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Un vast program de dezvoltare
a creșterii

In a doua sesiune a sa, Marea Adunare 
Națională a R P.R. a votat în unanimitate 
legea privitoare la măsurile pentru dezvol
tarea cteșterii animalelor, în anii 1954-1956, 
în Republica Populară Română.

Având o deosebită însemnătate pentru 
dezvoltarea economiei noastre naționale, 
această lege stabilește sarcinile creșterii 
animalelor pentru următorii ani prevăzând 
măsurile care vor duce la un avânt deosebit 
al acestei importante ramuri a agriculturii. 

Sarcinile pe care le pune în fața oameni
lor muncii legea privitoare la măsurile de 
dezvoltare a creșterii animalelor, în anii 
1954—1956, în R.P R„ fac parte din progra
mul de măsuri economice elaborat de ple
nara din 19-20 August 1953 a C.C. al 
P.M.R. în vederea dezvoltării economiei na
ționale și a ridicării continue a nivelului de 
trai-’a)"oamenilor muncii

In ultimii ani s'au obținut succese însem
nate tn creșterea animalelor. La începutul 
anului 1953. efectivele de bovine, porcine și 
ovine au depășit pe cele dinaintea războTi- 
lui. Totodată însă, în ultimii ani au crescut 
considerabil consumul propriu de produse 
alimentare al gospodăriilor țărănești-, a cres
cut în acelaș timp și consumul orășenesc al 
produselor animale Față de nevoile de con
sum sporite ale populației, șeptelul și pro
ducția animală au crescut însă într’o măsură 
necorespunzătoare.

Situația nefavorabilă în domeniul creșterii 
animalelor se datorește în primul rând pro
ducției și aprovizionării nesatisfăcătoare de 
furaje Realizările științei și experienței îna
intate se introduc într'un ritm încet în prac
tică Se manifestă serioase lipsuri în intro
ducerea mecanizării în sectorul zootehnic, 
în asigurarea adăposturilor pentru animale 
șt păsări. în pregătirea cadrelor în sectorul 
zootehnic.

Legea privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor, in anii 1954- 
1956 în R P R arată căile prin oare lipsurile 
existente să fie lichidate, astlel ca să se În
deplinească sarcina principală in domeniul 
creșterii animalelor’ aceea de a asigura o 
simțitoare îmbunătățire a aprovizionării 
populației muncitoare dela orașe șl sate cu 
produse animale și a industriei ușoare și 
a'imenfare cu materiile prime necesare pro
ducerii bunurilor de larg consum.

Pentru atingerea acestui obiectiv, este ne- 
hp<-?r ca pana ta ifârșiiul anului 1956 efec
tivele de animale și păsări să sporească sim- 

< 'itor, iar în acelaș timp să crească produc
ția lapte, lână, ouă de găină.

pentru dezvoltarea creșterii vitelor, o con- 
dițj, T .principala este asigurarea bazei fura
jere ,Pgea adoptată de Marea Adunare Na
ționali’ se 0CUPă pe larg de consolidarea’ și 
lărgirea’ ^azel furajere, pe măsura sarcinilor 
de crești’re a efectivelor de animale.

Un rol în îndeplinire,- sarcini
lor legii privitoare la maVtl'rilf pentru dez
voltarea creșterii animalelor, în anii 1954 
1956, în RPR îl au întreprinderile agricole 
zootehnice ale statului.

Cu privire la gospodăriile agricole colec
tive, legea obligă Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și Sfaturile Populare să acorde 
acestora un ajutor multilateral pentru orga
nizarea fermelor de creștere a animalelor și 
pentru ridicarea productivității animalelor 
proprietate obștească Gospodăriilor colec
tive li se recomandă ca, pentru creșterea 
veniturilor și pentru îndeplinirea mai bună 
a planului de predare a cotelor obligatorii 
de carne către stat, să organizeze îngrășa
rea în fiecare an a porcilor și îngrășarea la 
grajd și la pășune a bovinelor și ovinelor.

Țăranii muncitori cu gospodării individu
ale vor primi un însemnat sprijin din par
tea statului pentru creșterea animalelor. 
Acest sprijin constă în acordarea de credite 
pentru procurarea de animale și materiale 
pentru construirea de adăposturi, îmbunătă
țirea asistenței sanitar-veterinare, asigurarea 
terenurilor de pășunat. etc Pe baza liberu
lui consimțământ, țăranii muncitori se pot 
uni în întovărășiri pentru creșterea și înmul
țirea animalelor, pentru îngrășarea anima
lelor tinere și pentru îngrășarea vitelor. Se 
va extinde sistemul contractărilor de vite, oi 
și porci, încheiate cu statul sau cu Centro- 
coopul, se va lărgi vânzarea către țăranii 
muncitori a animalelor și păsărilor de rasă

animalelor
provenind din unitățile specializate ale sta
tului.

Sporirea rapidă a efectivelor de animale 
și a productivității lor este posibilă numai 
în condițiile unei intense activități științL 
fice care să asigure ameliorarea neîncetată 
a raselor și o bună asistență zootehnică și 
veterinară. Legea arată care sunt căile de 
îmbunătățire a lucrărilor de selecție a ani
malelor.

O deosebită contribuție la creșterea efec
tivelor de animale și păsări și a productivi
tății acestora o va aduce mecanizarea culti
vării plantelor furajere și a proceselor care 
necesită un volum mare de muncă la fer
mele zootehnice.

Stațiunile de Mașini și Tractoare primesc 
prin lege sarcini privind mecanizarea culti
vării plantelor furajere, aprovizionarea cu 
furaje și îmbunătățirea fânețelor și pășuni
lor.

In legea privitoare la măsurile pentru dez
voltarea creșterii animalelor, în anii 1954- 
1956, în R.P R., sunt prevăzute și sarcinile 
pentru pregătirea cadrelor. Începând cu anul 
școlar 1954-1955, în fiecare an se va mări 
numărul studenților din primul an al facul
tăților de Zootehnie și Medicină Veterinară. 
Se vor organiza cicluri de trei Iun} pentru 
ridicarea calificării zootehnicienilor, medici
lor veterinari și inginerilor agronomi, In 
lege se indică o serie întreagă de măsuri 
pentru calificarea de masă și medie, pentru 
justa folosire a cadrelor, etc.

Pentru rezultatele deosebite obținute în 
domeniul creșterii animalelor, legea recent 
votată prevede recompense ca : Decernarea 
titlului de Erou al Muncii Socialiste, deco
rarea fruntașilor și a celor care depun 
muncă ireproșabilă, decernarea titlului ono
rific de „Zootehnist Emerit" și „Medic Ve
terinar Emerit", acordarea insignei „Evi
dențiat în Agricultură" șl alte recompense, 

îndeplinirea sarcinilor trasate prin această 
lege, va avea urmări de o deosebită însem
nătate: vor spori veniturile gospodăriilor co
lective și ale colectiviștilor, ale țăranilor 
muncitori întovărășiți și ale țăranilor mun
citori cu gospodării individuale : se va îm
bunătăți nivelul de trai al maselor munci
toare dela orașe și sate. înfăptuirea tuturor 
măsurilor prevăzute va duce la o nouă con
solidare a alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare sub conducerea clasei 
muncitoare.

Oamenii muncii, tineri sau vârstnici, sunt 
acum datori să lupte cu abnegație pentru 
înfăptuirea prevederilor legii, sporindu-și 
totodată vigilența pentru a împiedica ele
mentele dușmănoase să saboteze aplicarea 
întocmai a legii.

Organizațiile U.T.M. au datoria ca, sub 
conducerea partidului, să popularizeze larg 
legea în massele tineretului, să arate țăra- 

Tft' „muncitori „m.ahe’ aWmkgT-i’-șT'^nerspec- 
ive ale creșterii animalelor.

Pentru aplicarea în viață a legii, pentru 
realizarea sarcinilor ei, organizațiilor de 
bază UT.M. le revin sarcini de răspundere. 
Una din ele este aceea ca un număr cât mai 
mare de utemiști și tineri să lucreze nemij
locit în zootehnie, să-și însușească profesia 
de crescători de animale.

Organizațiile de bază U.T.M. din gospo
dăriile de stat și gospodăriile agricole co
lective trebue să sprijine cu toate forțele 
organizarea întrecerii socialiste pentru înde
plinirea și depășirea planurilor de creștere a 
efectivelor de animale și a productivității 
acestora, să sprijine pe utemiști să devină 
exemple de muncă și conștiinciozitate. In 
sate, organizațiile de bază U.T.M. trebue 
să-și îndrume membrii și pe tinerii țărani 
muncitori pe calea creșterii raționale a vite
lor, după sfaturile zootehnicienilor și medi
cilor veterinari.

Activiștii utemiști oare lucrează la sate 
trebue să cunoască zootehnia, să știe s’o 
aplice după condițiile raionului sau regiunii, 
în care activează să se preocupe îndeaproape 
de contribuția tineretului în munca de deo
sebită însemnătate a creșterii animalelor.

Astfel, tineretul patriei noastre își va ma
nifesta entuziasmul, inițiativa și dragostea 
sa de muncă și pe tărâmul luptei pentru 
mărirea și îmbunătățirea calității șeptelului, 
importantă sarcină în activitatea poporului 
nostru muncitor pentru continua creștere a 
nivelului său de trai.

Răspunsurile liii G. M. Malencov,
Președintele Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.,

la întrebările d-lui Kingsbury Smith

Cuvântarea rostită cu prilejul Anului Nou 
de C. E. Voroșilov, președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Mesajul de Anul Nou rostit Ia radio 
de dr. Petru Groza, președintele 

Prezidiului Marii Aduii^j ^’"iionale a R.P.R.

MOSCOVA 1 (AgerpresȚ. — TASS transmite î
Ziarele din 1 Ianuarie publică răspunsurile lui G. M. Malencov, pre

ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ia întrebările d-lui 
Kingsbury Smith.

La 28 Decembrie 1953, d-1 Kingsbury Smith, directorul general pentru 
Europa al agenției americane International News Service, a adresat lui 
G. M. Malencov cu prilejul Anului Nou rugămintea de a-i răspunde la 
câteva întrebări.

Dăm mai jos întrebările d-lui Kingsbury Smith și răspunsurile 
lui G. M. Malencov i

Prima întrebare 1 i "
Care sunt urările Dvs. pentru poporul american în anul 1954?
Răspuns•
Urez din toată inima poporului american fericire și viață pașnică. 

Urez poporului american succese în desvoltarea legăturilor de prietenie cu 
toate popoarele și rezultate rodnice în nobila acțiune de apărare a păcii îm
potriva tuturor încercărilor de a o turbura.

A doua întrebare” I
Sperați că noul an va fi marcat de o întărire a legăturilor de prietenie 

dintre popoarele Americii și Rusiei ?.
Răspuns -
In primul rând ar fi de dorit îmbunătățirea relațiilor dintre țările 

noastre. Eu cred că nu există piedici obiective în calea îmbunătățirii în 
noul an a relațiilor dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. și a întăririi legă
turilor tradiționale de prietenie dintre popoarele țărilor noastre. Și sper că 
așa va fi.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans
mite textul cuvântării cu care C. E. 'vtordși- 
lov, președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., s’a adresat) poporului so
vietic cu prilejul Anului Nou-: *

Dragi tovarăși I Dragi cetățeni ai Marii 
Uniuni Sovietice 1

Muncitori și muncitoare! Colhoznici și 
colhoznice! Intelectuali sovietici! Ostași ai 
forțelor noastre armate 1 Glorios tineret so
vietic 1

Vă felicit cu prilejul Anului Nou!
In anul’ce s’a scurs, 1953, oar^y ^v)-^ 

tici au depus o muncă /?guTncloasă și' rod
nica în interesul Patriei iubite.

Datorită energiei nesecate a oamenilor 
muncii din țara noastră, se realizează cu 
succes cel de al cincilea plan cincinal, de 
desvoltare a economiei naționale. In ciuda 
uneltirilor dușmanilor externi și interni ai 
socialismului, crește și se întărește forța Sta
tului Sovietic. Patria noastră socialistă de
vine mai bogată și mai frumoasă. Crește 
bunăstarea materială și nivelul cultural al 
tuturor oamenilor sovietici.

Indestructibilă, ca monolitul, este priete
nia dintre popoarele măreței noastre Patrii. 
De nesdruncinat este alianța frățească din
tre clasa muncitoare și țărănime și de ne
clintit este unitatea moral-politică a socie
tății sovietice.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, 
puternic prin dragostea șl încrederea oame
nilor muncii, ține sus steagul victorios al 
lui Marx-Engels-Lenin-Stalin, unind și în
drumând toate eforturile și energia poporu
lui în vederea construirii societății comu
niste.

Grija pentru interesele vitale ale poporu
lui, pentru înflorirea Patriei noastre, ca rea- 
zim de. nădejde al prieteniei din ce în ce 
mai tari dintre popoare — iată țelul suprem 
al Partidului Comunist șl Guvernului So
vietic.

Partidul și Guvernul nostru își îndreaptă 
toate eforturile spre a întări într’o măsură 
și mai mare forța Statului Socialist, spre 
a ridica și mai mult bunăstarea oamenilor

i In noaotea de 31 decembri- . .
i Petru Groza, oresedintele P
. Adunări Naționale, a rostit ’ Z|diului Marii
. tre de radio mesaiul de f ‘a. Domurile noas- 

Reailzările anului trr, Țnu‘ nrint„
altele tov. dr. Pe*-- 0 SDUS. Drmtre

' vadă a [>’’»• -uU Groza — sunt o do-
■ 'j „ uierii.cei forte creatoare a poDoru- 

i nostru muncitor cât sl a înțelepciunii 
acelor care îndrumează și organizează a- 
ceastă muncă — Partidul Muncitoresc Ro
mân și Guvernul Republicii Populare Ro
mâne.

In anul ce s’a încheiat s’au ridicat noi 
mări întreprinderi industriale. întărindu-se 
temelia întreg:', economii nationa'.e — indus
tria grea. industria producătoare de mașini.

Hotărîrile din anul trecut ale Partidului 
Muncitoresc Român si ale Guvernului asi
gură dezvoltarea armonioasă a tuturor ra
murilor economiei, naționale si creează con
dițiile pentru un mare avânt al industriei 
ușoare si alimentare, pentru lărgirea produc
ției de mare consum.

Concomitent cu aceasta s’au luat nume
roase măsuri în vederea ridicării nivelului 
de viată al populației muncitoare, reduceri 
de impozite și taxe. îmbunătățirea tarifelor 
de salarizare în diferite ramuri, îmbunătăți
rea regimului pensiilor, etc.

S’a întărit alianța dintre clasa muncitoare 
S' țărănimea muncitoare, această chezăș'e a 
succeselor noastre si pentru viitor. Țărăni
mea muncitoare, stăpână pe ogorul si pe 
rodul muncii sale, s’a bucurat tot mal mult 
de sprijinul și ajutorul statului. Partidul si 
Guvernul au luat importante măsuri pentru 
ridicarea producției agricole, dezvoltarea creș
terii animalelor și îmbunătățirea continuă a 
traiului țărănimii muncitoare, acordând în 
acest scop țăranilor muncitori numeroase 
ușurări si stimulente materiale.

După ce a vorbit despre creșterea nivelului 
sanitar si cultural al poporului nostru, tov. 
dr. Petru Groza a continuat:

Toate realizările minunate care fac mân
dria poporului nostru, se datoresc muncii 
conștiente, avântului patriotic al clasei mun
citoare, al țărănimii muncitoare, al intelec

sovietici. De grija pentru binele și fericirea 
poporului sunt pătrunse cunoscutele hotărlri 
ale celei de a 5-a sesiuni a Sovietului Su
prem al U.R.S S., ale Plenarei din Septem- 
-orie a C.C. al Partidului Comunist și hotărî- 
rile Guveînului nostru, adoptate în anul în
cheiat în problemele: agriculturii, producției țȚi? 
mărfurilor de consum popular și desvoltării 
comerțului sovietic

Comitetul Central al Pa’tidulm'Comunist 
și. Guvernu Soyetjc ferma convingere 
ca jTJJoi'i'i nostru, popor constructor al so

cietății comuniste, va traduce cu succes în 
viață, cu energia creatoare ce-i este pro
prie, aceste hotărîri extrem de importante.

Ocupat cu munca constructivă, poporul so
vietic este pentru pace și apără cauza păcii 
Năzuința noastră de a asigura pacea între 
popoare iată baza de granit a politicii ex
terne, pe care a dus-o și o va duce ferm Gu
vernul Sovietic, îndeplinind voința poporului 
său.

Alături de Uniunea Sovietică, în lagărul 
unit al luptătorilor pentru mar.ea cauză a 
păcii în lumea întreagă, luptă cu abnegație, 
marele popor chinez oamenii muncii din ță
rile de democrație populară și multe milioane 
de oameni 
taliste.

Plin 'de
sovietic — 
ricite, plin 
întâmpină cu bucurie anul nou 1954.

In numele Comitetului Central al Partidu
lui nostru și al Guvernului Sovietic, vă fe
licit din toată inima, dragi tovarăși, cu pri
lejul Anului Nou.

Acest an să fie un an de realizări și mai 
mari în muncă, de creștere a forțelor și tă
riei Patriei noastre, de întărire continuă a 
capacității ei de apărare 1 Un an de sporire 
a bunurilor materiale și culturale pentru toți 
oamenii sovietici I

Acest an să fie un an de destindere mai 
departe a încordării internaționale, un an de 
mari realizări în stabilirea unei păci trainice 
și îndelungate în lumea întreagă 1

La mulți ani, dragi tovarăși 1

zidlului Marii

simpli și cinstiți din țările capi-

încredere în forțele sale, poporul 
stăpânul Patriei sale mari și fe- 
de forțe creatoare și de energie,

A treia întrebare
Cum apreciați Dvs. posibilitățile de menținere a păcii în întreaga lume 

și de slăbire a încordării internaționale în anul 1954 ?
Răspuns'
Toate popoarele sunt însetate de o pace trainică și există posibilități 

favorabile pentru slăbirea continuă a încordării internaționale în anul 1954. 
Guvernele, și în primul rând guvernele marilor puteri, nu pot să nu-și plece 
urechea la glasul popoarelor și nu pot să nu țină seama de năzuința lor 
crescândă spre o pace trainică. In ceeace privește guvernul sovietic, el a 
făcut, face și va face și de aici înainte totul pentru ca popoarele să 
trăiască în pace, pentruca încordarea internațională' să fie slăbită și între 
state să fie stabilite relații normale.

A patra întrebare
Care este, după părerea Dvs. cel mai important pas care ar putea fi 

întreprins în interesul păcii în întreaga lume în anul 1954?
Răspuns}

Un astfel de pas ar fi încheierea unui acord între state în virtutea că
ruia semnatarii acordului să-și ia angajamentul solemn și necondiționat de 
a nu folosi arma atomică, arma cu hidrogen și celelalte arme de exterminare 
în masă. Un astfel de acord ar ușura posibilitatea de a se ajunge la o înțe
legere cu privire la interzicerea completă a armei atomice și cu privire la 
instituirea unui strict control internațional asupra înfăptuirii interzicerii 
de a se folosi energia atomică în scopuri de război.

In acelaș timp guvernul sovietic ar considera necesar să se ajungă la 
o înțelegere cu privire la reducerea considerabilă a tuturor celorlalte tipuri 
de armament și a forțelor armate.

Toate acestea ar micșora, fără îndoială, cheltuielile de stat pentru ne
voile militare și ar ușura situația economică a populației.

tualilor. având alături aiutorul permanent,’ 
puternic, cu adevărat prietenesc al Uniunii 
Sovietice. Poporul nostru harnic, încrezător 
în forțele sale, este convins că va ști să în
lăture din calea lui toate greutățile și să ob
țină noi succese oe drumul socialismului și 
al bunei stări.

Anul 1953 va intra în Istorie ca un an el 
întăririi forțelor nobile care luptă în întrea
ga lume pentru întărirea păcii, pentru zădăr
nicirea planurilor primejdioase ale dușmani
lor conviețuirii pașnice între popoare.

Acest an. a arătat tov. dr. Petru Groza, a 
fost_ un an de noi succese ale giganticului 
lagăr al păcii, democrației si socialismului, 
în frunte cu Uniunea Sovietică. In rândurile 
lui. Republica Populară Română ia parte 
activă la lupta pentru preîntâmpinarea unui 
nou război mondial, pentru apărarea viitoru
lui fericit al omenirii.

Tăria lagărului păcii stă în prietenia si 
frăția trainică dintre popoarele care îl alcă
tuiesc. Poporul român privește ca un bun de 
cel mai mare preț prietenia sa indisolubilă 
cu eliberatorul său. marele popor sovietic, cu 
popoarele țărilor de democrație populară.

In vederea consolidării păcii în întreaga 
lume. Uniunea Sovietică duce o politică per
severentă d.e micșorare a încordării interna
ționale, de întărire a legăturilor de prietenie 
între popoare si state. Propunerea sovietică 
de a se încheia un acord internațional prin 
care părțile contractante se angaiează so
lemn de a nu folosi arma atomică, arma cu 
hidrogen și alte arme de exterminare în 
masă, a avut un puternic ecou în toate col
turile lumii. In prezent, apare mai clar ca 
oricând că voința hotărîtă de pace a popoa
relor este în măsură să determine înfrânge
rea definitivă a uneltitorilor de război. Toate 
acestea ne îndreptățesc să salutăm clipa 
care anunță sosirea noului an cu voioșie și 
încredere în viitorul luminos al poporului 
nostru și al întregii omeniri muncitoare, cu 
un „bine ai venit". Iar vouă, dragi cetățeni 
și cetăjene, tovarăși și tovarășe, vă adresez 
urarea tradițională — „An nou fericiți".

Cu înc r e d e r e 9 în noul an!
Revelion printre studenți

< Sala căminului „Smârdan'" al Universl- 
j tățil C. I. Parhon Luminile s’au stins pen

tru o clipă, apoi s’au aprins iar; anul vechi 
plecase, făcând loc celui nou. Muzica a tă
cut. Perechile s’au despărt't, mâinile s’au 
strâns prietenește, privirile s'au rotit prin 

j sală, prietenii se caută, ciocnesc, se imbră- 
j țișează, urându-și în prag de an nou, împli-
• nirea visurilor celor mai dragi

Profesori, studenți — viitori fizicieni, ma- 
s temaficieni. geologi, își urează călduros: 
4 „La mulți ani" I...

intr’un colț un grup vesel încerca să cân- 
j „Mulți ani trăiască”, dar acordurile cu- 
J născutului joc românesc „Perinița”, au aco

perit vocile coriștilor.
Cineva flutură o batistă șt „coriștii” se 

. transformară pe loc în dansatori Hora se
* mărește, lângă ea apar altele și sala întrea- 
j gă freamătă de voie bună. Fluturatul batis- 
? telor desprindea din horă mer-eu aiți băieți

șl- fete...
Surpriză a lui 54 a fost șt premierea stu

denților fruntași Ia învățătură și în munca 
obștească. Rând pe rând și-au auzit nume
le Gheorghe Zota, Tatiana Vlad, Elena An
te», dela Facultatea de Flzico-Matematici, 

î Mihai Aurică, Filareta Arion, Mircea An-

drel dela Facultatea de Geologie-Geografie 
și multi altU ca ei din fiecare altă facul
tate.

Megafoanele au anunțat după aceea mult 
așteptatul „capustnic"’.

Cine citește? — se interesează studenții.
Pe scenă a apărit studentul Dima din a- 

nul IV Fizico-Matematici. Și-a aruncat dea- 
cum prima săgeată. „Capustnicul" vorbea 
în versuri despre restanjierii de profesie, des
pre absenți șl absente, despre îngâmfați și 
îngâmfare, despre cămin, cantină și multa 
altele.

Râdea toată lumea. Râdeau șl acef,a că
rora capustnicul le pricinuise oarecare ne- 
p'ăceri. Ce să-i faci? Nu e cazul să te su
peri, acum, în prag de an noi1, mai ales că 
toate sunt făcute prietenește.

★

— Pentru Anul Nou prieteni ? spuse cine
va înălțându-și paharul. Pentru Anul Nou, 
care va aduce noi bucurii I

Muilți nu mai aveau chef de dans. Poate 
fiindcă dansaseră și se distraseră îndea
juns până acum sau poate fiindcă acești 
tineri și tinere care se cunoșteau atât de 
bine doreau să vorbească în noaptea asta 
despre o mulțime de lucruri care le stăteau 
la inimă.

Unii sunt în anii mal mari, alții au venit 
abea în 1953 la Institutul de Petrol șl Gaze.

In anul acesta 1954 sau în anii următori

mulți ca Răduță Radu ori Nicolae Popescu 
dela Foraj, vor merge în pădurile de sonde, 
alții ca Ion Cutulab — la. fabricile de uti
laj petrolifer sau în cine Știe care colț al 
țării, să descopere noi zăcăminte.

In holul luminat al institutului, gruptTl 
de tineri se îmbie să intre sub raza reflec
torului cu ajutorul căruia aparatul de foto
grafiat transformă în amintiri de neuitat a- 
ceste clipe.

lată-i pe stu lențfl chimului an d»'a Uti
laj, apoi un băiat șl o fată, poate doi colegi, 
doi prieteni, sau doi tovarăși care s’au le
gat să meargă pe drumul vieții împreună. 
Și apoi alții și alții.

Mulți dintre ei vor părăsi ca mâine băn
cile institutului și o fotografie de acum va 
fi izvorul multor amintiri. Am intrat în 
1954. Ne așteaptă examenele, vacanța, schi
uri și zăpadă deasă, apoi primăvara, pe tr- 
mă practica, sondele, fabrici'e.

ir
Cu fiecare an care vine, visurile tineretu

lui din patria noastră vor fi mai îndrăznețe. 
Ce va aduce acest an pentru studenți ? Un 
nou Institut, un laborator, un cămin mai 
frumos, muncă rodnică pentru patrie...

Sunt multe aceste visuri și în zl'ele noas
tre devin realitate.

I. MITRAN
A. USCAR

Bucurie

Veselă șl bogată a fost sărbătoarea Anului 
Nou pe întreg cuprinsul patriei noastre. La 
miezul nopții, milioane de oameni ai muncii 
au ascultat semnalul radiodifuzat, care vestea 
începutul noului an 1954.

Oamenii muncii au ascultat mesajul de 
Anul Nou radiodifuzat al președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale, dr. Petru 
Groza. El a felicitat pe toți cei ce muncesc 
pentru succesele obținute în anul care a 
tre5ut> dJ’u.Tul construirii socialismului și 
apărării păcii, urându-le noi biruinți în 
muncă.

Locuitorii Capitalei au primit noul an cu 
voioșie, sărbătorindu-1 in lamilie, in cluburi 
și restaurante.

Muncitorii dela Complexul C.F.R. „Grivita 
Roșie , au sărbătorit Anul Nou în frumoasa 
clădire a clubului întreprinderii lor. Ceferiștii 
eu ridicat paharul pentru înflorirea patriei 
noastre dragi, pentru viitorul ei socialist, 
pentru pace.

Cercetătorii științifici, cel tineri alături de 
cei mai în vârstă, au petrecut revelionul îm
preună, la Casa Oamenilor de Știință.

In noaptea de Anul Nou, redactorii ziare
lor din Capitală s’au întâlnit tn frumosul lo
cal ăl restaurantului Viilor, unde Casa Zia
riștilor a organizat sărbătorirea revelionului.



Decernarea Diplomei de Onoare 
a C. C. al U. T. M.

Cu prilejul celei de a 6-a aniversări a R.P.R., a fost decernată Diploma de 
Onoare a C.C. al tl.T.M. unui număr de 282 tineri muncitori din industria grea, 
ușoară și alimentară, tineri țărani muncitori, colectiviști, din întovărășiri agricole, 
tractoriști, crescători de animale, legumicultori, tineri intelectuali, învățători, profe
sori, ingineri, medici agronomi, zootehni cienl, scriitori, artiști precum și unor acti
viști ai Uniunii Tineretului Muncitor:

Istrate Mihai, Damian Ion, Mag Andrei, 
Boentă Ion, Lu-ngu Io-rdana, Mătăsă-reanu 
Iosif, Pala-de Paraschiva, Bla-ga Nonica, Ro- 
na Dumitrescu, Ia-ncu Alexandru, Bogdan 
Gheorghe, Toma Vasile, Florea Vasile, Gar- 
pineț Ana, Vișan Gheorghe, Moldovean-u Li- 
viu,. Neagu Anania, Sicomaș Cornel, Vald Via- 
6ile, Timiș Marfa, Fetcu Alice, Gârleanu Emil, 
Iancu Paraschîv-a, Tripșa Alexadru, Nichifo- 
ri-uc Nicolae, Boțea Gheorghe, Andrei Jean, 
Cosma Dumitru, Călin Gheorghe, J-u-p-ceanu 
Victor, Câ-rcu Nicolae, Mihailov Ââircea, Si- 
mionescu Lucreția, Picerea Ion, Kuhta Pa
ria, Borony Rozalia, Ileana ZelinCscu, Sdbla 
Olăru, Manta-Ro-șie Aurelian, Hatva.ni Mi
oara, Mahler Aghy, Ada Saiciuc, Petre Mi
hai, Dumitrescu Patre, Boiculescu Valeria, 
Szocs Ștefan, Pr-unea Teodor, Bo-rchevi Isi- 
dor, Doina Ion, Beres Rozalia, Rminer Mi
hai, Burta Cornel, Bogatl Alexandru, Burlan 
Iosif, Fazek-aș Caroly, Mureșam Pavel, An- 
ghelache Ion, Chiriac Năstase, M-arghiol Du
mitru, Pascal Ștr-ul, Albu Constantin, Con- 
6tantinescu Georgeta, Smărăndescu Simion, 
Costea Vasile, Gorbe Alexandru, Sofrohici 
Gheorghe, Anderco Gheorghe, Gheorghe 
Ioan, Tudonache Mircea. Marcu Ion, Ma-co- 
veanu Constantin, Mihialcea Dumitru, Plciu 
Je-an, Florea Ion, Busuioc Aurel, Ailincttței 
Ana, Marcel Gheorghe, . Crăciun Gheorghe, 
Nițulesou Alexandru, Tăn-ase Ion,
Gheorghe, Gruia Ștefan, Tudorache Elena, 
Varogea Emil, Biiro Natalia, Pârjol Tudor, 
Penuaș Gheorghe. Teodorescu Mihai, Negrea 
Dumitru, Rtisu Damia-n, Pascu Dumitru, Leo- 
veanu Ion, Negru Elen.a, Miluț Ion, Pele Ion, 
Săftescu Gheorghe, Chiroașcă Măricel, Ha- 
idstachis Tănasis, Mocanu Eugenia, Nadiu 
lean, Bârsan Dumitru, Stanca Gheorghe, 
Sttri-gbergher Deziderlu, Leiizer Ghldali, 
Gheorghiu Mirce-a, Scântie Aurica, Tyep-ak 
Ludovic, Gui loan, Rener Ka-roly, Ceh Adela, 
iPiroșca Mihai, Mihai Gheorghe, Reghlm 
Ioana, Ristache Florea, Vasile C. loan, Can- 
didatu loan, Volnea B. Ion, Llcanescu Aha. 
Eeghianu Vasile, O’.inci Petre, 
Marla, Abcorovici Gavril, 
Răchită Ion, Dumitru
Sofia, Lighez-an Moise, Sârbu Ni-colae, Carp 
Alexandru, Mureșan 
Bocencea Domnica, 
Ignat, Naghy Pali,

Pârvu

Cristescu
Petre 1. Dumitru, 

Alexandru, Matei

Iile,
Gyorgy Terez, 

Caescu

Pall Irina.
Pall 

Constantin, 
Baltă Dumitru, Nicolae Andrei, Ciosu Na
talia, Alexandru Ion, Brumă Pavel, Bănică 
Elena, Sărăsân Francisc, Huniad Marta, Fe-

A apărut în limbile: rusă, română, 
franceză, germană, engleză șl spaniolă 

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!

București. Organ al Biroului Informa
tiv ăl Partidelor comunlst-e și muncito
rești.

H

Eugen Mândrie

her Iuliu, Borisov Apoleria, Baciu Maria, 
Gâscă Petre, Vizante Zolca, Doiciu Traian, 
Pârvan Oprea, lonescu Săftica, Ko-mlosy Ka
rol, Nichita Remus, Ciocoroiu Gheocghița, 
Nemencu Infie-f, Arghir Petrana, Ga'.l Ma
ria, Paraschiv Iordan, Moldovan Ana, Mihai 
Ștefan, Stafnate Emil, Bacalti Dumitru, Zam
fir Romeo, Po-lac Toma, Toth Francisc, Ceh 
Magdalena, Palfi Ludovic, Dragomir Iosif, 
Chiva Dumitru, Coman Ecaterina, Ologu C. 
Aurel, Tița Petre, Schuster Iohana, Pritz Pali, 
Vass Ellseb-eta, Casca Ion, Sagh E.va, Vera 
Mihoc, Strofa Marin. Rudac Bujor, Pastzor 
Dezid-eriu, Naghy Francisc, Mara-și Et- Ika, 
Panfile Emil, Mihai Co-stache, Cascawl A- 
lexandru, Adam Maria, Pecsl loan, Petreuș 
Vasile, Ursu Gheorghe, Dragoman Nicolae, 
Dumbravă Victoria, Stanciu Maia, Voicu 
Gheorghe, Gherasim Lazar, Costin Ene, Ba
lan Gheorghe. Ciocârlan Maria, Coșereanu 
Sabina, Er ere i a Mări-a, Via-d Gheorghe, Ar- 
del-eanu Ion, Vara.ru Gheorghe, Fântână Sa
lomes, Dânșoreanu Ioan, LungU Vasile, Her
ghelegiu Vasile, Moisei Eugenia, Varga Va- 
sile, Pislea Gri-gore, Benea Gaviril, Potârni- 
che Ion, Botesi Ion, Lep-a Vasilica, Aldea 
Marin, Lotreanu Vasile, Ludovic Bot, Gabor 
Vantel, Sută Vasile, Kras-naik Ioan, Kremor 
Eva, Ghimpel Maria, Groza Ion, Gherman 
Teodor, Oprea Petru, Decuseară Constantin, 
Eros Alexandru, Teodorescu Georgeta, To- 
pliceanu Virginia, Nicolau Viorica, Bostan 
Florin, Mu-reș-an Silvia, Precup Ioan, F-ran- 
cisc Covaci, Ionel Budișteanu, Cicerone Tfeo- 
doresc-u, Camil Petrescu, Traian Nițescu, Sa- 
raga Mimi Maxi, Valentin Gheorghiu, Trocan 
Traian, Popa Mircea, Șfarală Florea, Nico
lae Stela, Voiculescu M-arln, Răd-ulescu Ni
colae, Cmrea 
sa Alexandru, 
Popa Vasile, 
I. Gheorghe,
NeacȘu Ștefania, Hoza Mi-rcea. Do-brotă Ma
ria, Roman Pettu, Consta.ntinescu Teodor, 
Scri-pcă Constantin, Jeny-Kesler-Bercovlci, 
Ircluc Elena, Ciortaș Florica, Crișanu Iuliana, 
Bucur Ion, Balog Igna-t, Lungu Idllca, Costea 
Ion, Ionesou D. Mari-a, Necșulescu Mihai, 
Trică Gheorghe, Lazăr lulia, Turenschi 
Otto, Moldovari Maria, Galert Zolta-n, Tu- 
tan Iosif, Ispas Constantin, Amcu Eva, 
colectivul Teatrului Național „1. L. Cara- 
giale“ București.

----------------------- «e-----------------------
Sfaturi zootehnice

Nr. 1 (269)
Cuprinde :

ARTICOL DE FOND : Spre noi victorii 
ale forțelor păcii și democrației.

* * : Cuvântarea de Anul Nou a tov. 
C. E. Voroșllov, președintele Prez! 
di'U'Iul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

WALTER ULBRICHT: Pentru pace în 
Europa, pentru o Germanie unită, 
democrată.

Dr. PETRU GROZA : O demonstrație vie 
a unității și coeziunii poporului ro
mân.

EDGAR WOOG : In luptă pentru pace 
bunăstarea poporului elvețian 

ȚAO-MIN : Oameni din Anșan. 
HAROLD BROWN : Fenomene de criză 

în economi i S U.A.
TIBOR MERAL : „Politica de forță" este 
condamnată la eșec.

Informații
De vânzare la magazinele „Librăria 

Noastră" și la toate chioșcurile.
Prețul 40 bani

*

Și

Luereț ia, Bernes Ilie, Racol- 
Cociș Ileana, Crișan Traian, 
Fedor Laurerițiu, Gheorghe 

Tudor Ana, Răducan loan,

Satisfacerea cerințelor crescânde de apro
vizionare cu carne, lapte etc., a oame
nilor muncii dela orașe și Sate necesită o 
continuă dezvoltare a creșterii animalelor.

In această privință o mare însemnătate o 
are asigurarea bazei furajere. Recenta lege 
privitoare la măsurile pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor în anii 1954—1956, în 
R.P.R., prevede o seamă de măsuri în ve
derea asigurării bazei furajere.

In fiecare gospodă'ie agricolă, în fie
care regiune există serioase resurse furajere 
locale care, folosite, în mod chibzuit pot 
Contribui simțitor la dezvoltarea creșterii 
animalelor.

Oamenii muncii care lucrează în domeniul 
creșterii vitelor au datoria să valorifice rațio
nal furajele existente, pentru a îndeplini cu 
succes sarcina patriotică de ridicare a pro
ducției animale și de reducere a prețului de 
cost al produselor animale

Lipsa de nutrețuri a 
fi acoperită, dacă se 
șl pe baze științifice, 
6 urse.

Resursele furajere 
dințr’o serie de deșeuri furajere din agricul
tură, din industriile alimentare și din gos
podării. După proveniența și după conținutul 
lor în materii hrănitoare (substanțe nutri
tive) ele se impart in mai multe grupe. In 
cele ce urmează vom arăta la fiecare din ele 
principalele caracteristici și modul în care 
pot fi folosite.

1. Nutrețurile grosiere (paie, pleavă, co
ceni, etc.) se întâlnesc în toate gospodăriile 
și sunt folosite sub diferite forme. In stare 
naturală ele sunt mai puțin valorificate iar 
unele sunt Improprii pentru consum, dSaceeâ 
se impune o pregătire specială a lor.

2. O grupă importantă de resurse furajere 
l -cale este formată din deșeurile suculente 
din agricultură. Acestea rezultă dela îngri
jirea culturilor agricole, (buruieni, plante de 
cultură, etc.) și în urma recoltării diferitelor 
plante, (frunze de varză, sfeclă, vreji verzi, 
etc.). Ele alt un procent ridicat de apă (40- 
90 la sută) coeace face să fie consumate cu

, destulă plăcere de animale mai ales în stare 
proaspătă, când se digeră ușor. Se pot folosi 
în alimentația tuturor categoriilor de ani
male în cantități destul de mari.

înainte de fi date ca hrană animalelor, 
din ele trebue să se înlăture buruienile dău
nătoare, părțile stricate și să fie curățate de 
pământ.

In regiunile bogate în aceste nutrețuri 
('egitini legumicole, sau cu întinse culturi 
de steclă, etc. se recomandă ca aceste nit-' 
t-ețuri, după ce sunt curățite, să se plină la 
murat singure sau în amestec cu altele. 
Amestecul, în cazul frunzelor de sfeclă și de 
varză poate fi făcut și cu tiufre'tiri grosiere. 
Consumul nutrețului rezultat în urma ttiurâ- 
rii. se face după aceleași reguli Ce și lă 
nutrețul murat obișnuit

Aceste deșeuri deob'cel se pi rid în cele 
mai multe gospodării, P-riWo organizare 
rațională a recoltării lor se realizează veni, 
turi însemnate, se economisesc alte nutre
țuri mai scumpe și se llch'deăzâ unele go
luri di'ti alimentația animalelor. Amintim 
doar că Un hectar de sfeclă de zahăr -produce 
circa 15,000—20.000 
hrănitoare aproape 
hectar trifoi.

3. Borhoturi!; ce 
dustrli alimentare (spirt, zahăr, marmeladă, 
bere, etc.). Ele se caracterizează printr’un 
conținut ridicat de apă: 90—95%.

Conservarea lor se face prin uscare, căpă-
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Plecarea din Capitală 
a delegației 

culturale bulgare
31 decembrie a părăsit Capitala tăriiLa 31 decembrie a părăsit Capitala țări! 

noastre delegația culturală din R..P. Bulga
ria care a participat la elaborarea și semna
rea planului de muncă pe anul 1954 pentru 
aplicarea convenției culturale dintre R.P.R. 
și R.P. Bulgaria.

Delegația a fcxSt alcătuită din Ciudorrlif 
Nicolov Petrov, secretar al Comitetului pen
tru Prietenie și Relații Culturale cu Străină
tatea din R.P. Bulgaria și Tudor Țencov, 
director io Comitetul Dentru Prietenie 
Relații Culturale cu Străinătatea din R. 
Bulgaria.

(Agerpres)

Și
P

Foșnesc puleții de stejar. In primăvara care 
vine, merii sădiți de Ioana a lui Nichitoiu 
vor înflori întâia oară.

Am petrecut o seară la o târlă a colective!. 
Aici se piănuește să se crească vite de rasă-. 
Or să se prăsească.

Suisem din greu, pe înserat. Am fost răsJ 
plătit. Cunoașteți sentimentul înălțimilor? 
Pe o creastă, unde te simți mai mare, cu 
gesturi mai largi, cu răsuflarea adâncă, 
unde te cuprinde mândria.

Suisem cu artileristul nostru șl l-am cu'-r. 
noscUt pe Gavrilă Bucăltiță, bouar.

— Iaca te-am găsit, bădie Gavrilă.
— Că nu rupi multe părechi de ochi-ncl 

până să mă întâlnești.
Gavrilă Bncălută îi om mal vârstnic, pelă 

40 de ani. Are si casă grea, trei fete.
L-a luat repede ne brigadier.
— Cum îi cu împărțeala ?
— Are să fie bine, bădie Gavrilă.
Nu se împărțiseră încă veniturile șl eri 

nerăbdător. Avea șî o neîncredere.
— Aud că -n’are să se deie cine știe ce.
Boua.rul, care sta singur în târlă, are o 

față inexpresivă, buza de jos ieșită în afară, 
urechi mart, clăpăuglte de căciula roasă. 
Pest» cămașa descheiată îmbracă un suman 
peticit si 1 se vede pieptul osos. Un om gre
oi, -ți-ai spune, dacă n’ar fi ochii uimitori 
de limbezi. Ochi curați, do copil.

— Aud că n’are să se deie cine știe ce.
Pe semne l-a lucrat cineva, înțelegem noi, 
Oftează adânc și ne privește parcă mUs-i 

trător. I-®m îndrăgit ochii, adevărată fereas
tră a unui suflet simplu și bun.

— Eu am lucrat. Eu știu una șl bună ? 
unde mă pune, acolo muncesc. O coasă ți-oi 
ascutl, o doagă ți-oi face, giite ți-ol păzi. Mă' 
știe băietul ista — face către brigadier —. 
Pim-te cu mine la coasă, pun-te 1a prașllă !

Și după o pauză, ca un argument suprem:
— Fu nu fumez.
Omul acesta a fost slugă toată viața A' 

intrat în colectivă cu inima strânsă, prea 
adesea a fost înșelat de-alunigul anilor. Dar! 
a

Ei, șl umbla artilerlstul după fete, măcar 
că nu era în săptămâna chioară.

Ajunge și la Nichitoiu Ioana, fetișcană pe 
la 18 ani, pârguită cum s’ar spune, cu ochii 
adânci, obraji ca’n cântece, catrință neagră, 
o fată mlădie s’o frângi cu stânga și s’o 
culegi cu dreapta. S'or mai certat ei oleacă, 
pân’la urmă fata a venit la lucru șl s’au în
tâlnit azi la plantat meri, mâirte la plantat 
peri, ca pentru gospodărie. Livadă mare.

Acum din două una nu umbla cu șapte 
nuci. In Vrancea nu se’nghit, ca la oraș, de 
astea, cti „domnișoară vă plac florile?" Spu
ne-! omul» fetii ce ai de spus, ori dacă al 
greutate și te știi cineva, mergi la talcă-su 
și zi-i limpede așa și pe dincolo, beți ra
chiu și ia fata.

Artileristul, nu.
Fata de, cum e și zicala, când un om ma 

vede c’tin ochi, eu să-l văd cu doi.
Lumea, de, cu altă zicală: Hai noroc și 

bucurie, după nuntă cumătrle.
Numai 

murire:
— Tu, 

să înveți 
place lui

Clne-a călărit pe șea de lemn să poves
tească și nepoților. Cine n’a călărit, ferice 
de el și de nepoții lui.

Te-abu.rci pe-un căluț roib și drăcos, din 
neamul cailor scunzi de munte. Te proptești 
în scări de piele. Iti aduci aminte de cân. 
tecul fetelor cin Vrancea : „Volnice cu ca
lul bun". îți răsucești mustața, dac’o al și’ 
ncepi o călători? la canatul căreia n’ai mri 
place nici bunici: mumii pădurii. Așa ești de 
deșelat. de zdrobit și de scârbit, cât să 
nu-țl vii în fire nici cu țuică fiartă, chiar 
dacă.l pui și scorțișoară.

Asta-mi convine mie s’o spun acum, când 
stau lângă calorifer și-aud cum sdrăngăue 
tramvaiele. Da’n Vrancea n’aș mai fi spus-o, 
să mă tai bucățele și să mă faci uruială, 
Păi dacă auzea careva dintre Fănăc ci, 
ori dintre Drăgani, asemenea mărturisire a 
neputinței, nici în grajdul unde-și țin ei 
ciavolii cu patru picioare nu m‘ar fi pri- 
u.i’. Cal'i’n Vrancea îi ca ocliil din can. 
aiurea. Călăresc bărbați, copii, moșnegii și 
feife'e

Judecați dumneavoastră ce vese' ajungi 
:n Pălim, după două ceasuri de călărie, pe 
cărările de'a Năruja pe Zăbaia’p sus, în șea 
de lemn, pe-un patruped demn de cântecele 
fetelor de măritat

Numai că dacă mă gândesc bine, lumea-i 
așa tel alcătuita încât să mat ai și cesfă- 
tări, în ceasurile cele mai tragice și nemi
loase. Mergeam deritingul Zăbalei, dar ce 
fel de apă e Zăbala, într’o zi de. toamnă, 
când arinii îi încredințează frunzele fulge
rate, să le poarte ea în neCtinoscut! Lim
pezimile ne cleștar se tulbtirg îrttr’o albă 
spumegare arareori, când colți de cremene 
Izvorăsc din adâncuri, neî.nvinșl în măci
narea fără popas. După care Zăbala curge 
iarăși limpede rece și domoa'ă. Vezi păs
trăvii bătând cin cozi în afundurl și frun
zele, pete de aur pe luciul colanului acestuia 
verzui, al Țării VranceL Curge o apă la poale 
de codri, pe unde-au călărit cândva război
nici. Din codri n’au ttiai rămas decât arini 
stingheri, dela războinici amintirea furtuni
lor. îmi răcoresc privirile în undele Zăbalei.

Valea îi îngustă, înghesuită de dealuri 
scorțoase, de stânci Imense pornite să se 
bâtă cap în cap.

Pe țăpșahe mai lumina!» se întinde câte-o 
așiță de câteva case. Un fum domo! răzbate 
brim șindrila acoperișurilor. Hornurile sobe
lor se termină aici în pod șl fumul ține 
șindrila uscată.

Cărarea trece deseori chiar prin apă, loc 
plăcut roibuliii meu, și se cațără iarăși pe 
dealuri, loc plăcut mie, pentrucă la deal roi- 
bul suie la pas.

Acum, când îmi chem amintirile din Vran- 
cea. drumul ace'a mi se pare o 
unei zl’e cu c"»'e n’am să mă mai întâlnesc. 
Roiau în văzduhul pur, albine, zadarnic cău
tând nectarul florilor ofilite. Despre Vrancea 
în îțițrfegul ei, îmi pot reprezenta acum doar 
două imagini de ansamblu. întâia dintre ele, 
o văd într’o dimineață de toamnă, când prin
tre crengile goale, ne iarba gălbuie, pe dea
supra dealurilor prăvălite în valuri sterpe, 
despicate de crăpături — Imense răni — 
peste cei șante munți, sboară 6tolurl sonore 
de albine, căutând, căutând.

4 dbna imagine s’a săpat în mine mai 
târziu. Aoipă după ce l-am cunoscut pe arti- 
lerțst. Artileristul acesta are de fapt un 
nume mai cunoscut: Țăranu Șt. Ion. Dar mi
e-mi plate să-i zic așa pentru trecutul șl în
fățișarea lui E un flăcău scund, cu nărui 
blond ondulat. cu ochii albaștri spălăciți 
lscodindirite din-tr’o față mai mult roșie de
cât rumenă, lat în spate șt-a' dracului de 
vânjos. Se poartă ou pantaloni de șiac ne
gru căleați !.a dungă și c’un pulover alb din 
lână turcenă. Pășește înfint, chiar cu pu
țin ifos, da are si dece. Abia și-a terminat 
armat? Mne înțe'es la artilerie, abia s’a în-

: ■ • » ’u-i în sat și-i coșcogea bri-i tors de catevn 1.,», . . - . -■
ț gadier în gospodăria colectiva zootehnică 
. „Octombrie Roșu" din Paltin.
i Artileristul acesta roșcat, fecior ne cib-
■ boni, el însuși fost cioban și fostă slugă
: mi-a fost bun prieten și nădăjdtiesc să-mî 

rămâi». N’aș putea spune însă că-i cine știe 
i ce erou pozitiv. Pe urmă, uneori, se cam 
i laudă.
i — La mine’n baterie. Zice, toate merg pe
• ceas. (Ceea ce-1 de t"ei ori neadevărat. O-

d.ată că brigada nu-1 baterie, a doua că nu-i 
. alt ceas c.tipă care să meargă decât avionul

de Iași, dela 10 dimineața șl a treia v‘o pU- 
. teți închipui și singuri, dată aflațî că gos

podăria e în primul ei an).
1 încolo, Ion St. Țăranu și pâinea caldă. Un 
j flăcău pe plac, fcum ar spune un scriitor pe 
i care-l știu eu dar nu.l știe artileristul.

Cuinosc o istorioară despre artilerist, dar
■ vă rog sa n’o povestiți mai departe.

începe pe când erau muncile în toi.
; — Brigadierule, făcea președintele, care

are-o limbă dată pe tocilă, ai tu dungă la
• pantaloni da fetele tot -nu vin la lucru.
1 Artileristul s’a scărpinat în vârful capului, 
' unde i-i părul mal ondulat, a pomenit de 
, bine mamele care altă treabă n’au pe lumea 

asia decât să nască fete și-a pornit prin Sat.
— încotro, cneazule ? îl Ispitea câte unul. 

, — După fete! Mormăia c’un fel de mânie
I leneșă.

Oamenii, de, cum bine spune Ion Șt. Țăra- 
- nu, n’au nici teatru, riici cinema și atunci 

bârfesc. Cică, adzl, a intrat în săptărhâna 
chioară. Parcă de cragoste-i ardea iul.

Și dece nu-1 iau în râs, de pildă pe puiul 
de lele a lui... hai să nu-i dăm numele. Tot 
vroia să se însoare, da în Paltin nu prea 
găsești mirese (Fete sunt și frumoase). Nu
nul când vreai să te însdfi s’adună băt-bdșil 
di.n ce'e patru vițe a'e satului: Drăganii. 
Răduții, Stoiculeștii și Fănăcarii.

— Aiasta 5 Apăi, tnăi băiete, tu nu știi că 
fata-i dintre Ptitopărtești ? De Unde -se trag 
Pricopăneștil ? Din Pricop Drăgan. Și tu de 
unde te tragi ? Din Cozma Drăgan, frate cu 
Pricop.

— Apoi, dumilorvoastră poate știți 
asta-i de pe la 1700?

— Știm.
— Și’n două sute cincizeci de ani, 

cirhotii am rămas ?
— Rămas, încheie bătrânii fără drept de 

apel.
Așa pă

de-o fată 
rachiu in
noscută. Tatăl era acasă, fata la târlă. S’au 
târguit vreo patru ceasuri, au bătit tot ra
chiul. și-aU bătut mâna. Când a coborît făta, 
era măritată. In shara aceia a și adus-o în 
Paltin. Nevastă. Au făcut și acte, au fost și 
lâ popă. Dh cP nu râd de cela și de obiceiu
rile atat de pldosnlce ? Cât despre el, Ion 
Șt. Țăranu, caută fetele pentru o cauză obș
tească.

Hotărît n’au teatru, n’au cinema.

artileristul ducea muncă de lă-

bucurie a

zice, trebue să. înțelegi cum și ce, 
să trăiești altfel, mai luminos. (Ii 
cuvântul „luminos", deseori auzit 

la un locotenent, î.n baterie).
Și se scurgea vremea
Asvârllt pe costișe, prăvălit în prundul 

Zăbalei, Paltinul își duoea zilele cum știe ci. 
Și mai învăța câte ceva Au construit oame
nii un cămin cultural, au deschis un internat 
pentru școlari. In sat a apărut o femeiușcă 
teribil de vorbăreață, care se prezintă: Bot 
Magdalena, bibliotecara. Au scâ.rțâit două 
zile carele prin vaduri acticând zestrea Mag- 
dalenei. Cărți și Iar cărți.

Flăcăii mai tomnateci și feclorașii mal ră- 
săriți cercau înălțimea pârleazurilor, cău
tând ochi dulci și mere care nu cresc în 
copaci.

Artileristul, ba ia câmpte, cu. brigada, ba 
la târlă, să vedă boii, ha ia ședință. (Ce ți-i 
cu șădtnțele astea, gândeau unele. Vine-așa, 
câte un tovarăș, altfel arătos, vorbește ce-1 
duce minte-a șl te încredințează cu mâna pc 
inimă că oamenii muncii din lumea întreagă 
pirvesc cum se construește o șosea prin păr
țile acestea. O fi !).

Cătina a făcut boabe roșii, în ciuda ca
prelor,, stejarii s’au . scuturat de ghindă de 
mult, frunzele-au prins să pălească și păs
trăvii să simtă răceala Zăbalei. Caii au nă
pârlit și le-a crescut păr gros, întunecat, 
clocotișul și-a scuturat sămânța răscoaptă; 
adierile răcoroase nu mal miroseau a pelin 
și-a cimbru.

Ion venea pela casa Nichitollor, se uita pe 
pereți, ba la reclamele în culori ale „Gal- 
biolulvi", viața oilor, ba ia poza cu minunea 
dela Meglavit șl la calendarele cooperației. 
Pe urmă dorea să afle dacă Ioana n’ar mer
ge așa, până la bibliotecă. Ei și ce dacă? 
A mers. A luat și cărți. A citit. Frumoase.

Acum în toamnă, zice el odată :
— Ești tată mare, de-amu îi vremea să-țl 

faci un rost acătării.
Fata a așteptat să audă.
Ei dacă ați fi simțit noaptea aceea, cu 

plete de stejar sbuciumându-se în liniștea 
uliței, în susurul Zăbalei.

Noaptea în care Țăranu a vorbit în cali
tate de brigadier.

— Am hotărît să te trimitem la un curs 
în oraș. Să te faci soră de caritate, adică 
aproape ca un doctor. Ai ?

far Ioana a zis scurt nu șl dusă-a fost.
Acum umblă vorba că Ioana are să se mă

rite peste iarnă. Artileristul parcă nici n’a 
auzit. Marioara Stoica știe-un cântec : 

Ionele, ce-i cu tine 
De nu mai vorbești cu mine?

Zice că fata lui Nichitoiu nici habar n’are 
să meargă la școală. Brigadierul o ține pe-a 
Iul.

— Ne trebue, zice, intelectualii 
colectivei. Trebue să meargă.

Tot Mari""”’’ n fată
~ . .ixjfcua btfjicd,

cara-l nu știu ce pe la internat 
așa, mai pe la cămin, mai pe uliță: 

De-o avea vreo minte rea 
Să-l trimit la maică-sa, 
Să-i dea caș dulce să crească 
Să-1 învețe să iubească.

Cât privește intelectualii, trebue și 
tla, fără îndoială.

*
ȘI mi numai Intelectuali.
E multă nevoe în Vrancea de oameni care 

să gândească atât de curat, să se poarte 
atât de cinstit, să fie ia fei de hotărîți în 
viată și’n sentimente ca Ion Șt. Țăranu.

Eu am ăvUt pe vremuri despre Țara Vran- 
cei — cil rușine mărturisesc — o părere în
cropită intra treia primară. Legenda babei 
VrânCeoaia, cu Ștefan-cei-Mare șl munții, 
plus un peisagiu peste măsură dfe încărcat 
cU stetari falnici la margini de sate albe, 
cu bărbați purtând plete și mustăți haidu
cești. fete cu donița’n mână. Curată buco
lică fluierată pe motive moldovenești.

Și peste toate acestea, artileristul a turnat 
următoarea constatare.

— Noi tovarășe, am avut o economie în 
circuit închis !

Ga să vă spun drept, teoriile economice 
ele prietenului meu nu mi-au făcut niri 
cald, nici rece. Am înțeles însă totul, când 
tni-âu vorbit, el șl alții, simplu, îndurerat.

Toți munții aveau păduri și-acum, în ju
rul Raliinului nu mai sunt. Arini negri 
creșteau în lunca Zăbalei, dar li s’a pierdut 
sământa. Au fost, da, și gospodăriile înche
gate. Eh, pe când trăiau feciorii Vrâncio-aiei, 
pe timpul lui Ștefan. Fi amintește, înși
ruirea aceasta de sfârșitul Neamului Șoitnă- 
reștilor.

...„Iar Tudor cu soața lui Anița și Mihu, 
și toți ceilalți răzeși au fost urgisiți și pri
goniți, dar s’au ținut cu tărie. Pe urmă cei 
ce-au venit după ei au fost căleați și supuși 
d» al;ii: și vremea necontenit i-a lovit până 
ce |e-a plecat frunțile adânci spre pământ".

Nici cei mai bătrâni din sat n’au trăit vre
muri bune „Societăți” au cumpărat dealu
rile. Pentru ele, vrâncenii au doborît pădu
rile. Pământul țintit doar de rădăcini de că
tină s’a prăvălit. Vrancea a fost o uriașă 
prăvălire a munților și a oamenilor.

Au cerut pământ 
nu cresc 
sterpe au 
săraci și 
mici, cu 
beșică de porc, 
nășteau copii mulți și se 
duchii.

Obștiiie străvechi s’au spart. Se zice 
tusea-i bună, da-i mai lipsește ceva. A venit 
și junghiul. Câțiva s’au îmbogățit, Rămăsese 
doar cultul istoriei și o prăbușire în mizerie, 
superstiții, misticism și înapoiere. Peștera 
Iul Daniel Sihastru și crâșme.

Au rămas și până azi urme încă adânci. 
Dai se rep'antează pădurile. Colectiviștii 

au căpătat pământ la câmpie, lângă Alără- 
șești, unde a CLrs sângele vrâncenilor din 
regimentul 10 Futria. cel care au atacai 
fără cămăși pe ei și au învins, în primul răz
boi mondial. In Paltin este pâine, înțelegeți!

m incit.
— Eu am avut o nădejde.
Un răspuns al Iul îl caracterizează.
— Știi carte, bădie Gavrilă ?
— Cartea și errna nu mi-o fost dragi.
Are un glas, ca dintr’un fund de poloboc, 
Brigadierul avea într’un carnețel socotea l-ai 

veniturilor. numai la grân-e.
— In afară de lână, brânză, păpușoi și a-H 

fele, primești 1500 
6ăd!e Gavrilă ?

Ne-a privit lung, 
frebare:

— Cât face asta
Creștea în mine o mânie surdă. Omul a-» 

cesta socotește ca acum câteva sute de ani. 
Vor plăti oare vreod-ată îndeajuns, pentru 
tot ce-a fost, stăpânii alungați?

Avea încredere, Gavrilă boinarii, în lori 
Șt. Țăranu S’a luminat. După lămuriri suolfj 
mentare, am pornit si ne arate împărăția luL

— Dar cine zicea că n’o să se dea cine 
știe ce. bădie ?

— Eh...
Cil asta a pus punctul fntr'un loc nepo'j 

trivlt.
— Când vezi lupif treci scăpărând la chp 

brlte, a dat sfat brigadierul.
Nu merg toate „după ceas", fri baterie.- 

Dar iiatâta frumusețe, în sbuclumul căutăJ 
for al satului peste care trece în fiecare zl, 
luând înălțime, avionul de Iași. 
și căutarea aceasta sunt creație, chinul fa
cerii. efortul fără limite a-1 mugurelul care 
se desface.

Ne-am plimbat pe tmașul unde crește 
foi, latită, ghizdei, cimbru șl flori de poți 
Am- mers până 1a lacul fără nume, unde 
cresc un soi d» nuferi. Am cunoscut 
nume boi roșeați și flocosî, ori suri, r 
’’ m botul umed și ațe legate d 

c» deoache, despre care bădi
a

k-gr. grâu. Iți ajunge;

A întrebat, tragică în-’

în saci ?

P-eslTxSe furajere locale
st-rUguri, tapițî jir, bufftbâc, ete.j rit.1 tăfe 
folosită deloc sau este folosită numai parțial 
în alimentația animalelor.

Acestea, pehtrii a putea fi folosite» trebueȘc 
preparate după anu-tnite metode, prin care 
se caută să se înlături accidentale care se 
nroiduc în urina consumării șrotUriloc amin

tita' în sf€ n?r.n,ală’
6. Resturile alimîț^.taf^ ?cea®tă 

ne sunt cunoscute resturile delan”r.a a 1 ț 
cantine, brutării și unele resturi dela con
servarea fructelor și legumelor. Importanță 
mare, datorită cantități^ mari în care se 
prcduc, o au resturile alimentare dela bucă
tării și cantine. In linii generale acestea 
conțin bucăți de pâine, coji, de cartofi, res
turi de carne, resturi de mâncare, de legume 
și altele.

La n-oi resturile alimentare nu sunt folosite 
îndeajuns. Ele se pot folosi în alimentația 
tuturor speciilor de animale, însă cea nlai 
rațională folosire o au 
lor.

Colectarea resturilor 
orașe din U.R.S.S. se face și dela gospo
dăriile particulare nu numai din întreprin
derile și instituțiile de stat. Astfel, la Le
ningrad s’au colectat șl valorificat numai în 
perioada Ianuarie—Iunie 1952, din gospodă
riile particulare 8:534 torte de tesluri ali
mentare, care au putut înlocui în alimentația 
porcilor 2.050 totie nutrețuri concehtrate.

înainte de a fi consumate, resturile alimen
tare treb-uesc curățite de toate corpurile străine 
(bucăți de sticlă, de farfurii, cârpe, lemn, 
etc.) și șă fie fterte. După fierbere resturile 
alimentare ciăipătă aspectul Urtei paste mpi. 
Se administrează imediat animalelor deoarece 
se sjrică ușor. La porci sp pot administra 
până la 9—10 kg. resturi alimentare, fără 
să influențeze negativ sporul de creștere și 
calitatea cărnii, th acest caz consumul de 
concentrate se reduce de 2—3 ori. Experiența 
Uniuriii Sovietice arată că prin folosirea a 
24 kg. resturi alimentare Se produce un kg. 
carne de porc și că nU.mai ia Leni-tigLad se 
produc a.nual prin folosirea acestora 5.000 
tone carne de porc.

La noi, numai unele întreprinderi valori
fică resturile alimentare în.crescătoriile pro
prii de porci alte întreprinderi insă șî în 
special restaurantele, le aruncă. U-n fapt trti- 
bucucător ii constitue măsurile luate în Bucu
rești, pentru colectarea firimiturilor de oâine 
dela centrele de desfacerea pâinii. Organi
zarea colectării și valncificării resturilor de 
alimente trebuie să constitue o permanentă 
preocupare a oricărei gospodării ch'bzuite

7. Alte resurse furajere locale, in gospodării 
mai ex’stă și alte resutse furajere locale 
specifice regiunii respective și in ftihc'.ie de 
anotimp. Cele mai favorizate în această pri 
vință sunt cele situate in apropierea bălillor 
Dunării, a lacurilor și a apelor mari. Aici 
crfesc o serie de insect.- și alte viețuitoare 
precum și o serie de plante specifice terenu
rilor mlăștinoase. Valorificarea acestor re
surse furajere se face fie în mod natural, 
prin creșterea în semilibertate a păsări r și 
a porcilor, fie prin recoltarea acestor resurse 
furajere.

In unele gospodării de pe lângă pădurile 
de stejar și fag, se poate valorifica o canti
tate mare de ghindă și de jir, în special în 
alimentația porcilor.

Din cele arătate se desprinde că în țară 
la noi există in fiecare gospodărie sau re
giune serioase resurse furajere, ci re valo
rificate suficient vot aduce o însemnată con
tribuție la dezvoltarea creșterii animalelor și 
la ridicarea productivității acestora.

Organizarea folosirii acestor resurse fu
rajere, va contribui în mare măsură la com- 
plectarea nevoilor de hrană a animalelor și 
la întărirea bazei furajere.

V. SÂRBULESCU 
Ing. zootehnist 

dela Făcultatea de Zootehnie din 
București

unor gospodării poete 
va organiza din timp 
folosirea acestor re

locale sunt formate

kg. frunze cu o valoare 
egală cu aceea a unui

provin dela diferite in-
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tându-se astfel 'nutreț concentrat de cali
tate. sau prin mif.re; singure sau in ames
tec cu alte nutrețuri,’n special cu cele gro
siere. Murarea borhotul1?.!’ ,c'e cereale și 
cartofi în stare pură, se faceȚi’”utane’ d'u(Pă 
ce o parte din apa pe care o conții» estate 
lăturată prin scurgere. Cantitatea de borhot 
murat ce se poate da Zilnic unui animai, 
recomandă să nu depășească 5—6 kg.

Borhoturile se folosesc în cantități mari 
hrana bovinelor, în special a celor puse 
îngrășat.

in alimentația oricărei categorii de ani
male, borhoturile trebuiesc date în amestec 
cu fân și concentrate. Atunci când calitatea 
borhoturilor e bună, nutrețurile se pot înlocui 
în rație în următoarele proporții : jumătate 
din fân, două treimi din paie, două treimi 
din suculente sau o treime din concen
trate — la rumegătoare’ o treime din fân, 
jumătate din paie, jumătate din suculente 
sau o treime din concentrate — la rumegă
toare ; o treime din fân, jumătate din paie, 
jumătate din suculente sau un sfert din con
centrate la cai. înlocuirea se face având 
grijă ca valoarea nutritivă a rației de hra
nă să nu scadă, iar cantitatea de borhot 9ă 
nu fie mai mare decât poate suporta anima
lul respectiv.

Foloșireia borhoturilor trebue să se facă 
în apropiere de sursa de producera. In acest 
scop se organizează ferme de animale în a- 
prOpiere de întreprinderea respectivă.

in general, în țara noastră, aceste deșeuri 
furajere sunt folosite. Există totuși o serie de 
întreprinderi alimentare, cum sunt combina
tele de prelucrarea fructelor și legumelor, 
în care se produc și o serie de deșeuri fura
jere oare nu sunt încă valorificate în în
tregime. Prin folosirea borhoturilor re reali
zează economii însemnate de nutrețuri con
centrate Astfel, în U.R.S.S.. colhozul „Dru
mul lui Lenin", prin folosirea a 269.000 de- 
calitri de borhot proaspăt în alimentația bo
vinelor. porcinelor, cailor și chiar a păsări- 
loi. a realizat o economie de 200.000 kg. 
nutrețuri concentrate

4. Deșeurile furajere provenite dela aba
toare, din Industria laptelui șl diri industria 
conservelor. Dintre acesteia cele mai răspân
dite sunt: sângele proaspăt, resturi de carne 
și de organe, zerul, laptele smântânit, 
oasele, etc.

Acestea surit valoroase pentru orice cate
gorie de animale în special pentru animalele 
tinere, pentru păsări porci șl pentru anima
lele cu producție mare. Cele mai multe din 
aceste deșeuri furajere conțin o cantitate 
mare de substanțe nutritive de calitate supe
rioară. Oase'e. cojile de ou și capetele de 
pește sunt bogate in săruri minerale. In 
stare proaspătă se pot folosi numai in cazul 
Când higiertia produselor respective nu lasă 
de dorit, contrariu ele se fierb și se adminis
trează fierte. In linii generale, la pere’ și 
păsări se administrează pâină la 10—20 la 
st tă din valoarea totafă a rației. Deșeurile 
din industria laptelui se dau în cantitate mei 
mara decât cele dela abatoare.

In cazul când nu se pot folosi în stare 
proaspătă, acestea not fi uscate prin procedee 
sneci de, in gospodării de stat și colective, 
obținându-se făinurile Je sânge, de carne, de 
oase, etc.

Pehtru ia arăta importanța ce o prezintă 
aceste deșeuri furajere peiitru economia na- 
țicn.riă e suficient de menționat 
de sânge proaspăt, sunt egale 
rfutritivă cu o cantitate de 8—10 
de 'egumi.noase sau circa 20 tone

Deaceea este necesar să se 
colectarea și folosirea acestor deșeuri 
toate întreprinderile unde se prcduc. 
ultimul tirhp, s’au luat o serie de măsuri in 
acest scop : s’au îmbunătățit sistemele de 
colectare în abatoare și s’a mărit capaci
tatea de prelucrare a serviciilor de ecarisaj.

5. Rezidille Industriale dela fabricile de 
ulei și dela întreprinderile de morărit și pa
nificație. In gwteral sunt nutrețuri foart® 
mult folosite, totuși o parte din zoană și

„ gozuri, precum și din unele șroturi (ricin,
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că

tot

în câmpie, în Vraricea 
bucate. N’au primit. Sub dealurile 
crescut oameni crunți, î-ntunecoși, 
cu fruntea în pământ. In casele 
pământ pe jos, cu . geamuri 

umbrite de streașini, 
prăseau
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se 

pă-
că 10 tone 
in valoare 
tone boabe 
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acela de nu-i dăm numele, a auzit 
din alt sat S’o dus c’o sticlă de 
buzunar. A bătut la poarta necu-

că

trH 
jar.

rara 
după1 

ii părui 
coarne, 
Gavrilă

lins, .
°țsă nu Sc ’"ilcindu-r’ 
F vorbește în o,. ?i

Am tăifăsuit pe o . .................
era Jiniște, mirosea a fâ-n și-a bălegar,' arii 
tăi'ăsuit până s’a întunecat.

Câte doi, trei, au venit în ospeție la Ga
vrilă Bucăluță, vecini de pe la alte târt-e. 
Colectiviști și individuali. Câte n’am mal 
auz’t în noaptea aceia, la lumina focului de 
gâteje, pe podina d»la jumătatea muntelui 
Paltin, veghind ceaunul cu mămăligă..

— Zice că un moșneag mai bătrân decât 
mine... face umil dintre Fâhăcari început 
de .poveste.

— Am o 
să moară, se

Și aveau o 
oarecare moș 
argat, căru:a noi țâncii îi dădusem o poreclă 
de batjocură, dar l-a vorbirea căruia si azi 
gândesc cu admirație și oarecare pizmă.

— Dacă-ar fi oamenii să se curețe cum 
face mierea, singură...

Eram în mijlocul pământurilor nisipoase 
și crăpate, al dealurilor sărăcite de păduri 
și-a oamenilor cu fața aspră și vorba dulce. 
Se rosteau lucruri istețe, gâtejele pârâlaii 
sub ceaun și ne pătrundea răcoarea.

— Pământul e ca un gălbenuș în 
dădea cu părerea unul dintre 
din vița lui Drăg-an, amintind 
dela părintele său. om tare la 
pecând îi mai străluceau ochii.

Se discutau zeci de subiecte, se sărea dela 
unul -la altul, vorbeau câte trei deodată Iu-* 
cruri felurite, ca într’un ceas de hodină.

Artileristul m’a tras de mânecă. Gavrilă 
Bucă'-utâ îl lămurea pe un „individual’’:

— N’ai tu nici acasă ce am eu în traistă.
Iar carie miezul nopții au intrat și lupii 

la facialele noastre Ședeam pe butuci de 
paltin de mu't stricați cu topoare și’n tăcere 
ascultam replicele lugubre ale haitelor. Ur
lau a Iarnă, pe muchii de râpl, către luna 
înjumătățită de vârcolacii nopții și către sa
tul unde doarme. înveiită’n țoale, Ioana pa 
care Țărar-u o duses-e la bibliotecă. L'rliii 
încântați de forța lor săLbatecă, cu boturile 
adu’mecând.

Aceasta e a do-ua imagine despre Vrancca, 
Văd parcă șî acum, pe dealuri, boturi de 
lupi înălțate către luna- palidă de spaimă și 
nenumărați ochi, făclii aprinse în 
urii. Și’n mijlocul lor, sub el, un 
doarme liniștit.

’ In frumusețea străveche a nopții 
vit cu admirație vrâncenii așezați -pe butuci, 
rezemați în bețe. Avea-u fețe nehărbierite și 
bătucite, părul coperit de cușme buboase și 
discutau un fel de astronomie:

— Planeții dau 
și înfățișarea lor, 
porumb, grâu de 
vor fi deajuns.

Erau foarte serioși. Numai Ion Șt. Țăranu 
zâmbea, poate .astronomiei, poate uneia care 
nu vrea încă să se facă intelectuală.

basul. 
oiște de ciar, _ în jur

jarcă de babă, că nu mal vrea 
plânge un Răd-uț.
purtare care-mi cmintea pe uri 
Gheorghe al copilăriei mele,

ou, își
Cosmuleștil 
înțelepciuni 

cosmogonie,

am pri-

înștiințare, după așezarea 
c’ar să fie recoltă bună la 
primăvară; vin și fructe

Vara.ru


Dezbaterile Sesiunii Marii Adunări Naționale
măsurileRaportul asupra proiectului de lege privitor la 

pentru dezvoltarea creșterii animalelor 
in anii 1954-1956, prezentat de tov. Gh.

Vorbitorul a arătat că r.. 
măsuri multilaterale pentru stimularea și < 
sprijinirea creșterii animalelor în gospodă- ' 
riile individuale ale țăranilor muncitori, cât ; 
șl în gospodăriile colective, în întovărășirile 
agricole și Zootehnice și. în întreprinderile 
agricole zootehnice ele statului. Astfel i 
s’a prevăzut ca gospodăriilor agricole 
colective să 11 se acorde credite pen
tru procurarea de animale și materiale 
de construcție, ajutor din partea Ș.M.T. 
la crearea bazei furajere șl la mecanizarea 
muncilor la ferme. Deasemenea, gospodăriile 
colective cace-șl crează ferme de animate 
și îșl îndeplinesc obligațiile față de stat 
se vor bucura de reduceri de cote de carne, 
lapte și lână. Gospodăriile colective frunta
șe' în creșterea animalelor vor fi premiate. 
Totodată, se prevede stimularea creșterii a- 
nimaletoc în gospodăriile personale â’.e co
lectiviștilor — între a'tete, prin acordarea 
de credite pentru cumpărarea de vaci de 
■fapte, în așa fel încât treptat gospodăria 
personală a fiecărui colectivist să aibă câte 
o vacă cu lapte. Pe perioada 1954—56, gos
podăriile personale ale colectiviștilor sunt 
scutite de cote de carne și fapte.

O mare importanță acordă proiectul de 
lege măsurilor pentru stimularea creșterii 
animalelor în gospodăriile Individuale ate 
țăranilor muncitori. Ei vor primi credite 
pentru procurarea de animate și materiale 
pentru construirea de adăposturi ; se va îm
bunătăți deservirea animalelor țăranilor 
muncitori de către stațiunile de montă 
ele statului, asistența zootehnică șl vete
rinară. Ministerul agriculturii șl silvicul
turii și comitetele executive ale sfaturi- 

■ tor populare sunt obligate să asigure te
renuri suficiente pentru pășunatul vitelor 
și oilor din gospodăriile individuale ate^ ță
ranilor muncitori, construirea de adăpă
tori pe islazuri șl în sate. In refacerea pă
șunilor și fânețelor țăranii muncitori vor fi 
ajutați de către S.M.t. De un mare interes 
pentru țărânii muncitori sunt măsurile pri
vind extinderea sistemului de contractare 
de vite, porci și oi. Astfel, pentru fiecare 
pereche de vite contractate se vor scădea 
din cota de cereale 250 kg. porumb sau alte 
furaje concentrate în echivalență și se vor 
acorda reduceri de cote obligatoriL.de carne 
în raport cu cantitatea șl calitatea livrări
lor Contractate. Deasemenea,. se dă posibili^ 
tate țăranilor muncitori care contractează 
de a cumpăra produse industriale cui pre
țuri reduse prevăzute în cadrul comerțului 
de întâmpinare și alte avantaje..

Mărirea continuă a efectivului de ani
male șl păsări odată cu sporirea productivi
tății for, mărirea producției globale și a 
producției marfă de carne, grăsime, lapte, 
lână, ouă și alte produse animale — a ara- 
tat tov. Gh. Apostol — este una dip ce.e 
mai importante probleme ale dezvoltării a- 
griculturii în Republica Populară Română 
și o sarcină permanentă a Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii, a sfaturilor popu
lare, a colectiviștilor, a muncitorilor din 
gospodăriile agricole șl fermele de.stat a 
o-ameni’.of de știință șl a specialiștilor din 
agricultură.

Sarcini importante revin sfaturilor popu
lare în ce privește îndrumarea creșterii. vi
telor în gospodăriile colective, întovărășirile 
agricole, gospodăriile individuale țărănești 
mlcj șl mijlocii.

Sfaturile populare și organele agricole lo
cale au sarcina să contribue la sporirea vi
gilenței politice a țăranilor muncitori, a co
ji a tw.................. ->odării.e
îectivjțti, • . .maiorilor din gospt .
agricole,. Herghelii șl ferme de stat, împo
triva chiaburilor și a altor, elemente dușmă
noase care încearcă să frâneze șl să submi
neze îndeplinirea măsurilor pentru dezvol
tarea creșterii animalelor.

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare din orașe ș.i centrele industriale pot și 
trebue să organizeze zone de aprovizionare 
0 „muncitorilor și funcționarilor cu carne, 
grăsimi, lapte, ouă și alte produse animale. 
Fiecare oraș șl centru industrial 
propria zonă de aprovizionare în 
suficiente cu produse animale.

In acest scop trebue organizată o muncă 
susținută de lămurire și convingere a țăra- 
ni.or muncitori, a întovărășlfilor și colecti
viștilor să folosească toate posibilitățile și 
mijloacele de a crește animale și păsări.

Pentru îndeplinirea cu succes a tuturor 
sarcinilor c« decurg din proitet este nevoie 
sa se lichideze lipsurile și deficiențele exis
tențe în munca de creștere a animatelor, să 
se asigure o astfel de creștere a numărului 
de animale, o astfel de mărire a productivi
tății tor încât în următorii 2-3 ani să se a- 
sigure o simțitoare îmbunătățire a aprovizi
onării populației muncitoare dela orașe și 
sate cu produse alimentare și a industriei 
ușoare cu materii prime, pentru ridicarea 
nivelului de trai al poporului nostru munci
tor.

creșterii animalelor — a spus 
Apostol, vicepreședinte al Consi- 
Mlniștri și Ministrul Agriculturii

Apostol
proiectul prevedeSarcina 

tov. Gh. 
țiului de , ,
și Silviculturii —- este una din sarcinile i 
centrale pe care le are de rezolvat puterea < 
populară. <

Vorbitorul a arătat că în ultimii ani ță- ■ 
rănii muncitori cu gospodării individuale, 1 
gospodăriile agricole colective și gospodă- 1 
riile de stat au obținut succese însemnate 
privind sarcina de dezvoltare a creșterii ani
malelor. A crescut efectivul de bovine, por
cine și cabaline. In multe gospodării agri
cole colective s’au organizat ferme cu elec
tive însemnate de animale de calitate supe
rioară, Gospodăriile agricole de stat au 
realizat o creștere simțitoare a efectivelor 
de animale și păsări. Succese însemnate 
s’au obținut în ce privește extinderea rețe
lei de stațiuni comunale de montă, organi
zarea șl extinderea înmulțirii păsărilor prin 
incubație artificială, ' organizarea asistenței 
sanltar-veterinare, etc.

O serie de rezultate bune s’au obținut șl 
<n domeniul cercetărilor științifice pentru a- 
meliorarea șl perfecționarea raselor de a- 
mimale existente în țara noastră, formarea 
de noi rase, în domeniul pregătirii cadrelor 
tie specialiști etc.

Vorbitorul a arătat apoi că în domeniul 
creșterii animalelor mai avem încă multe 
de făcut.

Fâță de creșterea puternică a consumu
lui propriu în gospodăriile țărănești, pre
cum și de creșterea consumului orășenesc 
de produse alimentare de origină animală, 
urmare a măririi considerabile a populație1' 
urbane din țara noastră — șeptelul, produc
ția de carne pe cap de anima] șl calitatea 
au crescut în proporție necorespunzătoare, 
ceeace a dus la o neconcordanță între ne
voile consumulu' populației și rezervele exis
tente de came, grăsimi, lapte, ouă, lână 
etc. Sporirea efectivelor de animale șl ridi
carea productivității lor nu satisfac neces1- 
•tățile mereu crescânde ale populației — în 
produse de origină animală și ale indus
triei ușoare —în materii prime. O piedică se
rioasă pentru sporirea efectivelor și pentru 
mărirea producției globale de lapte o' cons
tituie procentul redus de vaci față de efec
tivul total de bovine.

Lipsurile în creșterea animalelor se de- 
toresc în primul rând producției și aprovi
zionării nesatisfăcătoare cu furaje.

Vorbitorul a arătat apoi unele _ lipsuri 
privind asigurarea fondului de furaje nece
sare creșterii animalelor proprietate obșteas
că în gospodăriile colective, sprijinirea colec
tiviștilor spre a-și cumpăra vite pentru gos
podăriile tor personale, munca de lămurire 
în rândurile țăranilor muncitori pentru al
cătuirea întovărășirilor de creștere ,șl în- 
grășare a animalelor, introducerea în pro
ducție a realizărilor științei și experienței 
înaintate în domeniul creșterii animale.or, 
asigurarea construcțiilor pentru adăposti- 
rea animalelor, pregătirea de noi cadre de 
specialiști etc,

tot. tirfreorghe Apostol a arătat că avem 
deplina posibilitate de a obține în anii e- 
propiați un mare avânt în &5rfleRiul crește
rii animalelor și sporirii productivității 1°-'-

Dună aceea, vorbitorul a expus pe lArS 
principalele prevederi ale proiectului.

Proiectul de lege prevede măsuri pen,l,ru 
creșterea continuă a efectivelor de anim<aIe 
șl păsări și îmbunătățirea raselor și calității’ 
dor,, ținând seama de condițiile specifice ale 
• ȘȘiunilor țării noastre. Sporirea producti
vității animalelor și a păsărilor în ceeace 
privește randamentul de carne și grăsime 
producția de lapte. lână, ouă șl de alte pro
duse animate cohstitue unul din objective's 
principale cuprinse în proiect. O deosebită 
însemnătate au deasemeni și măsurile pri
vind lărgirea suprafețelor însămânțate și 
sporirea, productivității la hectar a plante
lor furajere, precum și îmbunătățirea pășu
nilor și. fânețelor naturale; introducerea me
canizării în domeniul creșterii animatelor 
în producerea nutrețurilor și al muncitor 
care cer un mare volum de muncă la fer
mele agrozootehnice; asigurarea întregului 
efectiv de animale și păsări cu adăposturi 
peritru îngrijicea, păstrarea și creșterea lor 
rațională. Proiecttil mai prevede măsuri 
jientru îmbunătățirea temeinică a îngrijirii 
zooteljnice și veterinare a animatelor și pă
sărilor ș.i mobilizarea maselor în vederea 
combaterii bolilor infectocontagioase a ani- 
Ina'e:?!'. . Păăăr>tor. dezvoltarea cercetări
lor științifice zoo-veterinare în scopul re
zolvării prob'emelar legate de creșterea nu
merică și calitativă a animalelor și a păsări- 
Jor.și crearea rase'or noi de animale și pă
sări, îmbunătățirea sistemului de pregătire 
a cadrelor zootehnice și veterinare precum 
șl îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
trai , ale lucrătorilor și specialiștitor în do
meniul creșterii animatelor.

Discuții asupra proiectului de lege privitor 
la măsurile pentru dezvoltarea creșterii 

animalelor în anii 1954—1956
Cuvântul deputatului Gheorghe Stan 

din circumscripția electorală Păiâriage’a, regiunea Ploești
cale pentru ridicarea construcțiilor necesare 
animalelor, iar dispensarele veterinare âu 
funcționat cefectuos în raioanele Urzlcenl, 
Pogoanele și Buzău.

In încheiere, tov. Gheorghe Stan a făcut 
o serie, de propuneri privind măsurile ce tre
buiesc luate pentru asigurarea pășumatulul a- 
nimalelor, asupra regulilor agrotehnice ce 
trebuiesc folosite pentru sporirea producției 
în sectorul zootehnic, precum și pentru crea
rea pe baza hărții zootehnice a unor unități 
zootehnice de elită, pentru producerea ma- 
terialuluî de reproducție.

Cuvântul deputat u!ui Maria Bran 
din circumscripția electorală Ceica, regiunea Oradea 

Depufăta Maria Bran a arătat că vacile
Siementhâl au asigurate condiții de creș
tere în raioanele' Salonta, Săcueni și în bună 
parte :n raioanele Oradea și Marghita. A- 
ceaștă rasă predomină în gospodăriile de 
stat și cele colective’ și într’o mai mică mă
sură în gospodăriile individuale. In timp 
soiirt, regiunea Oradea va putea să dea și 
pentru alte regiuni reproducători și tineret 
selecționaț. Ș.i oile de rasă Merinos au con- 
dițiuni prielnice . de dezvoltare în regiunea 
Oradea. In viitor vom da și mai multă a- 
icinție răspândirii acestei rase. Creșterea 
cailor în regiunea noastră a constituit șl 
constitue o îndeletnicire serioasă a țăranilor 
muncitori. înființarea unei herghelii de 
stat ar complecta un gol foarte resimțit șl 
ar contribui în mod direct la dezvoltarea 
creșterii cailor în regiunea Oradea. 
, In satele din regiunea Oradea se cunoaște

Cuvântul deputatului Kicolae Ciocan 
din circumscripția electorală Ivănești, regiunea lași

Deputatul Nicolae Ciocan a arătat că în re
giunea Iași rezultatele nesatisfăcătoare in 
creșterea animalelor se datorase in primul 
rând insuficientei organizări a bazei fura
jere. Cultura plantelor furajere, atât în sec
torul de stat, cât și în cel colectiv și parti
cular este nesatisfăcătoare din cauza neapli- 
cării măsurilor agrotehnice de întreținere a 
pășunilor.

In continuare, vorbitorul a subliniat spri
jinul pe care filiala Iași a Acade
miei R.P.R. trebuie să-l acorde pentru dez-

Cuvântu! deputatului 
din circumscripția electorală

Deputatul Toader Tornofoagă_ a arătat că 
în raionul Vișeu, regiunea Baia- Mare, nu
mărul taurinelor a, crescut față de perioada 
dinaintea războiului cu peste 30 la sută, iar 
ai ovinelor cu 50 la sută. Unitățile socialiste 
din acest raion au livrat unor gospodării a- 
gricole colective și de stat din țară un în
semnat număr de vaci și tăurași de rasă 
pentru reproducție, etc.

Cuvântul deputatului 
din circumscripția electorală

Subliiniiind importanța proiectului de lege 
privitor la măsurile pentru dezvoltarea creș
terii animalelor pe anii 1954—1956, depu
tatul Romulus Zăroni a arătat că pentru 
mărirea șeptelului este necesară sporirea 
producția de furaje pe unitatea de suprafață, 
aplicarea zootehminiimului, selecționarea a- 

mecanizarea muncii în sectorul zootehnic.

Cuvântul deputatului 
din circumscripția electora'ă

După ce a arătat realizările șl lipsurile .
existente în regiunea Bârlad. în domeniul” organizarea și ameliorarea tm„. 
creșterii și îmbunătățirii raselor de animale, țelor pășunabi.e in raioane.e Vrancea și Pan- 
vorbitonul a spus că aplicarea prevederilor ciu și pentru alocarea cantita llor de mate- 
nroiectului de lege supus votului Mafii Adu- riale necesare terminam construcțiilor înce
tări Naționale, va constitui o cotitură în pute, cât și pentru construirea de .noi ada- 
dezvoltarea creșterii animalelor. posturi pentru animale în regiune.

producția de furaje pe unitatea de suprafață, 
aplicarea zootehminiimului, selecționarea a- 
nimaielor, asistența zootehnică și veterinară 
și mecanizarea muncii în sectorul zootehnic.

voltarea sectorului .agricol și animal. In ve
derea asigurării bazei furajere necesară con
tinuei măriri a șeptelului, trebuie să fie des
țelenite pășunile neproductive să fie culti
vate cu nutrețuri valoroase tareiiurile. lăsate 
în paragină, să fie ridicate plantații 
pentru fixarea pămânril'ri'lor împotriva 
acțiunilor distrugătoare ale apei. In dezvol
tarea creșterii animalelor să folosim mai 
larg experiența sovietică, cât și cea a cres
cătorilor fruntași din țara noastră.

Toadcr Toiwioagâ 
VsșeUf regiunea Baia Ma?e

In continuare, tov, Toatier Tomoioagă a 
arătat că insuficiența pășunilor, cât și neli- 
vrarea la timp a materialelor de construcție, 
nu au dat posibilitatea colectiviștilor să asi
gure o bună îngrijire a animalelor. Nu s’a 
dus destul munca de popularizare noilor 
metode folosite și nu sau dat îndrumări teh
nice în ceeace privește creșterea vitelor.

Realizarea prevederilor legii va da avant 
creșterii animalelor în raionul Vișeu,

Romulus ZărorJ
115a, rețjJunsa Hunedoara

Deasemeni, este necesară pregătirea temei
nică a cadrelor pentru 
științifice. El a propus 
mul de cointeresare în 
terilor și tehnicienilor, 
dariilor individuale ele 

Vorbitorul a arătat
creșterii animalelor la G.A.S. Roșia, care a 
dat peste plan 80.000’ litri lapte.

Ghecrgho Pruteanu 
Răcoasa, regiunea Bârlad

Deputatul a făcut apoi propuneri pentru 
canizarea si ameliorarea tuturor suprafe- 

i Pan-

extinderea metodelor 
să se extindă siste- 
producție a munci- 

precurn șl a gospo- 
țăranilor muncitori, 
unele rezultate ale

dezvoltarea creșterii animalelor.

Cuvântul deputatu'ui P®’re Drăgoescu 
d>n circumscripția electorală Bârzava regiunea Arad

Deputatul Petre Drăgoescu, după ce a în
fățișat dezvoltarea sectorului zootehnic la 
gospodăria agricolă colectivă „Timpuri 
Noi” din comuna Chelmac-Arad, a subliniat 
veniturile meri obținute în aoest fel de gos
podărie. Numai din valorificarea purceilor

c,w™ 
gospodărie. Dela fiecare din cele 250 de ol dezvolta continuu creșterea animalelor.

Cuvântul deputatului Nico’ae Popescu 
din circumscripția eîectorală Balș, regiunea Craiova

Vorbitorul a subliniat că ta regiunea 
Craiova sunt largi posibilități pentru a 
mări numărul de animale și producția, lor. 
In acest scop este necesar să se ia măsuri 
pentru asanarea unor terenuri întinse din 
lunca Dunării care ar putea da cantități 
sporite de furaje. Deasemeni vorbitorul a

cu carne,

să aibă 
cantități

Deputatul Gheorghe Stan a arătat că în 
urma ajutorului dat de guvern și a măsuri
lor luate pe pian local în regiunea Pitești 
țeptelul a spori; simțitor și sau obținut u- 
iiele succese în refacerea pășunilor.

Vorbind despre rolul hotăritor pe care-1 au 
sfaturile populare în realizarea sarcinilor de 
dezvoltare a creșterii animalelor, tov. 
Gheorghe Stan a scos în relief o serie de lip
suri în munca acestora. Nu s’a depus destul 
interes pentru cultivarea în bune condiții a 
loturilor zootehnice și din această cauză pro
ducția lor es.e destul de mică. Deasemenea 
nu au fost folosite în întregime resursele lo-

un proverb foarte vechi: „Cu vitele se scoate 
sărăcia "din casă“. Noi va trebui să schim
băm puțin acest proverb și să spunem: 
„Vitele de rasă aduc belșug în gospodăriile 
noastre colective și în gospodăriile țăranilor 
mim ci toy".

Odată cu realizarea obiectivelor legii pecare 
o dezbatem venitul țărănimii muncitoare va 
crește mult. Vom avea mai mtiltă carne, lap
te, lână. Se va îmbunătăți totodată aprovizi
onarea orașelor, iar fabricile vor putea să 
producă mai multă încălțăminte, mai multe 
țesături ce lână Această lege va ii primită 
cu mare bucurie de popor și ea va întări 
mai mult alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare.

Eu, tovarăși deputați, promit că voi mun
ci din toate puterile mele ca sarcinile acestei 
legi să fie egalizate și depășite — a înche
iat tov. Maria Bran.

Cuvântul deputatului Vasile Mateescu 
din circumscripția el------------

Deputatul Vasile Mateescu, subliniind im
portanța proiectului de lege privind dezvol- 
tarea creșterii animalelor în 

șl guvern țărănimii muncitoare, în vederea 
redresării acestei importante ramuri de pro
ducție a economiei noastre. In continuare a 
citat din realizările și lipsurile ta domeniul

Discuțiile cu privire la ratificarea decretelor 
emise de Prezidiul Marii Adunări Naționale

Cuvântul deputatului Gh. /ickașcu 
din circumscripția electorală Poiana Câmpina, regiunea P.oeșli 

echipelor artistice a crescut deasemenea con
siderabil. „, ., ,

In continuare, vorbitorul a aratat totoda
tă ltosurile'care se măi manifestă în activi
tatea sfaturilor populare, in .ceeace pnveș.e 
punerea în valoare a bogățiilor loca e.

Datorită atitudinii birocratice, unele sfa
turi populare nu s’au interesat în măsură su
ficientă de dezvoltarea industriei locale, nu 
au stimulat îndeajuns contractările și nu au 
organizat mai atent transporturile în vederea 
aprovizionării în mai mare măsura a piei
lor de desfacere. . .

Antrenarea a sute de mii de oameni ai 
muncii în actuala campanie efectorală, a 
creat condiții pentruca sfaturi.e populare 
să-și lărgească activul format și să-și pre
gătească uru activ mal puternic pe care sa-și 
sprijine acțiunile viitoare.

învățând din experiența înaintată a sovie-^ 
telor, din propria noastră experiența 
căpătată în cei trei ani de activitate, nm.e 
sfaturi populare — a spus în încheiere tov. 
Gheorghe Vidrașcu — au datoria sa des.a- 

) șoCre o muncă neobosită pentru .traducerea 
: în viață a programului de. măsuri elaborat 
- de către plenara lărgită a C.C. al P-M. 
1 19—20 a-Ugust 1953.

Cuvântul deputatu’ui Csupor 
din circumscripția electorală Tg.

regiunea Autonomă
Campania alegerii deputaților ta sfaturile 

populare — a arătat deputatul Csuipdr Ludo
vic — ,a însemnat pentru oamenii muncii din 
Regiunea Autonomă Maghiară un eveniment 
deosebit de iirrtportânt. Ca o dovadă a patrie 
tismului fierbinte manifestat de oa.me 
muncii din regiunea noastră, la alegeri 
participat peste 97 la sută din cetățen 
drept de vot.

Au fost .aleși ta regiune 6.215 d< 
dintre care 5.915 sunt maghiari, 1 
mâml și 62 de alte naționalități, 
muncii care au participat la întâi’ 
tre candidați și alegători iau 
rate propuneri și au scos la 
de lipsuri în activitatea sfat

După ce a scos în evide’ 
din activitatea sfaturilor r 
a subliniat o 6erie dr

lectorate N. Bălcescu, regiunea București
creșterii vitelor în regiunea București, cerând 
să se studieze posibilitățile de organizare a 
unul bazin lactlfer în jurul Capitalei și m-

™ i P«-« traducerea «... xM
.......................... . .........precum.șl creerea unui bazin propriu pentru , 

aprovizionarea Capitalei cu produse alimen
tare.

După ce a subliniat că decretul cu privi- ( 
re la alegerea deputaților în sfaturile popu

lare cortstitue o dovadă grăitoare a demo- 
cr>atismujui comsecvont al regimuiui nostru 
democrat-populâr, deputatul Gheorghe . Vi- 
drașcu a vorbit despre o serie de rea.izari 
obținute de sfaturile populare. In domeniul 
dezvoltării industriei locale, de pilda, au 
fost create 6.782 unități. Față de 1950, pro
ducția globală a industriei tocate sa ridicat 
anul acesta până la 221 la sută. In regiuni
le Stalin, Suceava, Baia Mare, P.oești, Bu
curești și alte’e, în ultimii trei ani producția 
industriei locale a crescut între 252—573 la 
sută, aducând o contribuție de seamă la o 
mai bună aprovizionare a oamenilor muncii 
cu bunuri de larg consum. t , •<

O contribuție însemnată au adus sfaturile 
bopulare ta ridicarea nivelului gospodăresc, 
sanitar șl cultural al orașelor. Au fost «>ns’ 
truite prin autoimpurtere , v.alorificându-se 
posibilitățlte locale, .peste 800 de școli, 400 

■ de cămine culturale, 860 de poduri și pode
țe s’au electrificat 57 de comune. In . do
meniul sanitar au fost construite peste 2.000 
de dispensare, s’au înființat 1.300 case de 
naștere, 3.700 de puncte farmaceutice. Numă
rul căminelor culturale, al bibliotecilor, al

fătătoare s'a obținut câte 11 kg. brânză, un 
miel și 2 kg. lână. Cu zerul dela facerea 
brânzei au fost îngrășat! 20 de purcei, care 
au ajuns fiecare în jurul a 100 kg.

După ce a arătat cum s’au asigurat furajele 
a -exprimat 

de
necesare animalelor, deputatul

a ii

pen-propus să Se ia măsuri organizatorice .
tru dezvoltarea creșterii porcilor în turme 
în lunca Dunării, precum șl pentru folosirea 
florei malifere din lunca Dunării, în vederea 
organizării cooperativelor 
rajării stupăritiulul pastoral.

Cuvântul deputatului Gali Ignațiu 
din circumscripția electorală Ciuc, 

Regiunea Autonomă Maghiară
Gheorghteni.

eipîcole șl încu-

Deputatul Gali Ignațiu a subliniat impor
tanța măsurilor pentru dezvoltarea băzej fu
rajere în Regiunea Autonomă

, Afoghiara. e,1
a pro^-uo „...udarea unui spital veterinar 
m orașul Tg. Mureș, creerea unui centru de 
experimentare a culturilor furajere î.n cadrul 
eubsecției gospodăriei agricole de stat din

Cuvântul deputatului Vasile Leandru 
din circumscripția electorală Stafin-Est,

nnn^!e5tul ,ege cu Privl're la măsurile 
imu1 1O5R V0 tarea* Gtre?teri! ■animalelor în anii 
m .a Prteze,ritat în actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale — a spus vorbito
rul — aduce o nouă contribuție la îmbunătă
țirea continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii, la întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare șl țărănimea muncitoare. 

Deputatul Vasile Lixandru a propuși prin
tre altele încurajarea creșterii animalelor tl-

Cuvântul deputatului Onofrei Buliaa 
din circumscripția eiectoralâ Verești, regiunea Suceava

sovietice. El a criticat practica greșită, în
tâlnită în regiunea Suceava, de a îngloba în 
planul de împădurire însemnate suprafețe de 
terenuri care in trecut au fost folosite ca 
pășuni, în loc să se împădurească terenurile 
degradate existente.

Deputatul Buliga Onofrei a făcut propu
neri, privitoare la studierea posibilităților 
de organizare a întovărășirilor și gospodă
riilor zootehnice.

Cuvântul deputatei Elena Vodă 
din circumscripția electorală B

Vorbitoarea a arătat că sectorul producției 
animale, ou toate, realizările obținute, a ră- 
mas 49 urm,i fată de alte sectoare fa regiu
nea Timișoara. După ce -a subliniat Impor
tanța masurilor luate în ultimul timp de 
guvern pentru încurajarea creșterii animale
lor, a menționat că î.n regiunea Timișoara, 

dându-și
au,

contrac-

Deputatul Buliga Onofrei a scos în evi
dență succesele obținute în creșterea vite
lor șl mărite posibilități pe care le are re
giunea Suceava pentru dezvoltarea continuă 
a șepteluilul.

Pentru a obține rezultate șl mai bune, a 
arătat în continuare vorbitorul, trebuie să ne 
Îngrijim de asigurarea unei baze furajere 
mai solide, așa cum prevede șl proiectul de 
lege, prin aplicarea metodelor agrotehnice

colectiviștii șl țăranii 
seama de 
au încheiat 
tate pentru 
șa te. Pentru

Ludov'
.V dl-

. . ... ațareia unei herghelii de
>iat cu iepe lipițene în comuna Olteni 

din raionul, Sf. Gheorghe. Vorbitorul a cerut 
ca .imreprinderlle producătoare de mașini 
toi n°r e-,Sa dea mare. aten'tie mașinilor pen- 
rMiEL criar-ea fu™Jel«r Șl pentru buna în

treținere și îngrijire a animalelor.

■i regiunea Stain
.reP»-oduc{Ie, prin cointere

sarea directa a țăranilor muncitori, profila- 
rea gospodăriilor agricole colective și de stat 
inca dim iama aceasta pentru buna desvol- 
tare a creșterii animalelor, creiarea de cen
tre producătoare de material de reproducție 
pe lângă gospodăriile agricole colective și 
de stat din regiunea Stalin în vederea satis
facerii necesarului pentru dezvoltarea ra.sel 
de porcine Bezna.

uziaș, regiunea Timișoara 
lor deputata Elena Vodă a propus între al. 
tele ca la secția GRilad a stațiunii experi. 
menta.e Padureni. unde sunt create condiții 
pentru hranirea și adăpostltea a 1000 vaci 
prin existența unor construcții poi și a unor 
suprafețe însemnate însămânțate cu plante 
furajere, sa se înființeze o unitate de crește, 
re Intensivă a vacilor cu lapte, în vederea a. 
provizionării centrelor muncitorești di,n re
giune. Ea a propus deasemeni să se înființeze 
o școală medie zootehnică la Buziaș în 
actualul local al școlii de mulgători.

muncitori
avantagiile pe care le 
într’un timp scurt 
livrarea a 1455 vite îngră- 
dezvolfarea creșterii amlmale-

Cuvântul deputatului Gavrilâ Popa
din circumscripția electorală Adam Clisi, regiunea Constanța

Deputatul Gavrilă Popa a vorbit despre po
sibilitățile de dezvoltare a șeptelului, în re
giunea Constanța. El a arătat că datorită con. 
diții'or favorabile cultivării cerealelor, cât și 
întinderilor mari de pășune, această regiune 
poate fi transformată într’o adevărată -pepi
nieră care să furnizeze animale de pră’silă 
și celorlalte regiuni ale țării.

Pentru a putea obține realizările dorite ta 
sectorul creșterii animalelor, deputatul Ga
vrilă Popa a propus, printre altele, să se

Cuvântul deputatului Vasile Birta 
din circumscripția electorală Cămărașu, regiunea Cluj 

Atenționând câteva din înfăptuirile în do- mele de animate. El a spus în încheiere că 
meniul creșterii vitelor în regiunea Cluj, . , ? m cneiere ca
deputatul Vasile Bkta a arătat veniturile : in regiunea sa sunt toate condițiile pentru ia 
mari pe care le obțin colectiviștii dela fer- ș« realiza prevederile noii legi.

aplice Integral agrominimul pe toate islazu
rile, cu folosirea la maximum a însămânță- 
rilor cu ierburi perene, și în parte cu ierburi 
din flora spontană, să se repartizeze și să 
se asigure livrarea la timp a materialului 
de construcție necesar gospodăriilor colec
tive.

In încheiere, deputatul Gavrilă Popa a 
propus ca în proiectul de lege, la art. 18, să 
se prevadă că se va acorda o atenție deose
bită și pentru rasa dobrogeană de cai.

>C 
tureț-Sud 

ughîară
sterului Comerțului Interior fa domeniul 

partiției diferitelor produse.
Propunem ca în chestiunea aprovizionării 

cu lemne — a spus vorbitorul — să se facă 
■planul de perspectivă cu cel puțin un an îna
inte, pentruca lipsurile existente să poată fi 
înlăturate.

Printre altele, vorbitorul! a mai propus ca 
minele Borsec să fie reutflate die către Mi
nisterul Industriei Cărbunelui.

O mare sarcină revine deputaților sfatu
rilor populare, cărora alegătorii le cer să 
răspundă, prin fapte, încrederii ce le-a fost 
acordată. Ei trebue să lupte pentru înfăp
tuirea măsurilor adoptate de plenara lărgită 
a C.C. al P.M.R. din 19—20 august, în vede-. 
rea ridicării continue a nivelului de trai al 
poporului muncitor.

Mini' 
re

J- 
nii 
au 
cu

fă eputați, 
.238 fo- 
Oa menii 

.firile din- 
cut nenumă, 

Iveală o serie 
urilor populare,

hță unele lipsuri 
populare, vorbitorul 

i lipsuri ate organelor 

Cuvântul deputatului !on Dobre 
umscripția electorală Pău’ești, regiunea Ploești

v-uu din preocupările importante ale regi- 
mui.ui nostru de democrație populară — a 
apus vorbitorul' — o constitue problema pro
tecției muncii. 
n t>fln Prezidiului Marii Adunări
Naționale Nr. 185 s’a stabilit un sistem or
ganizatoric unitar, care asigură aplicarea 
tuturor masurilor de protecție a mu-ncii și 
de tehnică a securității și. s’au fixat atribuții 
precise organelor administrative și inspec
torilor tehnici de stat pentru protecția mun- 
Cil.
, ^rumarea partidului, mișcare,a sin

dicala a moblizat oamenii muncii să contri
bue activ prin propuneri concrete la rezol
varea practică a diferitelor probleme ce se 
ivesc pe locul de muncă.

din cir<
TT—p

Aplicarea prevederilor Decretului privind 
organizarea^ . protecției muncii a contribuit 
la îmbunătățirea simțitoare ,a condițiilor de 
muncă, acestea reflectându-se ' în scăderea 
continuă a numărului accidentelor de muncă 
și a îmbolnăvirilor profesionale.

Vorbitorul a scos apoi în evidență o serie 
de lipsuri ale unor organe sindicale și ad
ministrative în domeniul aplicării măsurilor 
de protecția muncii.

Dispozițiunile Decretului — a spus în în
cheiere tov. Ion Dobre — dovedesc ÎTlCăo- 
d-ată grija deosebita a partidului șl guver
nului nostru pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor în ca.re-și desfășoară activita
tea oamenii muncii.

Cuvântul deputatului Peire Furdui
Hațeg, regiunea Hunedoara
dintre care 1.338 apartamente pentru minerii 
din Valea Jiului.. Trebuie dată o .atenție mai 
mare construirii de locuințe pentru munci
tori și tehnicieni.

In lupta pentru aplicarea măsurilor tra- 
Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 

19—20 august 1953, oamenii muncii din re
giunea noastră au și obținut unele succese. 
Zeci de col ective de întreprinderi din regiu
ne, printre care și colectivul minei „Vulcan1* 
și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile 
anuale de plan.

După ce a subliniat o serie de lipsuri e- 
xjstente fa întreprinderile și localitățile re
giunii, vorbitorul a încheiat: 

' Sfaturile populare și deputății Marii Adu
nări Naționale. trebuie să treacă de îndată 
la o muncă mai concretă,, să studieze și să 
organizeze temeinic aplicarea hotărîrilor 
partidului și guvernului, să țină o strânsă 
legătură cu oamenii muncii, să-și .însușeas
că cerințele juste ale lor șl să lupte pentru 
rezolvarea acestora. (Agerpres).

din circumscripția electorală
Politica partidului și guvemutti nostru 

— a spus vorbitorul — are drept scop dez
voltarea economică a patriei și ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și cul
tural al poporului muncitor.

Numeroasele realizări înfăptuite î,n re
giunea Hunedoara în toate domeniile de ac
tivitate, vorbesc cu prisosință despre grija 
regimului democrat-popular pentru înflori
rea patriei noastre, pentru bunăstarea celor 
ce muncesc. In minele din Valea Jiului, 
principalele procese de muncă au fost meca
nizate în proporție de 80 la sută.

Viața oamenilor muncii din regiunea 
noastră a început să fie mai frumoasă, mai 
îmbelșugată. S’au construit și amenajat în 
ultimii ani 7 noi spitale, 15 dispensare de 
circumscripție rurală, 39 case de prim aju
tor și alte unități sanitare. La Petroșani a 
fost construit Institutul de Mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“.
,,Numai în a.nuC 1953, pentru oamenii mun

cii, din regiunea noastră au fost date î.n fo
losință peste 2.500 apartamente confortabile,

Legea pentru modificarea articolelor43 și50 
din Constituția Republicii Populare Române

Marea Adunare Națională a Republicii
Populare Române hotărăște:

Articol unic: Articolele 43 și 50 din Con<- 
stițuția Republicii Populare Române se mo
difică după cum urmează:

1. Articolul 43 va avea următorul cuprins: 
”ART. 43. — Consiliul de Miniștri este 

constituit de către Marea A dumerea Naționa- 
lă a Republicii Populare Române și este for
mat din :

Președintele Consiliului de Miniștri ,al Re
publicii Populare Române;

Vicepreședinții Consiliului de Miniștri al
Republicii Populare Române ;

Președintele Comitetului de Stat al Plani
ficării ;

Președintele Comisiei Controlului de Stat; 
Miniștrii Republicii Populare Române ; 
Președintele Comitetului de Stat pentru 

Colectarea Produselor Agricole ;
Președintele Comitetului de Stat pentru 

Arhitectură și Construcții".
2. Articolul 50 va avea următorul cuprins: 
„ART. 50. — Ministerele Republicii Ponu- 

lare Române sunt următoarele:
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul ______ ,__ _

■Materialelor de Construcții;
Ministerul Cultelor; 
Ministerul Culturii;

Ministerul Energiei Electrice și Industriei
Electrotehnice;

Ministerul Finanțelor ;
Ministerul Forțelor Armate;
Ministerul Gospodăriei Comunale și 

dustriei Locale;
Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul

strucțiilor de
Ministerul
Ministerul

Celulozei ;
Ministerul
Ministerul'
Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul :
Ministerul

riene“

Industriei 
Industriei 
Industriei 
Industriei 
Mașini : 
Industriei 
Industriei

In-

Aiimentare ;
Cărbunelui; 
Chimice : 
Metalurgice și Con-

Petr olului;
Lemnului, Hârtiei și

Ușoare;

Afacerilor Externe :
Afacerilor Interne;
Agriculturii și Silviculturii:
Căilor Ferate;
Comerțului Exterior -J
Comerțului Interior ;
Construcțiilor și al Industriei

Industriei Ușoare; 
învățământului; 
Justiției ;
Poștelor și Telecomunicațiilor ; 
Pre ve deri lor S oc i a 1 e ; 
Sănătății ;
Transporturilor Navale și A--

Președintele Prezidiului
Marii Adunări National’

Dr. P. GROZA ’
Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale

GH. MARUSSI
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Socoteli la sfârșit și început de
,2LobiJ5e.i ca Ia când marele păra liniște, .... .

an...
aologiu al timpului vestește ivirea unui an 
nou,, pe calea undelor să fie rostită câte o 
cuvântare. Un obicei cât se poate de firesc 
pe care însă trăgătorii de sfori din partidele 
burgheze ei folosesc cu o anumită socoteală 
Revelionul ocupă un loc de seamă în ca-lcu- 
a e demagogiei burgheze : cuvântarea de 
Anul Nou fie că ai, fie că nu ai motiv, 
trebue să fie musai optimistă. Dacă ești 
ministru, senator sau general occidental a- 
ceasta îmseamnă că trebue să îndrugi verzi și 
uscate despre toate fericirile pământești care 
se vor abate asupra capetelor bieților cetă
țeni în anul ce vine. Și când vorbește des
pre asemenea, lucruri până și glasul lui mls-

,VU/ jS obișnuit să pronunțe numai ame
nințări, devine parcă mai duios.

Optimismul e bun când cuvântezi chiar 
din s'ala ceșanțatelor petreceri. Dar optimis
mul acesta nu ține de foame metalurgistului 
?orI)Șr Șl nici nu-i vindecă de tuberculoză 
copiii. Foamea poate fi potolită cu mâncare, 
iar sănătatea poate fi refăcută prin trata
ment Și atâta vreme cât stomacul îți chio- 

raie de foame iar plămânii îți sunt sfârte
cați buca.ică cu bucățică, la ce bun optimis
mul ministrului burghez ?
.Măria Sa politicianul capitalist nu prea se 

sinchisește de asemenea fleacuri cu.m ar fi vie- 
ți.e oamenilor. Dar sunt totuși ocazii când 
de ele al nevoie. Și cu gândul la asemenea 
ocazii .e mai pomenești oamenilor în treacăt 
și despre suferințele lor. Așa a făcut mister 
Harry Truman, anul trecut, când încă mai era 
președinte al Statelor Urnite ale Americii. 
„Pana în prezent, — a spus el — a trebuit 
sa sacrificăm multe din obișnuințele noastre 
de lucru și de trai... a trebuit să sacrificăm 
pană și vieți omenești. Cu toate acestea 
dacă există ceva sigur în viitorul nostru este 
faptul ca ne așteaptă și multe sacrificii”.

Mulți dintre cei care l-au ascultat atunci 
pe teribilul Harry au rămas desigur de
zamăgiți. Intr’o noapte ca cea de Anul Nou 
când șampania curge din plin (nu prin co
cioabele din Arizona), președintele S.U.A. s’a 
apucat sa vorbească de suferințe. Și lucru 
ciudat, nu era singurel. Pronosticurile presei 
arnenoane„ și ale presei dolarizate din alte 
țari, zugrăveau în culori sumbre anul ce ' 
venea. Toate vorbeau despre aceliaș lucru, însă ' 
'te regula evitau să-i spună pe nume. Dincolo .

'•lațele du.cege și referirile pline de 
bunăvoința divină se contura

’Itoare a amenințării războ- i 
’’Si înainte... spre culmi

‘"ii destructive — 1 
*e

u

de cu»., 
pioșenie ia 
imaginea îngro,... 
iul-ui. „Suntem împm, 
încă neprevăzute ale 
spunea Truman cu o . 
vroia insă neapărat să bage în 
nirea.

Enigmele încep să se deslege. 
da — dar în numele cărei cauze? Răspunsm 
îl dădeau tobele războiului ce răsunau ame
nințător în noaptea în care omenirea trecea 
pragul lui 1953.

La orele când pe Broadway,chefurile se 
țineau lanț, deasupra Phenianu.ui cădeau 
bombe americane. Mame inebunite de durere 
strângeau la pieptul lor trupurile lipsite de 
viață ale copiilor lor. Cămine pașnice erau 
mistuite de foc. Moartea secera viețile oame
nilor. Coreea trăia zilele tragice ale războ
iului.

Theodor Blank nu poartă titlu de ministru,. 
Dar toți îi dau onoruri ca unui ministru. El 
este doar cel care conduce operațiunile de 
refacere a Wehrmachtului hiticrist. Anul tre
cut în noaptea revelionului, Theodor Blank 
se gândea la Coreea. Dar nu la suferințele 
oamenilor ci la războiul pe care îl dorea 
prins șl pe pământul Europei. Mirosul sân
gelui omenesc îi gâdila nările, îi producea o 
amețeală plăcută. Simțea nevoie să vorbeas
că- Și a vocbit. Promitea Blank că până la 
sfârșitul lui. 1953 „recrutarea efectivului per
manent și variabil a diviziilor germane va 
fi în Unii esențiale terminată”. Theodor 
Blank vorbea, vorbea într’una. Bătăile inimii 
se acceleraseră parcă. Prin fața ochilor se 
desfășura vertiginos ca intr’un film rulat în 
grabă imaglneia Wehrmachtului renăscut. Vi
surile începeau să fie rostite cu glss taie. 
„Sper că vom putea trimite unele unități în 
alte state europene pentru ca soldații să se 
poată pătrunde de spiritul Europei unite .

Oamenii simpli au ascultat perorațiile re
vanșardului dela Bonn și au strâns pumnii. 
Chiar și nebunul cel mai' periculos poate fi 
făcut inofensiv atunci când. îi pricepi inten
țiile.

puii i 
juma ta.

de glas, ce 
-'erieți ome-

’te, i.

Suferln,

- păra liniștea copiilor pe care tu 1-al zămis
lit, a apara fericirea căminului tău. Negrul 

J dm Țanganica ca și eschimosul din Laponia, 
fermierul dm Missouri ca și constructorul de 

' la Nowa Hutta, profesorul dela Sorbona ci 
șl inginerul dela Uralmaș — simt cum pa
cea este necesară vieții lor, precum aerul 
este necesar organismului uman.

Vara trecută la București am văzut cu pro- 
?r . Y.oȘtn ochi forța mișcării pentru pace. 
Ammtiți-va zile.e Festivalului. Cuvintele „Pa 
ce și prietenie" erau parcă rostite altfel decât 
toate celelalte cuvinte. In ele se. aflau înmă- 
nunchiate speranțele șl nădejdile unei gene
rații care nu mai vrea să-și verse sângele 
pe câmpul de luptă. Sunt clipe peste care 
timpul nu poate să așterne uitarea. Cum 
sa ștergi din amintire zilele marii sărbători 
a tinereții pe care poporul nostru a găz- 
dult-o?

La București — Congresul Mondial al Ti
neretului și Festivalul; la Copenhaga — Con
gresul Mondial al Femeilor; la Viena _
Congresul Mondial al Sindicatelor; la Var
șovia - Congresul Mondial al Studenților; 
a budapesta Șt Viena — sesiunile Consillu- 
B1 Mondial al Păcii. Oamenii se întâlnesc 

discuta șl deși uneori ideile lor politice sunt 
diferite, totuși Ia capătul discuțiilor se per
fectează o înțelegere. Nu-i vorba nici de mi
nuni duimnezeești șl nici de trageri pe sfoară

E vorba numai de bună credință și de 
dorința sinceră de „înțelegere. Când acestea 
exista e cu neputință ca oamenii să nu ajun
gă la un acord. Aceasta au dovedit-o din plin 
congresele Internaționale din acest an

E. drept că în anul trecut au avut loc și 
a. fe1 de congrese și adunări. De pildă cea 
dela Strasbourg a participanților la așa nu
mita adunare consultativă a Consiliului eu
ropean. In sală erau figuri cunoscute: quis- 
llngul francez Paul Reynaud, social-democra 
ful de dreapta belgian Spaak șl alții. Au vor. 
bit multe cucuvele politice. Ignorând primej
dia ridtco.inui, unii au cerut „reînființarea 
Europei lui Carol cel Mare". Reîntoarcerea 
Ia evul mediu o fi poate pe gustul lui mister 
Dulles și al lui herr Adenauer, dar in niciun 
caz nu poate„ fi pe gustul popoarelor europene 
care sunt sătule de silniciile ocupanți’or 
yankei. r 1

Războiul nu trebue să bată la ușile noas- 
tr„e — sPun oamenii șl ei resping planurile 
războinice ambalate cu etichetă „europeană". 
Bundestagul dela Bonn a adoptat relativ 
ușor tratatele militariste dela Bonn șl Paris. 

„ vanșarzii nu visează doar altceva decât 
război. In Franța căruța s’a împotmolit. Mâ
nia poporului a fost atât de aprigă încât 
cercurile conducătoare s’au temut să împingă 
ucrurile mai departe. Eduard Herr'ot și Da- 

ladier, mulți dintre deputății socialiști, ca- 
olici, gaulișți au spus „nu” tratatelor dela 

in și Paris. Mister Bidault s’a agitat, a 
’oat să potolească spiritele iar apoi ’s’a 
'atut. Ca să convingi pe oamenii simpli 

mata europeană” ar fi creiată în sco- 
ișnice, este o treabă care depășește 

puter.le unui ministru de externe al

■'eu să înșeli bunul simț al omului 
i și luni de zile cercurile condu- 
'icane sabotau tratativele pentru 

istițiului în Coreea și încercau 
asupra părții coreeano-chi- 

'orbeștl despre dragostea de 
rma bacteriologică înseam- 

•’irat ’
a

an o producție care este de șapte 
maje decât cea antebelică iar lo-

1 au primit în folosință

Vorbesc mult politicienii occidentali in 
noaptea Anului Nou. Dar sunt lucruri 
care se feresc să vorbească ca dracul de 
mâie. De pildă anul trecut n’au pomenit des- ■ 
pre ceeace revista americană „Business 
Week” relata cu neașteptată sinceritate: „Re
prezentanții cercurilor de afaceri se întrea
bă ce se va întâmpla „dacă"... dacă răz
boiul din Coreea va lua sfârșit, dacă ten
siunea în Europa va scădea, dacă Congre
sul va reduce creditele". E drept „pace în
seamnă acțiuni cu curs scăzut la burse.e din 
New York, Londra șl Paris, Înseamnă posi
bilitatea ca oamenii să trăiască liniștiți, 
fără teamă de viitor. Deaceea în unele țări 
cuvântul „pace" a fost declarat chiar ilegal.. 
După cum relata ziarul „Pranakorn , guver
nul tailandez, intr’o circulară trimisă minis- 
ferelor, organizațiilor guvernamentale șl 
funcționarilor a interzis folosirea acestui cu
vânt. Aici nu-i vorba de apărarea intereselor 
marilor trusturi de armament tai'.andeze, 
care precum se știe nu prea există, cl de 
niște valeți care în ze'.ul lor nici nu mai 
știu cum să se ploconească în fața stăpâ
nului.

Dar popoarele lumii nu pot fi asemănate 
cu niște valeți. Pentru ele rostirea cuvântu
lui „pace" nu poate fi interzisă precum ;n 
fiecare dimineață soarele nu poate fi oprit să 
răsară.

1953 începea sub semnul unui mare eveni
ment: Congresul popoarelor pentru Apărarea 
Păcii care a avut loc la Viena în ultimele 
zile ale anului 1952. Omenirea primea un dat 
minunat: mesajul plin de speranță al repre
zentanților popoarelor. Când oamenii sunt 
convinși de dreptatea unei cauze,, ei luptă cu 
abnegație. Astfel luptă ei pentru pace. Pa
cea este o noțiune accesibilă puterii de 
înțelegere a oricărui om. Nu trebue să fii li
cențiat în drept ca să înțelegi că a lupta 
pentru pace înseamnă în primul rând a a-

de 
tă-
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1 
Bo. 
încei 
diat b 
că „ar 
puri pu 
chiar și 
Franței.

E tare 
simplu. Lun 
cătoare ame, 
încheierea arm 
să asvârle vina 
neze. Dar când v 
pace și folosești a. 
nă că nu-i ceva c^ 
nu-i curată dragoste.

Ani dearândul conducă 
astupat urechile încercând 
popoarelor. Dar riscurile ui 
tici erau prea mari pentru a < 
nesfârșit. Războiul a încetat lh 
încetat pentrucă popoarele au fosi .ci. 
nu s’au lăsat intimidate, pentrucă amemn.a- 
rea atomică nu le-a înfricoșat. Dar voința po
poarelor nu este încă pretutindeni luata în 
seamă. Lucrul acesta este valabil mai a.es 
pentru Organizația Națiunilor Unite. S’a în
rădăcinat în vocabularul comentatorilor de 
politică internațională o expresie : mașina de 
vot americană. Expresia aceasta reflectă o 
realitate. Realitatea încălcării voinții ome
nirii de către o minoritate care execută docil 
ordinele ațâțătorilor la .război. Era o vreme 
când exponenții acestei mașini de vot vor
beau deschis despre speranțele care și le 
pun în război. Acum placa a fost schimbată, 
începuse să zgârie urechile oamenilor.

Cercurile agresive din S.U.A. s’au împo
dobit cu ramura de măslin. Dar cioara oricât 
s’ar vopsi nu poate părea porumbel. Nu 

■ poți să dorești sincer destinderea situației 
internaționale și in acelaș timp să pui piedici 
încercărilor menite să ducă la înțe.egerea m- 
tțe state. Vorbele și faptele trebue să consti- 
tue o unitate indestructibilă. Când una spui 
și alta faci pe bună dreptate începi să fii 
suspectat de necinste.

Oamenii simpli din lumea întreagă au un 
criteriu unic de apreciere; politica faptelor. 
Iată dece Uniunea Sovietică se bucură de 
respectul lor, de dragoste plină de căldură, 
de o încredere care emoționează. Pacea po
poarelor — este țelul politicii externe sovie
tice și toate acțiunile întreprinse în anul 1953 
de către U.R.S.S., urmăreau realizarea a- 
cestui țel. Propunerile menite să netezească 
calea rezolvării problemei germane Șl core
ene, propunerile cu privire la convocarea u* 
nei conferințe a celcr patru mari puteri și 
a unei conferințe a celor cinci mari puteri 
cu participarea R. P. Chineze — sunt măr
turii concludente ale unei poliției care urmă
rește consecvent micșorarea încordării inter
naționale.

încearcă unii din scribii dolarizați să a- 
crediteze ideia că politica de pace a U.R.S.S. 
s’ar datora... slăbiciunii ei. Speranțele în slă
biciunea U.R.S.S. nu sunt de dată recentă. 
Socoteli de acest soi își făcuse și Hitler. 
Ruinele Berlinului in care și-a pus capăt vie
ții smintitul caporal nu prea și le amintesc 
urmașii lui de peste ocean. Uniunea Sovie
tică se întărește neîncetat indiferent dacă 
aceasta este sau nu pe placul mi.iardarilor a- 
mericani. Nici uneltirile ticăloase ale trădăto
rului de patrie Beria șl ale complicilor săi, 
nici acțiunile de spionaj șl diversiune puse 
la cale cu cei 100.000.000 dolari alocați de 
Congresul american, nu au putut opri mersul 
Înainte al Țării Socialismului.

An de victorii mărețe pe frontul muncii 
pașnice a fost anul 1953 pentru constructorii 
vieții noi. S’au întărit și mai mult regimurile 
de democrație populară, mai bună și mai fru
moasă a devenit viața celor ce muncesc.

Oamenii au măsurat roadele muncii lor: 
constructorii de mașini polonezi au realizat

g

la mijloc. Și anume 
lor de pace.
!torii americani și-au 

să nu audă glasul 
iei asemenea poli-

fi continuată la
A
Și

Coceea 1
1 fe'-ne

în acest 
ori mai

Plinului au T.”
1.400.000 m.p. de suprafață locativă.

In anii din urmă am învățat să deslușim 
mai bine sensul cifrelor. Procentele depăși
rilor de plan ne vorbesc despre energie en
tuziasm, spirit de Inițiativă, ne vorbesc’des
pre puterea mereu crescândă a țărilor lagă- 
ru.ui socialismului.

„Pravda" a publicat acum câteva zile un 
grf.IC, Sre'imt • în 1953 producția industrială 

dc .democrație populară e reprezen
tat 307/o ,fața de 1937. Cresc depășirile de 
plan în ciuda pesimismului experților occi
dentali. Mincinoșii de profesie care prezi
ceau acum câțiva ani eșecul oricăror încer
cări de dezvoltare a economiei țărilor demo- 
crat-populare sau făcut de râs. Prezicerile 
lor s’au prăbușit lamentabil. Dar în anul 
1953 s’au înregistrat și alte prăbușiri nu 
mai puțin lamentabile.

, S’au prăbușit, de pildă, provocările ame
ricane ca cea dela Berlin din Iunie. S’au pră
bușit pentrucă oamenilor le este scumpă li
bertatea și nu 6unt dispuși s’o vândă pe un 
blid de linte.

Oamenii simpli așteptau ca în anul care 
a trecut geografi! dela Departamentul de 
Stat al S.U.A., să „descopere" existența R.P. 
Chineze. Ar fi fost o descoperire făcută cu 
o oarecare întârziere, dar cu toată întârzie
rea ar fi fost binevenită. Dar diplomații 
americani se străduesc să nege existența sta
tului popular al marelui popor chinez. Mințile 
lucide din Occident sunt, conștiente de ab
surditatea, situației . Din păcate asemenea 
minți lucide nu prea au un rol hotăritor in 
orientarea politicii americane.

Luciditatea este un atribuit de neprețuit 
pentru un om politic sau pentru un specialist 
in problemele economice. Julius Backman pro. 
iesor la. Universitatea din New-York compara 
economi a.americană cu un morfinoman. „Ce 
se va întâmpla cu ea când nu i se vor mai 
face injecțiile inflației?" — se întreba pro
fesorul american. „Unele pronosticuri ca de 
exemplu prezicerea că se vor repeta anii 1929 
— 1932 ne fac să tremurăm" — șeria „Wall 
Street Journal". „Falimentul financiar este 
Iminent" — trăgea semnalul de alarmă „U- 
sine Nouvelle", organ al industriașilor fran
cezi.

Unii erau tentați să-i categorisească drept 
niște pesimiști incorigibili pe acei economiști 
care pomeneau de amenințarea crizei. Cât îi 
privește pe senatorul McCarthy acesta era 
gata sa descopere un nou complot comunist. 
. Dar una este să bați câmpii ca McCarthy 

și alta este să sesizezi realitatea. S’a încheiat 
anul 1953. Ce a adus acest an oamenilor sim
pli din lumea capitalistă? In primul rând 
mizerie , mai crâncenă. Șl oamenii muncii 
au rostit mal tăios întrebarea : dar câtă 
vreme vom mai, suporta mizeria? Două mi
lioane de muncitori englezi au declarat gre- 
Vu- ,ost, cea mai mare grevă din Anglia în 
ultimele decenii ■— afirmau înfricoșate zia
rele engleze. Patru milioane de muncitori 
francezi au declarat grevă. Este o grevă fără 
precedent în istoria mișcării muncitorești din 
Franța — scriau ziarele. Șase milioane de 
muncitori italieni au declarat grevă. Oamenii 
muncii iși consolidează unitatea — comenta 
presa italiană. Au priceput oare cârmuitorii 
americani tâlcul profund al acestor acțiuni’’ 
Înțeleg ei oare că popoarele nu sunt dispuse 
sa accepte la nesfârșit povara cursei înarmă
rilor și că opoziția lor este împărtășită chiar 
și de unele cercuri ale burgheziei ? '

Cu un an in urmă cuvintele „prietenie at
lantică" mai erau rostite cu seriozitate. A- 
cum sunt spuse cel mult in ironie. Când 
Churchill și Laniel îl așteptau la Bermude pe 
Eisenhower, premierul britanic a preferat să 
se întrețină cu un... țap decât cu șeful gu
vernului francez. Când cortegiul oficial a 

!n Bermude, automobilul lui Laniel 
”>ai la coadă. Sunt aspecte 

, “are de lu-
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Recepția oferită de Consiliu! de Miniștri 
al U.R.S.S. și Comitetul Central al P.C.U.S. 

cu prilejul Anului Nou
MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS trans

mite:
La 31 Decembrie Consiliul de Miniștri al 

U.R.S.S. și Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice au oferit o 
recepție cu prilejul Anului Nou.

In sala Gheccghi din marele palat al 
Cremlinului s’au adunat membrii guvernu
lui U.R.S.S., membrii C.C. al P.C.U.S., depu
tății Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Sovie
tului, Suprem al R.S.F.S.R., fruntași ai în
treprinderilor industriale și de construcții 
din Moscova, activiști de frunte pe tărîmul 
agriculturii, reprezentanți ai armatei sovie
tice, as științei și culturii.

Participanții la recepție au întâmpinat căl
duros cuvântarea rostită cu prilejul Anului 
Nou de C. E. Voroșiiov, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Asis-

—--------- -e-
de Iarnă la Cremlin

Fericiți, cu impresii de neuitat, copiii 
părăsit Cremlinul, fiecare ducând cu sine 
dar.

Peste 2.000 de copii au luat pacte la fes
tivitatea Pomului de Iarnă care a avut loc 
în marele palat al Cremlinului. Au fost de- 
asemenea, de față N. M. Șvernic, președin
tele Consiliului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S.; N. A. Mihailov, secretarul Comi
tetului din Moscova al P.C.U.S.; A N. 
Șelepin, secretarul Comitetului Central ai 
Comsomolului ; L. V. Dubrovina, ministru 
adjunct al învățământului din R.S.F.S.R.

La festivitatea Pomului de Iarnă din ma
rele palat al Cremlinului care va dura 
până Ia 10 Ianuarie vor lua parte zeci 
mii de elevi și eleve din Moscova.

tența a primit cu aplauze furtunoase cuvin
tele de salut rostite de G. M. Malencov, în 
cinstea marelui popor sovietic, 0 înțeleptului 
Partid Comunist, în cinstea clasei munci
toare și a țărănimii co-lhoznice, pentru ali
anța lor de nezdruncinat, în cinstea viteze
lor forțe armate sovietice, în cinstea politicii 
de pace a statului sovietic, în cinstea oa
menilor de știință, artă și literatură.

Particîpanțid la recepție au întâmpinat căl
duros cuvintele de salut adresate marelui 
popor chinez prieten, oamenilor muncii din 
țările de democrație populară.

Recqptia a constituit o expresie grăitoare 
a unității de monolit a partidului, guvernu
lui și poporului sovietic. In 'cadrul acestei 
recepții a avut loc un mare concert la care 
și-au dat concursul cei mal buni artiști 
Moscova, Leningrad și Chiev.

din

Festivitatea Pomului
MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Piața Roșie din Moscova arăta cu totul 

neobișnuit la 1 Ianuarie 1954. Sute de șco
lari moscoviți se scurgeau în șuvoi vesel 
mergând spre Cremlin, pentru a lua parte 
la festivitatea Pomului de Iarnă.

Palatul Cremlinului, la a cărui intrare 
erau scrise cu litere de aur cuvintele „La 
Mulți Ani 1“ a fost pus cu totul la dispo
ziția copiilor.

Urcând măreața scară de marmoră tine
rii moscoviți au ocupat binecunoscuta sală 
Gheorghi și au admirat uriașul Pom de 
Iarnă care era minunat împodobit.

Tineretul vesel și fericit a petrecut ziua 
de 1 Ianuarie în numeroasele palate ale 
Cremlinului.

flU
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Cercurile democratice din SUA 
organizează un proces public 

al lui McCarthy
NEW YORK 31 (Agerpres). —

Prigoana deslănțuită în S.U.A. împotriva 
elementelor progresiste și abuzurile mac- 
carthyște întâmpină o rezistență cin ce în 
ce mai hotădtă din partea unor cercuri tot 
mai largi ale opiniei publice americane.

In legătură cu aceasta, presa americană 
anunță că sub lozinca „poporul american îl 
judecă pe McCarthy”, comitetul sindical al 
veteranilor din cel de al doilea război mon
dial și din războiul din Coreea, a convocat 
pentru 6 ianuarie o adunare care va avea 
caracterul unui proces public al maccart- 
hysmuJui.

In această adunare, McCarthy va fi ju
decat pentru faptul că a sprijinit pe fasciști 
Și pe ațâțătorii la ură de rasă; pentru fap
tul că a încălcat constituția americană; 
pentru escrocheriile sale care l-au adus în 
patru ani un cont la bancă de 172.623 de 
do.ari în tlm,p ce venitul său anual în cali
tate de senator este de 15.000 de dolari- 
pentru acțiunile sale ae ațâțare la război 
și pentru faptul că. abuzând de înalta func
ție pe care o ocupă a întrebuințat metode 
fasciste pentru a calomnia și învinui oame
ni cinstiți utilizând în acest scop spioni șl 
denunțători de profesie.

DinCwțea cu juri vor face parte veterani 
de război și conducători sindicali. Ca 
martori, ai acuzării vor figura cunoscute 
personalități americane.

de

S. U. A. dă armament Pakistanului
CARACI 1 (Agerpres). — Ziarele paki

staneze „Doon” și „Imroz” publică o știre 
a corespondentului din Londra al ziarului 
indian „Indian Express”. In știre se arată 
că potrivit proiectatului acord militar ameri- 
cano-pakistanez, Pakistanul va primi o parte 
din armele care se află actualmente în Co
reea, precum și surplusul de armament ame
rican din Turcia. Sub formă de livrări prea
labile, Pakistanul a primit 20 de torpiloare

pornit pri. 
a fost pus ceva n. 
de protocol dar care reflecta, .. 
cruri: contradicțiile care macină lumea cap 
talistă. Când S.U.A. încearcă să-și . alunge 
„aliatul” britanic din Iran sau să ia locul 
celui francez în Indochina numai de buna 
înțelegere nu poate fi vorba de coaliția „a- 
tlantică". Mister Dulles încearcă să-și poto
lească „aliații" recalcitranți — e vorba de 
Franța care nu se grăbește să ratifice trata
tul dela Bonn și Paris — amenințând de 
zor...

Acum când s’a terminat anul 1953, ziarele 
burgheze fac din nou pronosticuri. Revista 
americană „United States New and World 
Report” prevestește că in 1954 în S.U.A. „se 
va găsi mai puțin de lucru... serviciile vor fi 
mai greu de găsit și se vor plăti mai puține 
ore suplimentare... Cererea de mărfuri va con
tinua să scadă..." Miliardarii americani sus
pină. Șuieră vântul rece al declinului econo
mic inevitabil.

Cuvântul „criză" devine în S.U.A. la fel 
de subversiv ca și cuvântul„pace". Cercurile 
agresive cred că pot scăpa de criza zădărni
cind pacea. Dacă s’a terminat războiul din 
Coreea vor să-l extindă pe cel din Vietnam. 
Cursa înarmărilor nu trebue stăvi.ită răc
nesc răgușiți Morganii și Duponții. Armele 
fabricate trebue să-și găsească intrebuin.are 
— vociferează trustmanii. Dar glasul popoa
relor iubitoare de pace poate acoperi strigă
tele Isterice ale celor dornici de război. Șan
tajul atomic a fost spulberat. Șantajul cu 
bomba cu hidrogen a avut parte de aceiași 
soartă. Loviturile de pumn in masă au răsu
nat în van... Proorocirile lui herr Theodor 
Blank nu s’au împlinit după cum nu s’au 
împlinit nici speranțele celor care năzuiau să 
aducă războiul în casele oamenilor.

Oamenii de bună credință au întâmpinat 
noul an mai optimiști, mai încrezători în vic
toria păcii. Optimismul nu se datorește tem
perării ațâțătorilor la război. Nu, aceștia au 
rămas turbați chiar dacă au schimbat limba
jul. în schimb însă forțele păcii âu devenit 
mai puternice și ele sunt capabile să-i sileas
că pe candidați! la agresiune să bată în re
tragere.

Anul trecut In Coreea bubuiau tunurile. 
Acum la Phenian răsuna râsul cristalin al 
copiilor, iar oamenii nu mai trăiesc în adă
posturi.

Clinchetul paharelor a răsunat în noaptea 
Anului Nou în toate orașele lumii dela pol 
la pol. Și în miez de noapte, mâinile multor 
oameni simpli au întors butoanele aparate
lor de radio pentruca să asculte pe calea 
undelor, în cele mai îndepărtate col.uri ale 
lumii, cele 12 lovituri ale orologiului din 
turnul Cremlinului. Batea inima Moscovei 1 
Și când asculți bătăile acestei inimi, pă
șești in noul an piarcă mai puternic, mai în
crezător în forțele proprii...

EDGARD OBERST

de escadră, câteva, vase de război mal mari, 
avioane militare și utilaj modem pentru ba
zele militare aeriene pakistaneze situate în 
regiunile nordice ’ ~ ' 
cial în regiunea 
utilaj se cifrează 
sterline.

Corespondentul ______ _ ______ _
sta că Anglia este extrem de îngrijorată din 
cauza pregătirilor de război desfășurate de 
americani în Pakistan.

-------------<e»—--------
Tratativele diplomatice separate dela Paris
PARIS 1 (Agerpres). — Ziarul „Pravda” 

publica un articol intitulat „Tratative di
plomatice separate la Paris'* în care se spu
ne printre altele; Atenția opiniei pu
blice franceze este reținută de informa
țiile apărute în presă cu privire la o consfă
tuire separată a experțllor diplomatici ai 
S.U.A.,, Angliei și Franței oare a avut loc 
la Paris. Judecând după informațiile ziarelor, 
această consfătuire a avut drept scop ela
borarea unui „program general de acțiune” 
a celor trei puteri occindenitale în vederea a- 
propiatei conferințe a miniștrilor afacerilor 
externe, dela. Berlin. Injegătură ou aceasta, 
se subliniază că consfătuirea diplomatică se
parată s’a desfășurat cu participarea activă 
a teprezentaintuJui autorităților dela Bonn, 
Growe, sosit special la Paris. Growe, arată 
ziarele, a fost în Germania hitleristă unul 
din colaboratorii lui Ribbentrop; actualmente 
e] este colaboratorul lui Blankenhorn (fost 
nazist și el), unul din conducătorii Ministe
rului de afaceri externe dela Bonn.

Până și ziarele burgheze nu găsesc că e 
cazul să facă un secret din faptul că la con
sfătuirea separată a diplomaților americani,

---------------- ---- O
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ale Pakistanului, L. _r_ 
Gilgita. Valoarea acestui 
la 3—4 milioane de lire

arată în legătură ou acea-

în spe-

englezi, și francezi la care a participat activ 
și trimisul lui Adenauer, s’a elaborat un a- 
semenea „program de acțiune” care nu nu
mai că nu ar contribui la realizarea unui 
acord la Berlin, ci dimpotrivă ar putea duce., 
la eșuarea tratativelor.

Ziarul ,,Fraince-Soir”, referlndu-se la rolul 
pe care l-a jucat Growe în consfătuirea se
parată dela Paris, scrie deadreptui că ma
nevrele lui Adenauer și ale reprezentantului 
său din Paris reprezintă o amenințare pen
tru apropiata conferință dela Berlin.

Ziarul „Information” a remarcat că 
Growe s’a străduit să obțină, și nu fără 
succes, din partea celor trei experțl, consim
țământul de a pune la baza -poziției puterilor 
occidentale la tratativele dela Berlin... tra
tatele militariste dela Bonn și Paris.

Săptămânalul „Aux Ecoutes”, care are le
gături cu cercurile de afaceri din Franța, 
referlndu-se la acest protocol secret, afirmă’ 
la rândul său, că la consfătuirea experți’or, 
a fost elaborat un document comun, care se 
bazează pe tezele americane, dacă nu chiar 
pe tezele lui Adenauer.

Declarația 
Iui Vincent Auriol

PARIS 2 (Agerpres). —■■
Agenția France Presse transmite că Ia 3f 

Decembrie 1953 Vincent Auriol, președintele 
Franței, a primit pe membrii corpului diplo
matic, care s’au prezentat să-l felicite cu 
prilejul Anului Nou.

Răspunzând la cuvântarea decanului corpu
lui diplomatic. Vincent Auriol a declarat 
printre altele:

„In fața d-vis. și în fața Organizației Națiu
nilor Unite am urat fa repetate rânduri ca 
tratativele ^directe să permită oamenilor po- 
Ltici de ră'S'pu'iKlere să desbată problemele 
serioase care desblnă lumea debarasați de 
pasiuni, nedispunând de nicio altă armă în 
afară^de sinceritate, bunăvoință șl năzuință 
spre înțelegere. Această urare pare astăzi 
mai real.zabllă... Eu doresc — a spus în con
tinuare Vincent Auriol—că aceste perspec
tive de slăbire a încordării care se profilează 
mea,, să se realizeze cât mai repede si să 
pregătească un viitor mai bun. Sarcina este, 
iara îndoială, grea întrucât contradicțiile au 
prins rădăcini de mulți ani”.

\ incent Auriol a declarat î.n continuare că 
„prin simple discursuri nu pot fi modificate 
relațiile dintre marii parteneri mondiali. Cu 
toate că încrederea în desfășurarea relațiilor 
mterneționale creează o atmosferă favo
rabila, numai acțiunile pot duce la o îmbună
tățire adevarată a relațiilor”.

Declarația primului ministru 
al Afganistanului

DELHI 2 (Agerpres). — Biroul de Inform 
maițli indian transmite:

In ziua de 31 decembrie primul ministru al 
Afganistanului, Muhammed Davud-Han, a 
declarat că după părerea lui, ajutorul militar 
acordat Pakistanului de către S.U.A. peridia 
tează serios pacea Și securitatcer -
nulul.

Scurte știri
La 31 Decembrie, alți 128 de prizonieri

___ 1 -- n
e. Ei au fost repatriați în seara aceleași
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Încheierea completa a repatrierii din U.R.S.S. 
Incn- a prizonierilor de război italieni

Ambasadorul Costîlev a remis d-lul Pel-la 
o notă corespunzătoare în care se arata dea- 
semenea că pe teritoriul sovietic nu exista 
niciun fel de .prizonieri -de război italieni 
și că odată cu plecarea din U.R.S.S. a ralot 
28 de persoane mai <sus menițioinate, rep a- 
trierea din U.R.S.S. a prizonierilor de război 
italieni va fi complet încheiată. ....
Totodată, ambasadorul 1-a comunicat d-lui 

Pella că Tribunalul Suprem al U.R.S.S. / 
pus în libertate înainte de termen. 6 italieni 
care nu sunt prizonieri de război și care vor 
fi deasemenea repatriați. Ei au fost condam
nați deasemenea pentru diferite crime.
------------------------------- ----------

ROMA 31 (Agerpres).—TASS transmite: 
La 29 decembrie. Costîlev. ambasadorul 
U.R.S.S. în Italia, a comunicat lui Pel.a. 
președintele Consiliului de miniștri al Italiei 
și ministru al afacerilor externe că, în con
formitate cu decretul de amnistie al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. sau 
prln-tr’o decizie a Tribuna.uluj, Suprem a 
U R S S 27 de prizonieri de război ita.ieni 
condamnați la timpul lor pentru crimele să
vârșite de ei, au fost puși în libertate îna
inte de termen, urmând să fie repatriați, din 
Uniunea Sovietică în Italia. Urmeaza sa fie 
repatriat deasemenea un prizonier de război 
italian care și-a Ispășit pedeapsa.

DIM H D

35 de ani dela constituirea 
Uniunii Tineretului Muncitoresc Comunist 

din Ungaria
BUDAPESTA 1 (Agerpres).—M.T.I. trans

mite : La 30 decembrie a avut loc la Buda
pesta o ședință solemnă consacrata impli; 
nirii a 35 de ani dela cor.Utituirea Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Comunist din Un- 
garia.

Raportul a fost prezentat de Ervin Hallos 
secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citoresc.

In aceeași zi, reprezentanții organizațiilor 
din Budapesta ale Uniunii Tineretului Mun
citoresc au depus coroane pe mormintele ti
nerilor patrioți care au pierit uciși de mana 
călăilor fasciști.

Congresul U. T. C. din Norvegia
OSLO 31 (Agerpres). — Ziarul „Friheten" 

relatează că la 29 decembrie s’a deschis in 
orașul Drammen cel de al 26-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist din Norvegia. 
Congresul, ale cărui lucrări durează de doua 
zile, se desfășoară sub lozinca „Să luptam 
pentru drepturile tineretului”.

Congresul a fost deschis^de Reidar 

Tineretului Comunist din Norvegia, 

luatcuvântul Strand Iohansen, vicepreședinte 
al Partidului Comunist din Norvegia, care a 
salutat congresul in numele Partidului Co
munist din Norvegia. V. M. Iurcovschi, re
prezentantul tineretului sovietic, a salutat 
congresul în numele oaspeților.

După deschiderea solemnă a congresului 
s’a dat cuvântul lui R. Lailsen care a prezen
tat raportul.

bUIlglCOUl « — - ----------- .
președintele Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din Norvegia, care a 
rostit o scurtă cuvântare de salut. Apoi a 
luat cuvântul Strand Iohansen, vicepreședinte 
al Partidului Comunist din Norvegia, care a

împotriva fascizării vieții studențești I ( 
din S. U. A.

DETROIT 31 (Agerpres).—Comisia pentru , 
cercetarea activităților antlamericane, care 
desfășoară o vastă activitate inchizitoriala in 
școlile și universitățile americane, a anunțat 
că va începe „audieri” și la universitățile 
din statui Michigan. Această știre a provocat 
cea mal vie indignare în rândul studenților, 
care au organizat numeroase meetlnguri de 
protest. Studenții din Michigan au adoptat o 
rezoluție în care cer respectarea libertății în
vățământului și a drepturilor profesorilor șl 
studenților de a-și exprima în mod liber 
ideile. Ziarul ^studențesc „Daily Michigan a 
publicat o scrisoare in care protestează îm
potriva cererii președintelui Universității din 
Michigan, Hatcher, de a răspunde la între
bările ce vor fi puse de comisia pentru cer
cetarea activităților antiamericane. „ Ziarul 
arată că cererea lui Hatcher violează liber
tatea învățământului și este rușinoasă pen
tru un președinte de universitate.

S’a înființat un comitet pentru libertatea 
academică, reprezentând 14 organizații stu
dențești, care și-a propus să, lupte împo- 
triva încălcării libertății învățământului.

Conferința studenților din Pakistan
CARACI 1 (Agerpres).—TASS transmite: 

Conferința studenților din Pakistan își-conti- 
nuă lucrările la Caraci, în ciuda măsurilor 
luate de autorități în baza articolului 144 
din așa numita „lege cu privire la apărarea 
ordinei publice” care interzice întrunirile și 
demonstrațiile.

Conferința a hotărît constituirea „Organi
zației studenților din Pakistan ia care s au 

. afiliat o serie de asociații studențești.
1 Au fost aprobate programul și statutul noii 
■ organizații. Zafar Djalis din Lahore a fost 

ales președintele organizației

. • La 31 Decembrie, alți 128 de prizonieri 
de,Ț ăzboi chinezi au cerut să fie trimiși în 
P., r’Î3. Ei au fost repatriați în seara aceleași 
7Lie, împreună cu trei prizonieri de război 
coreeni, care au reușit să se strecoare prin 
rețeaua de sârmă ghimpată.

O Ziarul uruguiayan „Marcha a publicat, 
un apel adresat poporului de partidele și or
ganizațiile democratice din Guatemala. Apelul 
demască încercarea Statelor Unite de a fo
losi cea de a X-a conferință pianamericană 
care va avea loc în curând, pentru a netezi 
sub pretextul ,,luptei împotriva pericolului co- 
munist“ calea pentru un amestec fățiș în «afa
cerile interne ale țărilor din America Latină.

• La 1 Ianuarie a apărut primul număr al 
ziarului „Sovhoznaia Gazeta** — organ al 
Ministerului sovhozurilor al U.R.S.S.

O Greva muncitorilor și funcționarilor \ran" 
cezi dela serviciile poștale din gări continuă 
de 12 zile. Greviștii cer îmbunătățirea situa
ției lor materiale și în special majorarea sa- 
ariilor. .............. - « ♦O Ziiarul „Land og Volk“ relatează că în 

primăvara anului 1954 va începe construcția 
de baze maritime militare în orașele Frede- 
rickshaven și Corser. Costul lucrărilor se va 
cifra la 60.000.000 de coroane, dintre care o 
parte va fi acoperită în contul sumelor alo
cate programelor de construcție ale blocului 
Atlanticului de nord.

• După cum se anunță din Tokio, societă
țile japoneze de construcții de mașini ,.Mi- 
țubisi Dziukogio“, ,,Sudzi“ și alte două so
cietăți au căzut de acord asupra unor acțiuni 
comune în vederea construirii de uzine pentru 
producția de avioane cu reacție. _

e Ziarul „De Wolkskrant“ scrie că Ia Su- 
rabaie (Indonezia) a iavut loc recent un con
gres al Uniunii medicilor din Indonezia in ca
drul căruia s’a comunicat că în Indonezia 
există în total 1.400 de medici dintre care 300 
sunt străini. în special olandezi. Aceasta în
seamnă că un medic revine la 58.000 de lo
cuitori. ______ ________

Spectacole
DUMINICA 3 IANUARIE 1954

TEATRE: Național „I. L. Caragiale” (Sal: 
Studio): Martin Rogers descoperă America 
National „I. L. Caragiale44 (Sala Comedia) 
Zori deasupra Moscovei; Teatrul de Stat d 
Operetă ora 10,30 : Vânt .de libertate, or 
19 30: Ana Lugojana; Municipal: Lumină 1 
Ulmi; Tineretului ora 10,00: Dela patru’n sus 
ora 19,30: Inșir’te Mărgărite; Armatei: (B-di 
Magheru) ora 10,00: Jucătorii de Cărți și Ca,s< 
toria ora 19,30: De partea cealaltă; Munciți 
resc C.F.R. (Giulești): ora 15,00 Vinovat 
fără vină, ora 19,30 Viața începe din Noi 
Teatrul Evreesc de Stat ora 1,5,00: Cismar 
cel isteț ora 20,00: Fatnilia Grunwald.

CINEMATOGRAFE: Patria: O afacere îr 
portantă; Republica, 1. C. Frimu, Infrățir 
între popoare: Revizorul; București, 1 M< 
Cântărețul stepelor; Elena Pavel: Calătoi 
îndepărtată; Lumina, Libertății: Pnnțe 
trufașe- Victoria: Micul partizan; Maxi 
Gorchi : învățătoarea din Satrâi ; Gh. Doj. 
Capcana; Timpuri Noi: întâlnirea înternaț 
nală de fotbal Moscova—R. Cehoslovaca, M 
ami Pierre, Jurnal românesc nr. ol. Jurnal s 
vietic nr. 59, Veverița călătoare; Al. Popi 
Zorile deasupra Niemenului; 8 Martie: Anii 
nereții; Vasile Roaită: Pe aripile cantu 
(Rimschi Corsacov); Cultural: Trei povest 
Grivița: Magazin de stat; C. David: Emi 
din Buhara; Al Sahia: Neecha Nagar; F 
căra, Popular: Neastâmpărații; T. „Vladu 
rescu: Căpitan la 15 ani; Arta: Bătalia 
golful Caliacra (Amiralul Ușacov seria, I- 
M. Eminescu: Fata cu părul cărunt; Mior: 

. Pădurea; Moșilor: Vacanță cu Aridei; 23 , 
gust: Patru inimi; Donca Simo: Volpo 
Ilie Pintilie: Foc la graniță; 8 Mai: Vr 

1 diavolului: Volga: Egor Bulâciov și a 
1 N Bălcescu: Fiul mării; Rahova: AJariN. Bălcescu. Fiul mării; Rahova: 

I Olga Bancic: Arena celor curajoși.
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