din cele mai vechi și pi
torești orașe ale Chinei. In anii 
puterii populare acest oraș a 
cunoscut o viață prosperă, în
floritoare. In cursul serii, înal- 
ții oaspeți au asistat la un 
spectacol de filme documentare 
și artistice oferit in cinstea k>r. 
De aici, delegația guvernamen
tală romină iși continuă drumul 
spre Pekin, capitala R. P. Chi
neze.

Vedere dm Budapesta — frumoasa capitali a R.P. Ungare.

Sărbătoarea națională 
a poporului frate ungar

a 4 aprilie, poporul un
gar, vecin fi prieten, 
sărbătorește 13 ani de 

la eliberarea sa de sub jugul 
fascist. Acest act istoric a 
creat condițiile care au permis 
poporului muncitor ungar sa 
în frin ga încercările claselor 
exploatatoare de a menține 
mai departe puterea, sa li
chideze privilegiile moșierilor 
și ale marelui capital. Lichi- 
dînd puterea asupritorilor și 
exploatatorilor, poporul ma
ghiar și-a putut construi sta
tul sau democrat-popular în 
care cei zece milioane de oa
meni liberi muncesc pentru 
victoria socialismului. pen
tru fericirea lor.

Sub conducerea partidului 
lor marxist-leninist, oamenii 
muncii din tara vecina și 
prietenă au obținu t în acești 
ani succese remarcabile pe 
calea construirii socialismu
lui. Condițiile vieții mate
riale si culturale ale poporu
lui s-au îmbunătățit conside
rabil. In decursul unui sin
gur plan cincinal capacitatea 
de producție a industriei s-a 
triplat.

Si țărănimea ungară trăie
ște azi o viată noua. Ea nu 
mai robește ca odinioară pe 
moșiile boierilor și grofilor. 
Puterea populară a dat țără
nimii mașini agricole, lumina 
electrică. i-a aratat avanta
jele muncii colective, ale a- 
griculturii înaintate. sociali
ste. In satele ungare s-au ri
dicat în anii puterii populare 
mii de școli, cămine de zi. ci
nematografe. biblioteci fi 
case de cultură.

Alături de celelalte țări so
cialiste. tara noastră a acor
dat sprijinul ei poporului un
gar pentru a-și vindeca rănile 
pricinuite de contrarevolu
ția din octombrie 1956. O 
veche tradiție de lupta co
mună împotriva asupritori- 

O dată cu primăvara, pe ogoarele R. P. Ungare și-au început 
munca șiruri întregi de tractoare. Tractorul din fotografie de 
mai sus execută șanțuri pentru pierderea vifeî de vie.

torilor leagă popoarele romi» 
si ungar. Acum, cînd în am
bele noastre tari conducerea 
stalului se află în mîinile cla
sei muncitoare, cînd în am
bele tari se construiește orîn- 
duirea cea nouă, fără exploa
tarea omului de către om, 
prietenia romîno-ungara con
stituie un puternic factor da 
pace s» progres. Această prie
tenie a fost confirmată din 
nou cu prilejul recentei vi
zite făcute in tara noastră da 
către delegația guvernamen
tală și de partid a R.P. Un
gare, în frunte cu tovarășul 
Kadar Janoș. Atit manifesta
țiile populare prilejuite de 
această vizită, cit și Declara
ția comună constituie do
vezi prețioase ale priete
niei de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și poporul 
frate ungar.

R.P. Romînă și R.P. Unga
ră se pronunță cu hotărîre 
pentru coexistentă pașnici, 
pentru colaborare cu toate 
celelalte țări, indiferent de 
orînduirea lor de stat. Cre
dincioase năzuințelor de pa
ce ale celor doua popoare, 
guvernele romîn și ungar sus
țin cu tărie acțiunile între
prinse de guvernul sovietic 
în vederea întăririi picii in 
lume. Cele două guverne 
sprijină propunerile guver
nului sovietic pentru convo
carea unei conferințe la ni
vel înalt, ca și întregul pro
gram de măsuri preconizat 
de U.RS.S. pentru consolida
rea păcii și securității popoa
relor.

Poporul romîn salută cu 
căldură și felicită poporul 
frate ungar cu prilejul celei 
de a 13-a aniversări a elibe
rării sale și îi urează noi suc
cese pe drumul înfloririi pa
triei sale, pe drumul luminos 
al construirii socialismului.

P. Mar cu



— Ce-i cu normatorul nostru ?
— Vrea să se convingă dacă arătura e intr-adevăr adincă I

(Desen de AL. CLENC1U)

NEA RAZVAN
NU sint mulți referenți a- 

gricoii ca tovarășul Răz- 
van al nostru. Alții, cind 

au greutăți și rămin in urmă 
cu lucrările, aleargă in dreapta, 
aleargă in stingă, se piing pe Ia 
sec(ia raională și cer ajutoare. 
La tovarășul Răzvan nu exis
tă să ceară ajutoare, mai ales 
la secția raională. De așa ceva- 
trebuie să te ferești pe cit se 
poate :

— Dacă află raionul că sîn- 
tem în urmă. nu e binel

Ca să n-afle, nea Răzvan — 
cum ii spunem noi uneori — nu 
dă nici un semn de viată, iar 
cind telefonează cei de acolo, 
mă trimite pe mine La telefon. 
Mă duc,

— Secfia agricolă vrea să 
știe cum stăm cu griul.

— Spune că stăm bine — mă 
Învață nea Răzvan.

Spun că stăm bine. Dar cel 
de la raion vor să știe precis cit 
de bine.

— Spune că am însămîntat 
sută la sută — mă învață din- 
sul iarăși.

Spun sută la suta. Șeful sec
ției e mulțumit, nea Răzvan e 
și mai mulțumit:

— Am cîștigat treizeci la șu
ti.

— Curn așa ?
— Păi, fă socoteala : dacă 

am realizat numai șaptezeci, 
iar raionul știe că am făcut su
tă Ia sută, se chiamă că trei
zeci la sută e cîștigat net de 
partea noastră. Așa-i ?

Intre timp, cel de la raion te
lefonează mereu :

— Cum sta ți cu orzul ?
— Spune că stăm bine t — 

hotărăște din nou nea Răzvan.
Spun. Nici nu-l mai întreb cît 

de bine stăm. Spun sută la su
tă. Asta înseamnă douăzeci la 
sută cîștig net. pentru că noi 

-im realipit numai optzeci de 
procente. Cam puțin, ce e drept, 
dar în schimb, la ovăz avem 
un cîștig frumușel de treizeci și 
cinci la sută și la secară vreo 
patruzeci Ia sută. La raion, toa
te sînt trecute sută la sută. A- 
cum, cind telefonează șeful sec
ției agricole, nici nu mai întrea
bă „Cum stați întreabă de-a 
dreptul „Gata ?“ tar eu răs
pund automat t „Sută la sută**.

deși inima mea numai ea știe 
cite întrebări îngrijorătoare iși 
pune :

— Aoleu dacă se află ? Ao
leu, dacă ne trimite control la 
fa(a locului 1?

Tovarășul Răzvan rîde de 
mine :

— Control la ăi slabi, băia
tule I Ce tâ caute controlul la 
noi ? Uiți că sîntem fruntași ?

Are dreptate tovarășul Raz- 
van. Noi sîntem cei mai buni. 
Alții abia au făcut șaptezeci-opt- 
zeci la sută. Noi. după registre, 
am terminat înainte de termen. 
To(i invidiază situația noastră 
din registre. Și noi o invidiem, 
dar nu spunem asta nimănui.

Pentru că sîntem cei mai 
buni, nea Răzvan e pus la pa
noul de onoare ai raionului. 
Vor să-l evidențieze în pienară 
și să-l premieze. La plenară vin 
și alții, din alte comune, ca să-1 
cunoască pe nea Răzvan al nos
tru. Toți îl laudă, toți îl dau ca 
exemplu, toti îl privesc cu ad
mirație. Pargă ar zice : „Ehei, 
ce n-am da să fim noi în pieiea 
Iul nea Răzvan 1“ Dînsul se 
umflă în piele Eu mă fac mic 
de tot. mă ascund sub scaun. 
Dar nea Răzvan nu mă iartă. 
Mă ridică de mînecă.

— Jumătate din merit este al 
lui. El e ajutorul meu

Lumea aplaudă. Cum să nu 
aplaude, dacă sîntem cei mai 
buni ? Nu de la noi trebuie să 
ia toti exemplu, ca să meargă 
treaba bine ?

Ba de la noi. Se propune nu- 
maidecit un schimb de expe
riență. Cei din gospodăriile co
dașe se urcă în camioane și vin 
urgent la noi. să învețe din ex
periența noastră bogată, să va
dă la fața locului realizările 
noastre frumoase. Nea Răzvan 
trebuie să urce și el. Trebuie să 
urc și eu, dar n-am curajul să 
fac asta Eu îmi dau seama că 
totul e pierdut. Mă amestec 
printre oameni și dispar. Tare 
însă sînt curios să știu cum o 
să . se descurce referentul. Sînt 
curios, pentru că, v-am spus de 
la .început, nu sînt multi refe- 
renți agricoli cum e nea Răzvan 
al nostru

Victor Pițigoi

Un om „săritor44

— Da t Dregem drumul...
— -I>ar mă cam doc șalele 1— (Desene de C. FLORI AN)

,,l o c u i a
(Cronică rimată)

Ci locul nu e însemnat pe hartă— 
Dar peste vremi de el se va vorbL 
Pe locu-acesta s-a iscat a ceartă— 
Era, se spune, intr-un zori de zi.

Colectiviștii au pornit la muncă. 
Duceau in cimp. cu carul, bălegar, 
După o agrotehnică poruncă—
Din șirul lung de care, iat-un car;

Rămine mai in urmă, se oprește. 
In el e-un om in virstă și-un flăcău.
Și cel in virstă tună țărănește; 
.Dăm bălegaru-aici, pe Locul Rău...**

.Tătucă, zice tinărul, se poate ? 
Păi brigadiru-a zis să-l descărcăm 
După salcimul de la Adincate— 
Sîntem colectiviști și noi lucrăm—**

„Tu taci, și fă așa cum iți grăiesc. 
Dă bălegaru-aici pe Locu’ Rău...
De cind mă știu, de cind in sat trăiesc. 
Aici a fost și e pămintul meu...

Ce cată bălegaru-n Adincate ? 
Acolo e pămintul lui lehim.
Noi după el nicicind n-am luat bucate. 
Noi de aici, din ăsta ne hrănim".
i.cnm 91 €■> ’ m s r 
Băirînu-apucă furca șl începe 
S-arunce bălegarul jos din car. -- 
Ca minzul ce se-ncurcă, printre iepe. 
Icnea pe ‘cîmp “un vîriticef hoinar.

EPIGRAME
Unui gospodar care ne

glijează curățatul pomilor 
de uscături și omizi.

S-a topit de-acum zăpada, 
Soarele brăzdează bolta. 
El nu-și curăță livada.
In schimb .. .curăță" recolta t

Din cauza unor repa
rații neîngrijite, unele ma
șini agricole se-ntorc de 
pe cîmp pentru noi repa
rații.

Te-ntrebi: „Ce-i mai bine oare: 
Reparația necesară
Să se facă la motoare
Sau la... cej care repară ?“

O mașină de semănat 
a intovărășirii agricole 
din satul Ciungi (Tăș- 
nad), regiunea Baia Ma
re. stă părăsită pe cîmp 
de astă toamnă.

Suferind de nepăsarea 
Celor căror nu li-i dragă, 
E cert că semănătoarea 
De la Ciungi e azi.......oloagă".

Felcera Dumitrana Lu- 
pu de la G.A.S. Goești, 
raionul Amaradia. își ne
glijează îndatoririle pro
fesionale.

Pentru ca să-și vadă iar 
De bolnavi și dispensar,
Ar necesita urgent 
Dumneaiei un... „tratament'.

6 i a u

.Eu nu descarc decit in Adincate... 
Că-n Adincate s-a planificat..." 
>,Așa ? Ei, bine... stai impielițate 
Că te planific eu c-un par indat’."

.Tătucă. sîntem in gospodărie, 
Sintem colectiviști, stăpini sîntem. 
Pe toată-această-ntindere de glie—1*
.la furca-n raijni c-alminteri te fac ghem—* .1

I■ 
I

„De ce te-ai scris, tătucă, dacă gîndul.
Te trage tot către pămintul tău ?“
„Mă, cind ieșiși din cas' ieșiși cu stingul ? |
Na. mă. să-ți meargă toată ziua rău—**

Flăcăul a simțit un pumn in șale... 
Și-a cugetat in sine-amar și trist ; 
.Pe tata incă-l trage-n jos de poala 
Credința lui de individualist..."

Bătrinu-n sinea lui prea bine știe 
Că fiul cu dreptate i-a vorbit.
Dar de necaz și poate din mindrie 
Să recunoască-atunci s-a cam codit.

Dar peste noapte cind dormea feciorul, 
El a sărit din așternut in sus
Și incărcind gunoiul cu tot zorul 
In cîmp, pe locul lui lehim l-a dus.

M. Yrînceanu

Mecanicul șef Rață de la 
iește să-i bată pe tractoriști, 
pricepuți părăsesc S.M.T.-ul.

S.M.T. Dîngeni, regiunea Suceava, obișnu- ' 
Din această cauză, mulți mecanizatori

— Pe tine te iert I Pe ziua de azi am obosit 11— (Desen de NIC. NICOLAESCU)
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