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Deschiderea celui de-al IV-Iea

Zn sala Congresului

Miercuri dimineața s-a deschis în 
sala Palatului R. P. Romîne cel de-al 
IV-Iea Congres al Sindicalelor din Re
publica Populară Romînă.

La Congres participă delegații aleși 
de sindicatele din toate regiunile țării, 
reprezentanți ai celor peste 2.800.000 
de membri de sindicat din țara noas
tră.

In sală se află, de asemenea, ca in
vitați numeroși oameni ai muncii, ac
tiviști de partid, de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă și ai institu
țiilor centrale, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Intimpinați cu vii și îndelungi apla
uze, în sala Congresului, sosesc tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Drăehici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coiiu, Leonte Răutu, Lcontin Saln- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Janos 
Fazekaș.

Sînt prezenți membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului și ai 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai organizațiilor obștești.

Congresul salută călduros pe repre
zentanții Federației Sindicale Mondia
le și pe reprezentanții sindicatelor din 
U.R.S.S., R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Chineză, Ci
pru, R.P.D. Coreeană, Franța, R. D. 

Germană, R. F. Germană, Guineea, In
dia, Iran, Italia, R.P.F. Iugoslavia, 

R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, Uniunea Sud-Africană, R. D. 
Vietnam, care participă la lucrările 
Congresului.

In sală răsună chemările : „Trăiască 
Partidul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej l“, „Tră
iască cel de-al IV-lea Congres al Sin
dicatelor din Republica Populară Ro
mînă !“, „Trăiască unitatea și solidari
tatea internațională a celor ce mun
cesc de pretutindeni I".

Din însărcinarea Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Romînă, to
varășul Gheorghe Apostol, președintele 
C.C.S., declară deschise lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Sindicatelor 
din R. P. Romînă și salută pe delega
ții și invitații Ia Congres.

Sînt alese apoi prezidiul Congresu
lui, comisia de validare, secretariatul 
Congresului, comisia pentru redactarea 
proiectelor de rezoluții.

Congresul a aprobat în unanimitate 
următoarea ordine de zi :

1. — Raportul Consiliului Central 
al Sindicatelor cu privire la activitatea 
sindicatelor din R. P. Romînă în pe
rioada dintre Congresul al lll-lea și al 
IV-lea al sindicatelor și sarcinile ce re
vin sindicatelor pe baza hotăririlor ce
lui de-al IH-lea Congres al P.M.R.

2. — Raportul Comisiei centrale de 
revizie.

3. — Adoptarea noului statut al sin
dicatelor.

4. — Alegerea Consiliului Central al

Sindicatelor și a Comisiei centrale dtt 
cenzori.

A fost aprobat apoi regulamentul da 
desfășurare a lucrărilor Congresului.

Primit cu puternice aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, care a adus Congresului salutul 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Delegații și invitații la Congres au 
aplaudat îndelung salutul C.C. al 
P.M.R., ovaționînd puternic pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Comi
tetul său Central.

Congresul a trecut apoi la primul 
punct al ordinei de zi. Tovarășul 
Gheorghe Apostol a prezentat raportul 
Consiliului Central al Sindicatelor.

De mai multe ori, în timpul prezen
tării raportului, participanții la Con
gres au aplaudat puternic. Ei au ova
ționat îndelung pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, inspiratorul și organi
zatorul victoriilor poporului muncitor, 
pentru patria noastră, Republica Popu
lară Romînă, pentru eroica noastră 
clasă muncitoare, țărănimea și intelec
tualitatea noastră, pentru sindicatele 
noastre — școală a comunismului, pen
tru unitatea și solidaritatea internațio
nală a celor ce muncesc de pretutin
deni, pentru pace între popoare.

♦
In ședința de după-amiază. Congre

sul a ales comisia de amendamente la 
proiectul noului statut al sindicatelor.

' Raportul Comisiei centrale de revi
zie, prevăzut la cel de-al doilea punct 
de pe ordinea de zi, a fost prezentat 
de tov. Gheorghe Idițoiu, președintele 
comisiei.

Au început apoi discuțiile asupra 
rapoartelor prezentate precum și asu
pra proiectului de statut al sindicate
lor.

Au luat cuvîntul tovarășii : Vichcnte 
Bălan, delegat al sindicatelor din Hu
nedoara, președintele Consiliului sindi
cal regional Hunedoara, Ion Țapu, de
legat al sindicatelor din Sinaia, mais
tru mecanic, președintele comitetului 
sindicatului de la Uzinele „I. C. Fri
mu", Gheorghe Ionescu, delegat al sin
dicatelor din București, președintele 
Consiliului local al sindicatelor Bucu
rești, Ion Marin, delegat al sindicate
lor din Orașul Stalin, președintele co
mitetului sindicatului de la Uzinele 
„Steagul Roșu", Ion Olaru, delegat al 
sindicatelor din Constanța, președintele 
Consiliului local al sindicatelor Con
stanța, Ion Leș, delegat al sindicatelor 
din Baia Mare, președintele Consiliu
lui sindical regional Baia Mare, Mihai 
Stoian, delegat al sindicatelor din Plo
iești, președintele comitetului sindica
tului de la Uzinele „1 Mai" și Nicolae 
Moraru, delegat al sindicatelor din Hu
nedoara, președintele C.C. ai Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile meta
lurgice și electrice.

Lucrările Congresului continuă.
(Agerpres)

Salutul C.C. al P.M.R.
adresat Congresului al IV-lea al Sindicatelor din R.P.R, 

de către tovarășul Chivu Stoica
Tovarăși și tovarășe.
Permiteți mi ca, In numele Comi

tetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn, să aduc un cald și to
vărășesc salut delegaților la acest 
Congres șl prin el tuturor membri
lor sindicatelor, eroicei noastre clase 
muncitoare, intelectualității, oameni
lor muncii de la orașe șl sate — 
constructori activi ai socialismului in 
Republica Populară Romînă. (Apla
uze).

Congresul al IV-lea al sindicatelor 
va marca un moment deosebit in 
viața mișcării noastre sindicale dato
rită faptului că el își desfășoară lu
crările in condițiile muncii entuzi
aste, pline de avint, a întregului po- 
Por pentru înfăptuirea sarcinilor is
torice trasate de cei de-a| lll-lea 
Congres al P.M.R.

La Congresul partidului, in Ra
portul C.C. al P.M.R. document 
de mare însemnătate teoretică și 

practică — tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a făcut o analiză 
științifică, marxisLlenlnistă, a pro
fundelor transformări social-economi. 
ce petrecute in țara noastră, a pre
zentai bilanțul succeselor istorice 
obținute în făurirea orînduirij socia
liste și a desfășurat in fața întregu
lui nostru popor un vast și insuile- 
țitor program de muncă și de luptă 
pentru dezvoltarea și înflorirea pa
triei socialiste. Congresul sindica
telor, examinînd cu temeinicie ac
tivitatea desfășurată de sindicale in 
toate domeniile construcției socialis
mului va adopta măsurile menite să 
asigure participarea tor tot mai ac
tivă la înfăptuirea programului ela
borat de Congresul partidului.

înfăptuind cu hotărîre politica 
partidului, oamenii muncii au dat un 
avînt uriaș dezvoltării forțelor de 
producție ale țării, au obținut reali
zări remarcabile în opera de indus
trializare socialistă. în dezvoltarea 
cu prioritate a industriei grele, au 

sporit într.o măsură însemnată pro
ducția Industrială, creînd o bază 
trainică pentru continua dezvoltare 
a întregii economii naționale.

S-a înfăptuit în linii generale coo
perativizarea agriculturii, pe3te pa
tru cincimi din numărul familiilor 
țărănești și din suprafața arabilă a 
țării făcînd parte din sectorul so
cialist. Agricultura a fost înzestrată 
cu zeci de mii de tractoare și ma
șini agricole ; a crescut producția 
agricolă vegetală și animală.

O largă dezvoltare au cunoscut 
știința și cultura. A crescut continuu 
nivelul de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

Relațiile de producție socialiste 
s-au extins șl consolidat in toate ra
murile economiei naționale exploa
tarea omului de către om Find lichi
dată pentru totdeauna in patria 
noastră.

în procesul acestor mari prefaceri 
revoluționare s-au dezvoltat necon
tenit alianța clasei muncitoare cu 

țărănimea muncitoare, frăția de nez
druncinat dintre poporul romîn șl mi
noritățile naționale, a căpătai o trăi
nicie de neclintit orinduirea de stat 
democrat-populară.

Congresul al lll-lea al P.M.R. a 
consfințit victoria socialismului în 
Republica Populară Romînă. Aceas
tă victorie istorică — întruchiparea 
năzuințelor de veacuri ale maselor 
populare spre o viață mai bună, lip
sită de exploatare șl asuprire — este 
rodul luptei eroice șl pline de sacri
ficii a poporului romin. (Aplauze).

Un rol hotărîtor in făurirea orîn 
duirii noastre socialiste a avut harni
ca și talentata noastră clasă munci
toare care își îndeplinește cu cins
te misiunea istorică de clasă condu
cătoare a tuturor celor ce muncesc. 
Forța clasei muncitoare, capacitatea 
sa de a sta în fruntea întregului po

(Continuare in pag. 4—*'



Un deceniu de rea
în domeniul electrificării
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La 26 octombrie a.c. se împlinesc 
10 ani de la elaborarea de către Ple
nara C.C. al P.M.R. a primului plan 
de electrificare a R.P.R. eșalonat pe o 
perioadă de 10 ani. In elaborarea a- 
cestui plan partidul nostru a fost 
călăuzit de învățătura marxist-leni- 
nistă cu privire la însemnătatea elec
trificării, ca și de uriașa experiență 
în acest domeniu a Uniunii Sovietice. 
Clasicii marxism-leninismului au 
arătat rolul imens al electrificării ca 
factor de progres. De neuitat sînt și 
vor rămîne minunatele cuvinte ale 
lui Lenin în legătură cu primul 
plan de electrificare al U.R.S.S. 
(GOELRO) : „Comunismul este Pu
terea sovietică plus electrificarea în
tregii țări".

Experiența sovietică a verificat 
istoricește învățătura leninistă, po
trivit căreia veriga principală în 
crearea bazei tehnico-materiale a 
socialismului și a trecerii spre 
comunism, este industrializarea so
cialistă bazată pe dezvoltarea cu 
precădere a industriei grele. Pentru 
a asigura însă dezvoltarea industriei 
grele trebuie ca electrificarea să 
meargă cu un pas înainte.

In Romînia burghezo-moșierească 
nici nu se putea pune problema 
elaborării sau înfăptuirii unei ac
țiuni de electrificare în scopul ri
dicării nivelului de trai material și 
cultural al maselor. întreprinderile 
capitaliste din trecut urmăreau satis
facerea nevoilor de energie electrică 
numai sub aspectul asigurării unui 
profit maxim. Astfel în 1938 pu
terea instalată în centrale elec
trice era de 501.000 kw., iar pro,- 
ducția de energie electrică era 
de cca. 1,1 miliarde de kw ore 
pe an cu un consum specific anual 
de numai 72,4 kw/h locuitor. Nu
mai 20 la sută din populația țării, 
și anume numai locuitorii din cen
trele orașelor, se bucurau de avan
tajele electricității. Restul popu
lației și în special țărănimea mun
citoare utilizau pentru iluminat 
lămpi cu petrol sau opaițe.

După actul revoluționar de la 23 
'August 1944, o dată cu instaurarea 
regimului democrat-popular, proble
ma electrificării țării a constituit 

de prim ordin a 
guvernului nostru.
1945 la Conferința 

Comunist

181.000 spectacole la 
13.425.000 spectatori, 
a dus lumina cultu- 
mai îndepărtate sate

nii numărul cinematografelor 
căminele culturale a ajuns la 1260. 
In 1958 s-au prezentat la cinemato
grafele sătești 
care au asistat 
Lampa lui Ilici 
rii pînă în cele 
și cătune. Planul de electrificare nu
mit și ,,cel de al doilea program al 
partidului nostru ', a devenit cauza 
întregului popor în lupta lui pentru 
construirea socialismului.

In cei 10 ani de electrificare am 
văzut împlinindu-se sub ochii noștri 
obiectivele prevăzute în planul de 
electrificare. S au construit în dife
rite regiuni ale țării centrale termo 
și hidroelectrice dotate cu echipa
ment modern, care constituie surse 
puternice de energie și lumină ca : 
Ovidiu, Doicești, Comănești, Bor- 
zești, Paroșenj, Sîngeorgiu, Moro- 
ieni, Sadu etc.

In categoria centralelor hitroelec- 
trice mari este centrala hidroelec
trică „V I. Lenin" de la Bicaz, care 
va fi pusă în funcțiune parțial în 
cursul acestui an. Apele Bistriței 
acumulate într-un lac cu un volum 
de apă de peste 1 miliard de metri 
cubi, vor pune în mișcare turbinele 
hidrocentralei. Această importantă 
amenajare hidroenergetică va servi 
drept centrală de vîrf cu o putere 
finală de 210.000 kw precum și pentru 
irigarea văilor Bistriței și Șiretului, 
avînd o contribuție importantă în 
dezvoltarea industrială a Moldovei, 
una din regiunile ținute în cea mai 
cumplită beznă în timpul regimului 
burghezo-moșieresc.

întreaga țară este brăzdată azi de 
mii de kilometri de linii electrice. 
Prin grija partidului și guvernului, 
au fost electrificate un număr de 
aproape 3.000 de sate față de 450 cite 
existau înainte de elaborarea planu
lui de electrificare. Pînă la sfîrșitul 
anului în curs numărul satelor elec
trificate va fi de peste 3.400.

Realizările mărețe în dezvoltarea 
bazei energetice a țării și în spe
cial în realizarea planului de elec
trificare, n-ar fi fost posibile fără 
sprijinul amplu și dezinteresat acor
dat de Uniunea Sovietică în utilaj, 
specialiști, documentație tehnică,

In comuna Sălcuța, raionul Titu lucrările de electrificare sint în plină
. ---- - ' J la începutul acestei luni s-au tras peste 5 km rețea

electrică.
desfășurare. Pînă
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o preocupare 
partidului și 
încă din anul
Națională a Partidului 
Romîn, în raportul prezentat de 
tov. Gh. Gheorghiu-Dej printre 
principalele obiective de perspectivă 
a fost înscrisă electrificarea țării ca 
o condiție esențială pentru industria
lizarea ei, pentru 
agriculturii și ridicarea 
poporului.

Puterea instalată a 
electrice din țară este în 
1.840.000 kw. Producția de 
electrică va fi în acest an de 
7,7 miliarde kilowatt-ore.

In agricultură electrificarea 
posibilitatea introducerii pe 
largă a muncii 
mărește considerabil producția la 
hectar, ridică nivelul de viață mate
rial și cultural în satele noastre, 
creează posibilități pentru mari lu
crări de irigare și fertilizare a pă- 
mînturilor degradate și inundabile. 
Energia electrică acționează mii de 
arii de treier, silozuri, instalații de 
alimentare cu apă din G.A.S. și 
G-A.C. etc.

In sectorul zootehnic curentul 
electric a cunoscut cele mai largi 
aplicări și cu cele mai mari fo
loase.

E de ajuns să amintim instalațiile 
de încălzire electrică cu raze infra- 
roșii a puietului, mulsul electro
mecanic, păstorul electric la vaci, 
tunsul electric la oi, acționarea ma
șinilor pentru pregătirea furajului 
ca și a mașinilor din atelierele gos
podăriilor agricole de stat și colec
tive, și vom avea o imagine aproape 
exactă a ofensivei energiei electrice 
în practica agricolă.

Construirea în unele regiuni ale 
țării noastre — în trecut înapoiate 
economicește, — a unor centrale elec
trice sau linii și stații electrice, a 
dus la înflorirea acelor regiuni, la 
erearea de industrii noi, la extinde
rea folosirii energiei electrice pentru 
nevoi social-culturale și casnice (că
mine culturale, radioficare, aparate 
de radio, televizoare, aparate electro- 
casnice, iluminatul străzilor, institu
țiilor și locuințelor). Pătrunderea 
energiei electrice în satele noastre 
a creat condiția pentru ridicarea 
muncii de culturalizare pe noi 
trepte. Nici un cinematograf sătesc 
nu exista în 1938. Peste două dece

schimb de experiență 
sprijin am obținut și 
rea cu celelalte țări socialiste.

Succesele obținute în îndeplinirea 
obiectivelor primului plan de elec
trificare precum și prevederile di
rectivelor Congresului al III-lea al 
P.M.R. dau siguranța dezvoltării 
rapide pentru viitor a electrificării

etc. Un real 
prin colabora-

mecanizarea 
bunăstării

centralelor 
prezent de 

energie 
circa

oferă 
scară 

mecanizate ceea ce

• In numeroase sate ale pa
triei noastre s-au apirins 
becurile electrice. Astfel, în 
anii regimului nostru, în re
giunea Suceava au fost elec
trificate 93 de 
și mai sînt în 
ficaire alte 8

La acțiunea 
a acestor sate
tribuția numeroși țărani mun
citori care au săpat gropile și 
au fixat stî.Ipii pe o distanță 
de 123 km.

• Ca urmare a contribuției 
țăranilor muncitori și a mun-

comune și sate 
curs de electri- 
comune.
de electrificare 
și-au dat con-

©
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cii depuse de sfaturile popu
lare comunale, în satele Vă
luri, 
gău 
au 
rînd
țeaua de electrificare. In pre
zent 
carea

Dingău Mare și Din- 
Mic din regiunea Cluj, 

fost terminate de 
ultimele lucrări la re-

cu-

se lucrează la electrifi- 
altor 14 sate și co

mune. Muncitorii și tehni
cienii întreprinderii regionale 
de electrificare, sprijiniți 
țăranii muncitori, grăbesc 
crările pentru a termina 
acest an electrificarea a 30 
sate.

de 
lu-
in 
de

1945
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țării și a întregii economii ; oamenii 
muncii vor beneficia în măsură tot 
mai mare de avantajele electricității 
și termoficării.

Electrificarea satelor și introduce
rea în măsură tot mai mare a ener
giei electrice în muncile agricole 
s-a dovedit un factor important pen
tru asigurarea unei vieți tot mai 
bune țărănimii noastre muncitoare.

In raportul prezentat la Congresul 
al III-lea al P.M.R., tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că planul de 
10 ani de electrificare a țării 
aprobat de Plenara Comitetului Cen
tral al partidului din octombrie 1950 
a fost realizat și depășit cu un vo
lum de investiții mai mic cu cca. 
5,5 miliarde lei decît prevederile ini
țiale, datorită îmbunătățirii aduse 
planului pe parcursul realizării lui. 
Bilanțul însuflețitor al înfăptuirilor 
poporului muncitor arată că țara 
noastră a făcut un uriaș pas înainte 
în dezvoltarea sa economică și so
cială, ceea ce creează condițiile pen
tru progresul ei continuu într-un 
ritm și mai înalt.

„In viitorii 6 ani — arată tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej — electrificarea țării 
va cunoaște un nou și puternic avînt, 
creșterea producției de energie elec
trică precedînd mereu pe a celor
lalte ramuri ale industriei. Sporul 
mediu anual al producției de energie 
electrică va fi în perioada 1960 — 
1965 de 18 la sută față de sporul de 
13 la sută al producției industriale ; 
aceasta asigură creșterea continuă 
a electrificării tuturor proceselor 
din economie și a consumului de 
energie electrică la orașe și sate". In 
1965 producția de energie electrică 
va ajunge la 18,5 miliarde kilowatt- 
ore, adică la un nivel de 2,7 or, față 
de 1959.

Pe baza hotărîrilor Congresului al 
III-lea al P.M.R. se va asigura dez
voltarea mai departe a electrificării 
R.P.R. în ritmul cerut de o creștere 
și mai importantă a producției in
dustriale și agricole, aceasta ducînd 
la înfăptuirea idealurilor mărețe 
care ne stau în față în viitorul apro
piat și anume desăvîrșirea con
strucției socialismului în republica 
noastră 
semna o
noastre la întărirea forțelor demo
crației și socialismului 
pentru pace și progres.

populară. Aceasta va în- 
nouă contribuție a țării

în -lupta

EIECTRIFICAREASATEIOR
i

TUDOR
Energiei

Ing. APOSTOLACHE
din Direcția Generală a 
Electrice a Ministerului Industriei 

Grele

o o o o o d~o o o o^' 0 o

aafi
 Q 9 C Q Q.

fi 9
 9 aoooaooooooooooooooooooooooooooooooooocp



Atenție cuvenită insămînțăriior de toamnă
Raionul Strehaia se afla în frunte pe regiu

ne. Datele au fost comunicate încă în cursul 
zilei de 18 octombrie la comitetul raional de 
partid. Date simple, dar plaie de adînc înțeles. 
Desprinzi din ele bucuria muncii împlinite, 
dragostea șl mulțumirea colectiviștilor și în- 
tovărășlților față de activul raional care l-a 
îndrumat și îi îndrumă zi de zi, ceas de 
ceas pentru obținerea de recolte tot mai hune.

> cu comuniștii, ei au izbutit să 
isprăvească mal devreme semănatul de toam-

L„.

d tn frunte
» isprăveaso;

nă. Strădanie, chibzuință, hărnicie Toate la 
un loc merită cuvinte de laudă. Cu atît mai 
mult, cu cit au întrecut raioane cu DOslbili- 
tați egale, ba chiar mai bune. Aceasta 
seamnă că au știut să tragă învățăminte 
anii trecuți, Șl nu numai atît. Le.au și 
losit.

Și alții

în- 
din 
fo-u:<

s
K „,v............        -
If din Vinju Mare din aceeași regiune. Și to
rt tuși acest raion se numără printre codași.
K Trebuie însă arătat că în unele locuri lu-

au tras învățăminte. Bunăoară, cei

raion 6e numără printre codași.

crările de însămînțări se desfășoară cu o îiî- 
>> cetineală de neîngăduit. In raionul Huși, de 
X pildă, pînă zilele trecute se însămînțaseră doar 
j) oeva mal mult de 44 la sută din suprafața 

planificată. Există, firește, în cuprinsul ralo- 
X nulul unități agricole socialiste care pentru 

felul cum muncesc merită a fi evidențiate, 
K cum ar ft G.A.S. Averești, gospodăriile co
lt leotive din Stănileștl, Căpotești și altele. Oare 
>z din experiența lor șl din îndrumările date 
» de organele locale de partid șl de stat, In
ii tovărășițli din Crețeștii de Sus n-au învă- 
>> țat nimic ? Dacă au învățat, atunci cum se 
>> explică lucrările de proastă calitate ce ie fac? 
R De ce îngăduie, de pildă, împuternicitul sfa. 
>> tulul popular. N. Vleru. să se pună în pă- 
►i mînt grîu netrlorat, plin de corpuri străine ? 
K Nenespectarea regulilor agrotehnice șl a în- 
R dicațiilor Ministerului AgriculturH se con
ți stată șl In alte sate din cuprinsul raionului

Hușl ceea ce dovedește o condamnabilă lip
să de răspundere de care dau dovadă fi£i în
sărcinați de oătre sfatul popular raional să 
îndrume munca în unitățile de care răspund.

Timpul pentru însămînțări este prielnic, dar 
șl destul de înaintat. S-ar putea ca nu peste 
mult vremea să se schimbe șl să îngreuneze 
muncile agricole. De aceea orice întîrziere 
poate aduce pagube destul de însemnate. Așa 
s-au gîndit și colectiviștii din comuna Gi
nești, regiunea Galați. De acord au fost șl 
mecanizatorii brigăzii trimise aici de către 
S.M.T. Berești. Numai că în loc să se pună 
pa treabă, să folosească timpul prielnic, trac
toriștii Gheorghe Leonte, C„.C... 
Mocanu șț 
tractoarele 
de muncă, 
tractor nu 
șeful brigăzii Costache Bejenaru ar face un 
mic calcul și anume, cam cîte hectare s-ar fi 
putut însămînța în zilele cînd s-au făcut 
plimbările șl mai ales cit combustibil s-a 
prăpădit degeaba.

Folosirea timpului prielnic pentru fspră- 
virea la timp a însămînțărilor nu înseamnă că 
trebuie să aștepți numai sprijinul S.M.T.-ulut, 
ci să folosești la maximum șl atelajele pro
prii. Rău s-a procedat bunăoară în comuna 
Ipotești, raionul Suceava, unde după ce s-a 
pregătit totul, oamenii s-au pus pe așteptare 
să vină tractoarele. E bine de știut că în a- 
ceastă comună există numeroase mijloace lo
cale ou care ar fi putut semăna 
prafață de teren.

Principalul în aceste zile este 
cît mal grabnică a semănatului 
agrotehnice superioare anilor trecuți, iar pen
tru aceasta să se folosească toate mijloacele 
existente. Așteptarea șl amînarea de pe o 
zi pe alta nu fac altceva decît să scadă din 
recoltele anului care vine.

Constantin Gh.
State Munteanu, se plimbă cu 

prin comună. Cu tot timpul bun 
în ziua de 16 octombrie nici un 
se afla pe cîmp. Ce ar fi dacă

o mare su-

terminarea 
în condiții

Cum am obținut o recoltă mare 
de porumb la hectar

Lucrez în această gospo
dărie colectivă ca inginer 
agronom din anul 1955. Tre
buie să arăt, că o mare pa
siune a mea, este cultura 
porumbului. De aceea încă 
de la început m-am străduit 
să aplic o seamă de expe
riențe personale căpătate 
de la an la an, pentru a 
smulge pămîntului producții 
de porumb, pe care oamenii 
de prin partea locului nici 
nu le bănuiau. Noi am cub 
tivat în cadrul gospodăriei 
agricole colective „I. V. Mi- 
ciurin“ din Jimbolia supra
fețe mari de porumb, în fie
care an. Pe cernoziomul 
ciocolatiu de care dispune 
această gospodărie am ob
ținut recolte mari, dar care 
nu ne mulțumeau. In anul 
1959. noi am trecut la încor
porarea în sol a unei canti
tăți sporite de îngrășăminte 
naturale și minerale.

O grijă deosebită a fost 
acordată pregătirii terenului 
pentru cultura porumbului. 
Astfel, noi am făcut arătură 
adîncă de vară în miriște la 
o adîncime de 30—31 cm., 
iar cînd am văzut că se îm- 
buruienase terenul, am fă
cut întreținerea ogorului cu 
polidiscurile la o adîncime 
de 12 cm. Aceasta a făcut 
posibilă menținerea tere
nului-în bune condiții de lu
cru. Primăvara, am înce
put însămînțarea porumbu
lui, socotind timpul cel mai 
bun între 14-28 aprilie. Am 
semănat soiurile Warwick 
303, 600, 802, la distanța de 
80 cm. între rînduri, iar la 
prașila I*a am făcut răritul 
plantelor, lăsînd între ele 
distanțe între 30—35 cm., 
creînd astfel condiții bune 
pentru efectuarea lucrărilor 
de întreținere în mod meca
nizat și asigurînd o densita

te mare la hectar. După în- 
sămînțare, cam la circa trei 
săptămini, s~a făcut prima 
prașilă mecanică și o pra* 
șilă manuală între cuiburi. 
Prașila a fost repetată de 
două ori, la interval de 
trei săptămini. Cea de a pa
tra prașilă și ultima s-a e« 
fectuat numai pe parcelele 
în care apăruseră buruieni. 
Pe unele tarlale s-a aplicat 
și copilitul.

Acordînd o atenție mai 
mare aplicării regulilor a- 
qrotehnice, mărind densita
tea plantelor la hectar, gos
podăria noastră a obținut în 
acest an o recoltă medie de 
6.000 kg știuleți la hectar. 
De remarcat că in acest an 
am reușit să realizăm pe 
cîteva parcele de zeci de 
hectare (unde am aplicat în
grășăminte) 9.000 și 10.000 
kg. știuleți la hectar, ceea 
ce constituie un adevărat re
cord pentru raionul nostru* 
deoarece aceste recolte nu

au fost obținute de Pe lo
turi experimentale ci de pe 
parcele de 20—80 hectare.

Este necesar să arăt că, 
după părerea mea, la reali
zarea unei asemenea recol
te a contribuit în mod hotă- 
rîtor grija brigadierilor și a 
șefilor de echipă în efectua
rea lucrărilor de întreținere 
a culturilor.

Noi avem o experiență 
bogată în cultivarea porum
bului și vrem ca în anii 
viitori, recolte de 8—9.000 
kg. știuleți la hectar să de
vină pentru gospodăria co
lectivă din Jimbolia ceva 
obișnuit. Avem toate condi
țiile și sînt sigur că acest 
lucru va fi realizat.

Ing. agr.
STANESCU GHEORGHE 
gospodăria agricolă colecti
vă „V. 1. Miciurin" Jimbolia 

regiunea Timișoara

Tehnicianul agronom Ion Bogdan ți brigadierul Ion Vidican 
din G.A.C. „24 Ianuarie* din Nădab, regiunea Oradea, discutlnd 

despre producția porumbului de pe lotul experimental

(JE3
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„Ce ne-au invățot loturile de
monstrative î Ce înseamnă ele 
pentru noi ? Da, sînt multe de 
spus aici, ți, credeți-mă, nici un 
colectivist din Nădab nu s-ar 
da in lături să discute pe tema 
asta ore întregi" — zise tehnicia
nul agronom Ion Bogdan, cu ae
rul satisfăcut și verva omului 
care povestește despre ceva drag 
inimii lui.

Discuția începută se inviora 
tot mai mult, și cei trei-patru co
lectiviști aflați în micul birou al 
agronomului interveneau sîrguin- 
cios cu tot felul de amănunte 
despre Nădab și despre gospo
dăria colectivă „24 Ianuarie". 
Iși cunoșteau bine comuna și 
se vedea că sînt mîndri de tot 
ce este nou la ei, de tot ce au 
înfăptuit prin muncă unită. Iar 
din datele ți aprecierile compe
tente cu care îl întregeau pe 
tehnician, se mai ghicea un lu
cru: că au învățat multe de la 
el. că-i sînt apropiați și recu
noscători.

„Gospodăria noastră colectivă 
- urmă tovarășul Bogdan - este 
tînără, printre cele mai tinere 
din regiunea Oradea. împlinește 
doi ani abia in ianuarie 1961. 
Judecind după vîrsta ei, s-ar 
putea crede că în materie de 
loturi demonstrative n-om avut 
timp să facem prea mare lucru 
sau chiar nimic. Totuși am făcut 
ceva. Nu vreau să mă laud, dar 
avem realizări destul de fru
moase".

Iotă, foarte pe scurt, oe am 
aflat de la acest agronom pa
sionat, membru de partid, pe 
care raionul Chișineu-Criș l-a 
repartizat in Nădab după în
ființarea gospodăriei colective.

La Nădab, ca și în alte locuri, 
mai dăinuie unele practici înve
chite. Țăranii erau obișnuiți să 
iasă la însămințatul porumbului 
după semne. De pildă, cînd în
florea mărăcinele numit „Po
rumbarul" sau cînd omui putea 
umbla desculț. însămințatul se 
făcea de aceea cu întîrziere, a-

Tot mai mulți colectiviști ți țărani muncitori se interesează de știința agrotehnică înaintată. Iată 
un grup de colecti viști din Nădab, regiunea Oradea, ascultînd prezentarea unui exemplar al cărții 

agrotehnice, făcută de învățătorul Lucad Teodor, el însuți colectivist

bia prin luna mal. Ba unii ță
rani nu se lepăda seră nici da 
obiceiul dăunător al muțuroitu- 
lui. Asemenea practici trebuiau 
curmate o dată pentru totdea
una.

Prima măsură a fost organi
zarea temeinică a invâțămfntu- 
luî agrotehnic de masă. S-a por
nit la drum cu 28 de cursanți 
înscriși. Se înțelege că lecțiile 
trebuiau să fie exemplare, să le 
meargă oamenilor drept la ini
mă. Tehnicianul a observat că 
numărul cursanților crește de la 

lecție la alta. începuseră să 
vină ți colectiviști nefnscriți. 
Dintre aceștia, cele mal multe 
prezențe le-ou avut Teodor Popa 
și Teodor Todinca.

Aci, la învățămîntul agroteh
nic, s-a pus ți problema loturi
lor demonstrative. Brigadierii Ion 
Drăgan și Ion Vidican au cerut 
ca de aceste loturi să aibă 
grijă brigăzile lor, întîia ți a 
doua. Pentru loturile demonstra
tive, consiliul de conducere 
repartizat un teren de 80 ha„ 
arat încă din toamnă la 28-30 
cm. adîncime ți mărunțit prin 
discuire. Pe 50 ha., s-a pus grîu 
Odvoț 241, iar pe restul de su
prafață porumb Warwick 600.

Prin partea locului, ploile sînt 
un adevărat eveniment în peri, 
oada cînd porumbul trebuie să 
lege. De aceea, deși tînără, gos
podăria n-a țovăit să cumpere 
un aspersor cu jet lung.

înainte de însămînțarea po
rumbului, celor 30 ha. li s-au 
încorporat 6 tone de superfos- 
fat. In lunile uscate s-au dat 
patru ploi artificiale, pulverizîn- 
du-se o dată cu apa ți azotat 
de amoniu. După fiecare ploaie 
artificială, s-a prășit manual.

Aplicarea întocmai a comple
xului de măsuri agrotehnice a 
dat roade bune. La griul Odvoț 
241 s-a obținut de pe fiecare 
hectar cu 530 kg. mai mult de
cît la griul din soi local. La 
porumb, diferența a fost ți mai 
mare: 8.000 kg. știuleți la hectar 
pe lotul demonstrativ, față de 
4.200 kg. la hectar în cultura 
mare. Aplicînd ca la carte pe 
lotul demonstrativ cele învățate 
la cursurile agrotehnice, membrii 
brigăzilor întîia și □ doua au 
obținut rezultate mai bune ți pe 
tarlaua mare. Teodor Popa, da 
pildă, cel care a venit din pro
prie inițiativă la cursuri, a avut 
depășiri de plan și la porumb 
și la sfecla de zahqr. El va că
păta numai ca premiu 450 lei, 
15 kg. de zahăr și 6 măji de po
rumb.

Consiliul de conducere a ho- 
tărit ca loturile demonstrativa 
să fie extinse, urmind a cuprin
de și cultura sfeclei de zahăr. 
Brigăzile a treia și a patra au 
cerut să se ocupe și ele de a- 
ceste loturi. In sfîrșit, numărul 
colectiviștilor înscriși la învăță- 
mirrtul agrotehnic de masă este 
aproape dublu față de anul tre-i 
cut.

Avea dreptate tovarășul Bog
dan: despre loturile demonstra
tive, acolo unde li se dă aten
ția cuvenită, se pot aila multa 
lucruri interesante.

N. CULCEA



(Urmare din pag. l-a)

por in lupta pentru construirea noii 
societăți, se datorește unității rfndu- 
rilor sale, făurită în focul luptei pen
tru revoluția populară, pentru socia
lism, faptului că ea a avut $1 are un 
conducător încercat, Partidul Munci
toresc Romîn. (Aplauze puternice), 
înarmat cu atotbiruitoarea învățătu
ră marxist-lenlnlstă, bucurîndu-se de 
Încrederea $1 dragostea oamenilor 
muncii, a întregului popor, partidul 
nostru, mai puternic și mai unit de- 
cît oricînd în jurul Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghlu-Dej, călăuzește cu 
mână sigură lupta celor ce muncesc 
de la orașe și sate pentru triumful 
deplin al măreței opere de construc
ție socialistă în patria noastră. (A- 
plauze puternice).

O contribuție de seamă la înfăp
tuirea politicii partidului de constru
ire a socialismului o aduc sindicatele 
din Republica Populară Romînă. Ex
periența construcției socialiste în Ro
mania, ca și în celelalte țări socialis
te, arată că marea însemnătate prin
cipială și practică a activității sin
dicatelor constă în faptul că ele îșl 
concentrează întreaga activitate spre 
înfăptuirea sarcinilor fundamentale 
ale clasei muncitoare, spre edifica
rea noii societăți, dezvoltarea eco
nomică, culturala și politică a țării.

Partidul dă o înaltă apreciere ro
lului șl activității sindicatelor din 
țara noastră. ,.In condițiile cînd cla
sa muncitoare este clasă conducătoa
re în stat — se arată în raportul to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Congresul partidului — un rol din 
ce în ce mai mare în viața societății 
noastre îi au sindicatele, care nu
mără aproape 2.800.000 de membri. 
Ele desfășoară o rodnică activitate 
de mobilizare a celor ce muncesc la 
lupta pentru îndeplinirea planur lor 
de dezvoltare a economiei naționale, 
organizează participarea nemijlocită 
și tot mai activă a maselor munci
toare Ia conducerea economiei, la e- 
laborarea și înfăptuirea măsurilor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale oamenilor mun
cii'.

Sindicatele aduc un aport de sea
mă la opera de industrializare socia
listă a țării, desrășurînd larg între
cerea socialistă șl stimulînd efortu
rile maselor în lupta pentru crește
rea producției și a productivității 
muncii, pentru scăderea prețului de 
cost și realizarea de economii, pen
tru sporirea acumulărilor și a efica
cității investițiilor. Ele au un rol im
portant în dezvoltarea mișcării ino
vatorilor și a raționalizaturilor, în in
troducerea tehnicii noi și moderniza
rea proceselor de producție.

Merită subliniată în mod deose
bit participarea activă a sindicate
lor la elaborarea și aplicarea măsu
rilor privind perfecționarea siste
mului de salarizare și continua îm
bunătățire a condițiilor de muncă și 
de viață ale salariaților.

Ca școală de educație și de gospo
dărire. sindicatele aduc un aport de 
mare preț la activitatea pe care o 
desfășoară partidul nostru pentru 
ridicarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii și creșterea nivelului 
lor cultural.

In întreaga lor activitate sindica
tele s-au călăuzit neabătut după în
drumările și indicațiile Partidului 
Muncitoresc Romîn. Ele au aplicat 
cu consecvență și au făcut larg cu
noscută în mase politica partidului 
de construire a socialismului, mobi- 
lizîndu-le la îndeplinirea acesteia. 
Prin munca lor neobosită pusă în 
slujba cauzei socialismului, sindica
tele s-au dovedit un sprijin de nă
dejde al partidului, au cîstigat sti
ma și încrederea întregului popor. 
(Aplauze)

Ingăduițl-mi să transmit din par
tea Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn cele mai cal
de felicitări harn'ic<l<£ noștri munci
tori talentatilor ingineri șl tehnici
eni, oamenilor muncii de Ia orașe și 
sate, întregului activ sindical și tu
turor membrilor sindicatelor, care, 
neprecupețindu-șl eforturile, animați 
de un fierbinte patriotism, luptă 
pentru dezvoltarea economiei șl cul
turii noastre socialiste. (Aplauze).

Tovarăși.
Planul economic pe următorii 6 

ani și schița programului de pers
pectivă pe 15 ani, adoptate de Con
gresul al lll-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn. prevăd o puternică 
dezvoltare a economiei naționale șl 
creșterea continuă a bunăstării celor 
ce muncesc.

în vederea desăvîrșirii construc
ției socialismului în patria noastră. 
Congresul al lll-lea al partidului a 
stabilit ca obiectiv prinelpal dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a so
cialismului încheierea procesului de 
făurire a relațiilor de producție so
cialiste in întreaga economie. Planul 
de 6 ani prevede continuarea în ritm 
accelerat a industrializării țării. Vo. 
lumul producției industriale globale

Salutul C. C. al P.M.R
adresat Congresului al IV-lea al Sindicatelor 

de către tovarășul Chivu Stoica
va crește pînă la aproximativ 2,1 ori 
față de 1959 șl va fi de circa 10 
ori mai mare decît In 1938, aslgu- 
rîndu-se și în viitor prioritate indus
triei producătoare de mijloace de 
producție, baza progresului continuu 
al întregii economii naționale. In 
toate ramurile economiei va lua o 
largă dezvoltare mecanizarea și au
tomatizarea, introducerea tehnicii 
noi și a tehnologiei moderne în pro
ducție.

Terminarea pînă în 1965 a pro
cesului de colectivizare a agricultu
rii va da un nou avînt forțelor de 
producție în agricultură și va per
mite creșterea în măsură însemnată 
a producției vegetale șl animale.

îndeplinirea planului economic de 
6 ani va determina sporirea sim
țitoare a venitului național, creînd 
condițiile necesare ridicării necon
tenite a nivelului de trai material șl 
cultural al oamenilor muncii de la 
orașe șl sate, făuririi unei vieți tot 
mai îmbelșugate, demne de epoca 
socialismului.

însuflețit de țelurile înălțătoare 
pe care partidul i le pune în fată, 
întregul nostru popor, în frunte cu 
clasa mtincPoare, a trecut cu hotă- 
rîre șl entuziasm la înfăptuirea pla
nului de dezvoltare a economiei na
ționale.

Realizările pe primele 3 trimestre 
ale anului în curs arată că prevede
rile planului anual vor fi nu numai 
îndeplinite ci și depășite. După da
tele preliminate, creșterea produc
ției industriale în I960 comparativ 
cu 1959 va fi de 15,5 Ia sută fată 
de 14 Ia sută cît s-a prevăzut în 
plan. Aceste realizări confirmă jus- 
te*ea și caracterul realist al planu
rilor elaborate de partid, sînt o ga
ranție că sarcinile dezvoltării econo_- 
miei naționa’e ne anii I960—1965 
vor fi îndeplinite cu succes. (Vii a- 
plauze).

Așa cum s-a arătat în raportul 
Comitetului Central la Co.rtresul 
partidului pe măsura înaîntăr i so
cietății noastre pe drumul construi
rii socialismului, sporește importan
ța participării tot mai active a celor 
mai largi mase de oameni ai muncii 
la conducerea treburilor obștești.

Una din manifestările dezvoltării 
continue a democrației socialiste în 
etapa actnală este creșterea rolului 
și influenței sindicatelor și a celor
lalte organizații de masă în viața 
societății noastre. Cresc în măsură 
însemnată atribuțiile sind’catelor în 
antrenarea celor mai largi mase 
populare la exercitarea funcțiilor 
economico organizatorice și cultural- 
educative ale statului democra’-popu- 
lar, la participarea lor tot mai efec
tivă la conducerea economiei șl cul
turii, la aplicarea măsurilor de co
interesare materială a oamenilor 
muncii și de ridicare a nivelului de 
trai a] celor ce muncesc. De aseme
nea sporește rolul sindicatelor în a- 
tragerea tot mai largă a maselor 
muncitoare la activitatea de educa
ție in mobilizarea opiniei publice, 
a formelor obștești de înrîurire și 
educare, care joacă un rol tot moi 
mare în formarea conștiinței socia
liste a omului nou.

Congresul partidului a subliniat 
că sarcina principală, care trebuie să 
stea în centrul muncii organelor și 
organizațiilor sindicale șl spre reali
zarea căreia trebuie să se îndrepte 
toate eforturile acestora, este mobi
lizarea maselor muncitoare la înfăp
tuirea planului de șase ani.

Intemeindu-se pe experiența rod
nică dob’ndită de oamenii muncii, pe 
inițiativele și spiritul lor gospodă
resc, sindicatele sînt chemate să dea 
o contribuție de preț la perfecționa
rea continuă a metodelor de condu
cere și planificare a economiei, de 
organizare a producției, la descope
rirea și punerea în valoare a nese
catelor rezerve interne ale întreprin
derilor, la îndeplinirea de către fie
care Întreprindere a sarcinilor pri
vind creșterea producției, a pro. 
ductivității muncii. îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor, 
realizarea de economii, reducerea 
prețului de cost.

In organizarea eforturilor oameni
lor muncii pentru înfăptuirea pla
nurilor economice, în stimularea 
inițiativei lor creatoare ’are o lmpor. 
tanță deosebită dezvoltarea continuă 
a întrecerii socialiste — metodă co
munistă de construire a socialismu
lui, temeinic verificată de practică. 
Sub conducerea organizațiilor de 
partid, sindicatele vor trebui să des
fășoare o susținută muncă organiza

torică și educativă pentru ca între
cerea socialistă să cunoască un 
avînt continuu, să se ridice pe o 
treaptă nouă, superioară, sporin- 
du-și mereu eficacitatea în dezvol
tarea producției.

Sindicatele sînt chemate să dea o 
atenție deosebită bunel organizări a 
consfătuirilor de producție care s-au 
dovedit a fi unul din mijloacele 
eficace pentru asigurarea partici
pării maselor la organizarea șl con
ducerea producției, Ia dezbaterea Și 
rezolvarea celor mai importante pro
bleme economice ale întreprinderi
lor.

Sprijinind cu hotărîre introdu
cerea și promovarea tehnic'! noi șl 
a tehnologiei înaintate în toate ra
murile economiei naționale sindica
tele au dator a să combată cu toată 
energia rutina, tot ce frînează pro
gresul tehnic, să ia măsuri pentru o 
mai bună organizare și lărgirea con
tinuă a mișcării inovatorilor șl ra- 
ționalizatorilor.

O cerință importantă a dezvoltării 
noastre economice est? făur rea de 
cadre cu o calificare temeinică, ca
pabile să mînuiască cu succes șl să 
perfecționeze continuu tehnica nouă. 
In această privință sindicatele au 
datoria să acorde o mare atenție 
activității de răspîndire a cunoștin
țelor economice și tehnice, ridicării 
nivelului de calificare profesională 
a muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor; ele trebuie să militeze 
pentru înarmarea tineretului cu so
lide cunoștințe de specialitate, să 
se ocupe de bunul mers al învăță
mântului in școlile profesionale și 
tehnice, să asigure participarea unui 
număr tot mai mare dc muncitori la 
învățămîntul mediu șl superior teh
nic. seral și fără frecvență.

Tovarăși.
Principalul țel al polit'cii par’I- 

dului și statului nostru constă în 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc, în satisfa
cerea tot mai deplină a nevoilor lor 
ma eriale și culturale.

Pe măsura succeselor obținute în 
dczvollarca economici naționale, 
statul democrat-popular alocă aces
tui scop însemnate mijloace mate
riale și bănești. In următorii 6 ani 
salariu) real va crește cu 40—45 la 
sută față de nivelul existent în a 
doua jumătate a anului 1959, iar 
veniturile reale ale țărănimii vor 
spori cu circa 40 la sută. Vor fi în
făptuite măsurj importante pentru 
îmbunătățirea condițiilor de locuit, 
dezvoltarea învățământului de tcate 
gradele, lărgirea bazei materiale 
pentru cultura, sănătatea șl odihna 
oamenilor muncii.

Așa cum a arătat Congresul par
tidului, una din cele mai însemnate 
atribuții ale sindicatelor, a căror 
activitate trebuie să fie pătrunsă de 
grija de zi cu zi față de nevoile oa
menilor muncii, este aceea de a pâr
tie pa Ia elaborarea și înfăpturea 
măsurilor privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai ale celor 
ce muncesc.

Folosind marile pcsibiPtăți pe 
care le au In această privință, atri
buțiile largi ce le-au fost acordate 
prin legile statului și bazîndu-se pe 
experiența acumulată, ele trebu e să 
vegheze asupra folosirii depline a 
mijloacelor tot mai însemnate puse 
la dispoziție de sta'ul democrat- 
popular în scopu] ridicării nivelului 
de trai, îmbunătățirii continue a 
condițiilor de sănătate și odihnă Me 
celor ce muncesc, la respectarea cu 
strictețe a legislației muncii.

Sindicatele vor trebui să contri
buie șl mai activ la aplicarea siste
mului de salarizare și normare a 
muncii, la înfăptuirea consecventă a 
princ;piului leninist ai cointeresării 
materiale care îmbină în mod armo
nios interesele generale ale statului 
cu interesele fiecărui om al munc'.i, 
constituind un factor de cea mai 
mare însemnătate pentru creșterea 
continuă a producției șl a producti
vității muncii.

O formă importantă de antrenare 
a maselor largi la conducerea trebu
rilor statului, la perfecționarea 
muncii in diferitele domenii ale ac
tivității noastre, s-a dovedit a fi con
trolul obștesc. Congresul Partidului 
Munc toresc Romin a stabil t că sin
dicatele trebuie să socotească una 
din îndatoririle ier de seamă îmbu
nătățirea continuă a controlului ob
ștesc asupra administrării și repar
tizării locuințelor, funcționării uni
tăților comerțului de stat, a cantine

lor, instituțiilor medico-sanitarc, a 
întreprinderilor din stațiunile de o- 
dihnă și tratament șl a altor insti
tuții cu caracter social-cultural care 
deservesc populația, atrăgînd în a- 
ceastă acțiune mase tot mai largi.

Folosind tot mai bine puternica 
lor bază materială — cluburile, ca
sele de cultură, bibliotecile și cele
lalte mijloace de care dispun — sin
dicatele sînt datoare să-și intensi
fice activitatea cultural-educativă, 
îmbunătățind necontenit conținutul 
șl formele ei de organizare, lărgin- 
du-1 sfera de' cuprindere a maselor, 
întreaga muncă culturală a sindica
telor trebuie pusă în slujba dezvol
tării conștiinței socialiste a oameni
lor muncii, a educăr i lor în spiri
tul dragostei față de pa'ria socialis
tă și de partidul clasei muncitoare, 
al internaționalismului proletar, în 
spiritul atitudinii noi față de muncă 
și avutul obștesc, a) disciplinei în 
producție, al vigilenței față de duș
manii socalismulul și ai păcii.

Organizațiile sindcale trebuie să 
stimuleze larg opinia de masă a co
lectivelor de oameni ai muncii în 
combaterea influențelor ideologiei și 
moralei burgheze în conștiința oa
menilor.

Sindicatele trebuie să aducă un 
aport mai însemnat la ridicarea ni
velului de cultură generală al oa
menilor muncii, la îmbogățirea cu
noștințelor lor științifice despre 
natură și societate, la crearea con
dițiilor pentru ca salariațlf și fami
liile lor să-și petreacă timpul liber 
în mod cît mai plăcut șl mai in
structiv, la dezvoltarea activității 
sportive.

Pentru a putea îndeplini cu suc
ces sarcinile ce le revin, sindica
tele trebui^ să-si îmbunătățească ne
contenit metodele șl stilul de muncă, 
să înlăture manifestările de birocra
tism care se mai vădesc în activi
tatea lor. să dezvolte democrația 
muncitorească, critica de jos împo
triva lipsurilor în muncă, să întă
rească disciplina sindicală. Orga
nele sindicale trebuie să desfășoare 
o rnuncă organizatorică susținută și 
vie în rîndul maselor, îndeosebi la 
locul de producție, rezolvînd cu mai 
multă onorați vi'ate problemele ce le 
ridică viata, in irumând masele muu- 
citeare șl învățînd tot mai mult din 
exnorlenta lor nesecată.

Congresul partidului a cerut să 
se dea o mai mare atenție proble
mei alegerii, creșterii si repartiză
rii cadrelor. Îmbunătățirea simți
toare a muncii sindicatelor în acest 
demonii' este una din condițiile 
principale a îndeplinirii sarcinilor 
snopite el" sindicatelor în etapa ac
tuală Sindicatele trebuie «ă devină 
în șl mai mar» măsură un bogat iz
vor de c’dre de conducere atît pen
tru nevn’le nropri) cît șl pentru ce
lelalte domenii d? activitate econo
mică, de c,a' si obștească Este ne
cesar ca sindicate!» să militeze sis
tematic centru perfecționarea pregă
tirii cadrelor existente si promovarea 
c't mai mnllor cadre noi din rînduri- 
le oamenilor muncii, luptători devo
tat!. energici și pri?»nuți nentru vic
toria cauzei socialismului, oameni 
care prin activitatea și comportarea 
lor în producție si în societate se 
bucură d«> stimă si autoritate în rîn
dul maselor Trebuie acordată o mal 
mare afentt» promovării de cadre 
din rîndurile femeilor.

Congresul al lll-lea al P.M.R a 
f>us în fata organelor șl organizațil
or de partid sarcina de a îmbună

tăți conducerea de către partid a 
sindicatelor. îndrumând pe membrii 
șl candidați! de partid din sindicate 
să nromoveze linia partidului, să 
militeze pentru ridicarea continuă a 
rolului șl activității mișcării sindi
cale la nivelul cerințelor tot mai 
mari ce se pun in fața ei în noua 
etapă de dezvoltare în care a pă
șit țara noastră. (Aplauze).

Tovarăși,
Problema fundamentală a zilelor 

noastre este apărarea păcii. Acestui 
țel nobil îi sînt consacrate eforturile 
tuturor popoarelor lumii și in pri
mul rînd ale țărilor socialiste.

Caracterizând politica externă a 
țării noastre tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Del spunea : „In strînsă 
unire cu celelalte țări ale lagărului 
soc’alis* Republica Populară Ro
mînă. militează activ pentru micșo
rarea încordării internaționale, pen
tru promovarea principiilor de 
coexistență pașnică, pentru zădărni
cirea oricăror uneltiri ale cercuri
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tante probleme Internationale. Sin
dicatele au un rol de mare Însemnă
tate în această luptă.

Sprijinind cu fermitate politica 
externă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, credincioase principiilor In
ternaționalismului proletar, sindica
tele din Republica Populară Ro- 
mînă au un rol activ in mișcarea 
sindicală Internațională ; ele Întrețin 
șl dezvoltă legături de colaborare cu 
sindicatele din numeroase țări, mi
litează pentru întărirea unității și 
solidarității mișcării muncitorești 
internaționale, pentru apărarea păcii 
în lume. _

Mișcarea noastră sindicală dez
voltă necontenit legăturile frățești 
cu glorioasele sindicate sovietice, cu 
sindicatele din celelalte țări socia
liste, contribuind la întărirea uni
tății marii familii a țărilor lagăru
lui socialist. (Aplauze).

Sindicatele sînt chemate să extindă 
legăturile de prietenie și solidari
tate cu sindicatele din țările capi
taliste, care luotă pentru apărarea 
intereselor vitale ale clasei munci
toare pentru libertăți democratice, 
pentru pace șl progres social. Ele 
sînt datoare să dezvolte legăturile 
de prietenie si solidaritate cu sindi
catele din țările Africii, Asiei. Ame- 
rlcil Latine, care luptă împotriva 
colonialismului, pentru libertate și 
independență națională.

Sarcina sindicatelor noastre este 
de a-și aduce șl în viitor aportul 
la sprijinirea activității Federației 
Sindicale Mondiale — cea mal pu
ternică organizație sindicală mon
dială — de a lărgi continuu legătu
rile cu sindicatele neafiliate la 
F.S.M., cu reprezentanții altor or
ganizații muncitorești care se pro
nunță pentru acțiuni comune împo
triva războiului, de a contribui la 
unirea tot mai puternică a forțelor 
iubitoare de pace — ’ndiferent de 
orientarea lor politică, filozofică, re
ligioasă — în lupta pentru asigura
rea păcii șl securității popoarelor.

Tovarăși,
Cu legitimă mândrie patriotică pri

vește întregul nostru popor victoriile 
istorice obținute sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn în 
lunta pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale s.nre o viață liberă și fericită. 
Plinind canăt pentru totdeauna tre
cutului întunecat de exploatare și 
asuprire burghezo-moșierească, stră- 
bătînd un drum de muncă creatoare 
si eforturi eroice, oamenii muncii, 
în frunte cu clasa muncitoare, au 
zidit temeliile trainice ale orînduiriî 
noastre noi si călăuziți de partidul 
nostru. înaintează cu încredere și 
ertuziasm spre desăvîrșirea con
strucției socialiste. (Aplauze).

Partidul Muncitoresc Romîn îșl 
exprimă convingerea fermă că sin
dicatele, continuând tradițiile glo
rioase ale mișcării muncitorești din 
țara noastră. își vor îndeplini cu 
cinste sarcinile de răspundere ce le 
revin în noua etapă istorică, parti- 
cipind și mai activ la construcția 
economică și culturală, desfășurînd 
o vastă activitate pentru mobiliza
rea energiilor creatoare ale oame
nilor muncii, în lupta pentru reali
zarea cu succes a planului de șase 
ani.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn urez 
celui de-al IV-lea Congres al Sin
dicatelor succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor sale. (Aplauze).

Sub steagul nemuritoarei învăță
turi marxist-leniniste, sub condu
cerea partidului, înainte, dragi to
varăși, spre noi victorii în dezvol
tarea economiei naționale, în ridi
carea bunăstării poporului munci
tor! (Aplauze prelungite).

Trăiască eroica noastră clasă mun
citoare I (Aplauze).

Trăiască alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare I 
(Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn — conducătorul poporului în 
lupta pentru victoria deplină a so
cialismului în patria noastră 1 (A-
plauze puternice, ovații prelungite. 
Se scandează P.M.R.).

Să trăiască șl să se întărească 
unitatea de acțiune a mișcării sin
dicale șl a clasei muncitoare Inter
naționale în lupta pentru pace, de
mocrație și socialism! (Aplauze pu
ternice).

(După încheierea cuvîntării, partl- 
cipanțil, în p'cloare, ovaționează în
delung, izbucnesc în urale, răsună 
chemarea : Trăiască Partidul Mun
citoresc Romîn. Trăiască Comitetul 
6ău Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej).
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Cinstind marea prietenie
Inginerul Ion Tertiș, președintele 

G.A.C., le povestea, de mai bine de o 
oră, colectiviștilor din comuna Niculi- 
țel, raionul Tulcea, despre vizita sa fă
cută nu demult in Uniunea So
vietică. Colectiviștii urmăreau cu 
atenție fiecare vorbă, drumul schițat pe 
harta multicoloră. Gîndurile lor se în
dreptau spre locuri îndepărtate, iar prin 
față-le se perindau sumedenie de ima
gini despre minunata viață a oamenilor 
sovietici desprinse din bogata și emo
ționanta relatare a inginerului ion Ter
tiș.

Rind pe rind, președintele gospodă
riei colective din Niculițel le-a vorbit 
despre ospitalitatea și prietenia cu care 
l-au primit pretutindeni oamenii sovie
tici, despre munca entuziastă și viața 
îmbelșugată a colhoznicilor, despre în
semnatele realizări ole industriei și a- 
griculturii sovietice. Inginerul Ion Ter
tiș a stăruit mai mult asupra muncii în 
colhozuri, înfățișînd cu cifre deosebit 
de interesante, succesele obținute în 
ceea ce privește mecanizarea lucrărilor 
agricole, sporirea producției la hectar 
și dezvoltarea multilaterală a colhozu
rilor.

In ;a!a olăturată, biblioteca căminu
lui cultural a organizat un stand de 
cărți sovietice și o expoziție de fotogra
fii oglindind cele mai de seamă reali
zări dobîndite de oamenii sovietici în 
lupta pentru construirea comunismului.

Asemenea manifestări, consacrate 
prieteniei romino-sovietice, au loc pe 
întreg cuprinsul țării, în întreprinderi și 
instituții, la cluburi și cămine culturale.

In centrul orașului Bacău au fost or
ganizate zilele acestea două expoziții 
volante. Una din aceste expoziții are 
tema : „Raționalizatori și inovatori în

sovietici înfățișate de cele două expo
ziții volante, umplu de mîndrie inima 
fiecărui vizitator și constituie un în
demn însuflețitor in lupta pentru dez
voltarea mișcării de inovatori și rațio
nalizatori din țara noastră.

In raionul Pucioasa, in cadrul mani
festărilor prilejuite de sărbătorirea Lu
nii prieteniei romino-sovietice s-a orga
nizat o interesantă ștafetă culturală, in
titulată „Ștafeta prieteniei", la care 
participă toate formațiile cultural-ortis- 
tice ale căminelor culturale și ale clu
burilor din întreprinderile din raion.

Virgil Baraș, șeful secției forjă a U- 
zinelor de tractoare ,,Ernst Thălmann" 
din Orașul Stalin a studiat în Uniunea 
Sovietică la Institutul de metalurgie 
din Dnepropetrovsk. Prețioasele cunoș
tințe dobîndite în anii de studiu, pre
cum și corespondența pe care o poqr- 
tă cu mulți dintre colegii săi - astăzi 
specialiști în marile uzine constructoa
re de mașini din Uniunea Sovietică “ 
îi sînt de un real ajutor în activitatea 
sa. Pe adresa lui Virgil Baraș sosesc 
numeroase scrisori din Uniuneo Sovie
tică, prin care coleqii săi îi răspund 
lq întrebările în legătură cu aplicarea 
celor mai moderne procedee tehnolo
gice. Fiecare succes dobindit în produc
ție de tîhărul inginer Virgil Baraș este 
legat de numele prietenilor lui dragi: 
Igor Viaceslavici Lunin, Alexandr Siu- 
hin. Constantin llici Vașcenko, Ivan A- 
lexandrovici Serikov și ale multor alțl 
colegi și adevărați prieteni.

Toate manifestările culturale care au 
loc in întreaga țară, se desfășoară sub 
semnul marii prietenii ce leagă poporul 
nostru de poporul sovietic s gloriosul 
constructor al comunismului.

Frunză verde pom umbros 
Octombrie luminos. 
Baza ta ne-a arătat 
Drumul vieții-adevărat.
In vremuri de vitregie 
Cînd trăiam în sărăcie, 
Cind brazda înstrăinată 
Cu lacrimi era udată 
Și trudeam din zrri in sară 
Pentru o pită amară. 
Că stăpînii fără milă 
Luau urda din sădila, 
Și ne lăsau ilămînziți 
De necazuri oropsiți.

Frunzuliță foi de iragă 
Paza lui Octombre dragă 
Drumul drept ne-a luminat 
Spre traiul îmbelșugat 
Și-a deschis zare senină 
Către viața de lumină. 
Ne-a dat putere și spor 
Să ne-nirățim pe ogor. 
Să muncim Cu hărnicie 
In marea gospodărie. 
S-adunăm roade mănoase 
Pentru zile luminoase.

Frunzuliță flori mărunte 
Cu partidul nostru-n irunte 
Zidim dreaptă temelie 
Vieții în gospodărie 
Și belșugul adunat 
Ne face traiul bogat, — 
Ne dă puteri și avint 
Să luptăm cu crezămint. 
Pentru pace să muncim 
Republica s-o-ntărim. »

Cules 
reg.

din com. Gllmbocata, 
Pitești de G. BHEAZU
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U.R.S.S.“. Fotografiile expuse înfățișea
ză inovatori și brigăzi complexe de ra
ționalizatori și ele sînt însoțite de cifre 
care ilustrează creșterea mișcării ino
vatorilor și raționalizatorilor din Uniu
neo Sovietică, importanta lor contribu
ție la îndeplinirea planului septenal. 
Este semnificativă creșterea numărului 
raționalizatorilor și inovatorilor de la 
550 OCX) in anul 1950, la 2.000.000 în 
1960.

Cu un sentiment profund de admira
ție vizitatorii privesc fotografiile inova
torilor și raționalizatorilor care au pri
mit înalta distincție de „Erou al Muncii 
Socialiste". Printre aceștia se. numără 
sudorul V. Ulesov, frezorul V. Karasev 
din Leningrad, lăcătușul mecanic B. 
Egorov din Moscova și mulți alții. Un 
panou îl înfățișează pe lăcătușul Ivan 
Loghinov alături de realizarea sa, trac
torul automat. Lucrind fără tractorist 
această mașină modernă contribuie Ia 
reducerea simțitoare a prețului de cost 
al lucrărilor. Prin folosirea tractorului
automat, numai în regiunea Pavlodar 
se obține o economie de circa 300 mi
lioane de ruble. Succesele oamenilor

Scenă din spectacolul „Tragedia optimistă" de V. Vișnevschi, prezentat în 
Capitală in cadrul Lunii prieteniei romino-sovietice, în interpretarea colec

tivului Teatrului Academic de Dramă „A, S. Pușkin" din Leningrad.

Centenara
Acum un veac, la 26 octombrie 

1860, a luat ființă la Iași rntîiul și 
cel mai înalt așezămînt de învăță- 

. mint public din Țările Romîne — 
Universitatea „Alexandru loan 
Cuza".

Și s-a întâmplat această Inaugu
rare a Universității Ieșene în pre
zența celui mai aipropiat sfetnic ai 
lui Vodă-Cuza, a marelui patriot șl 
bărbat de stat, Mihail Kogălniceanu ! 
A lui Kogălniceanu cel care a stri
gat In parlamentul anilor de-atuncl 
că a venit vremea să se ridice ha
rapnicul de pe spinarea țărănimii 
și să li se dea pămînt celor ce tru
deau ogoarele.

în același an 1860, la 15 noiem
brie s-au înființat la Iași șl Bucu< 
reștl câte un conservator de muzică 

j și cîte o școală de arte frumoase. La 
cursurile cele dintâi ale facultăților 

I de drept, de științe și litere ale Uni
versității ieșene — ca șl la Conser
vator, s-au școlit mai ales elemente 
Ieșite din rândurile burgheziei, în 
specia] a burgheziei de mijloc. Fiii 
celor ce munceau cu brațele nu a- 
veau, decît arareori, acces la învă
țătură.

Dealtmlnteri, nici Universitatea ca 
atare nu era în cuvenita atenție șl 
în buna purtare de gri jă a guverne
lor burghezo moșierești care s-au 
succedat la cîrma țării.

universității
— „Veni ți la Congresul cel mal 

trist al tinerimii luminate șl ofilite 
de suferință — scriau într-un mani
fest al lor, în 1933, studenții șomeri 
cărora partidele „istorice" nu le gă
seau, șl nici nu vroia să le găsească, 
de lucru, în producție, la termina
rea, cu multe greutăți materiale, a 
studiilor. Veniți cel ce mîncațl pîine 
numai din două în două zile. Veniți 
cel ce schimbați din an în an cămașa 
șl o aruncați de ruptă la gunoi; ve
niți cei ce dormlți tprln gări, grădini 
publice șl grajduri".

Podoabă în trecut a nevrednicie! 
edilitare burgheze, ca una a cărei 
construcție a durat aproape patru de. 
cenii — Universitatea „Al. loan 
Cuza“ s-a terminat de clădit abia în 
anii regimului nostru democrat-popu
lar. In lașul zilelor noastre, străve
chea stradă ce urcă azi în dealul Co- 
poului a devenit. în sfîrșlt, un cartier 
al cetății științelor puse în slujba 
poporului. In anii regimului nostru 
cercetările științifice ale universita
rilor ieșeni au parcurs pași uriași, 
ajungînd, sub călăuza partidului, la 
deosebit de însemnate rezultate, 
foarte câștigătoare pentru promova
rea operei de industrializare socia
listă șl pentru transformarea socia
listă a agriculturii. In labora
toare, în clinici. în stațiuni expe
rimentale. în gospodăriile de stat șl

ieșene
colective, pe marile șantiere de la 
Bicaz și Onești, la Săvlnești șl Roz- 
nov, la fabrica de antibiotice din 
Iași șl la „Țesătura". în Delta Du
nării șl în podgoriile de la Cotnari I 
șl Vișan, la fabrica de rulmenți de 
la Bîrlad șl la laminorul de la Ro
man, la filatura de la Fălticeni și 
la Combinatul de celuloză de la 
Suceava, la cel de zahăr de Ia 
Bucecea — pretutindeni e cercetată 
cu migală creația noastră economică 
și culturală, legindu se astfel cunoș
tințele teoretice cu practica vie a 
construcției socialiste.

Studenții ieșeni de azt — tinere
țea bătrinului oraș al culturii — stră
nepoți al lipsiților clăcașl de acum 
un veac, fii ai celor ce muncesc în 
fabrici Și pe ogoare, fit al intelec
tualilor legați de popor — au azi 
condiții optime de învățătură. Ei au 
azi, clădite pentru ei, mari amfitea
tre, laboratoare bine utilate, confor
tabile cămine șl bune cantine, case 
de cultură. Educați de partid, el 
depun toată sîrguința Ia învățătură 
pentru a deveni făuritori al vieții 
noi, socialiste.

La o sută de ani de la înființarea 
ei, îl dorim Universității din lași 
necurmate și trainice sporuri în o- 
pera de educație comunistă a tinerei 
generații I
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Înainte de intrarea pe scenă, la faza regională a festivalului de teatru, 
desfășurată la Oltenița, o scurtă consultare între Alex. Stoiciu și Ghiță 

Stere, interpreți în piesa ^Vlaicu fi feciorii Iui*1 de Lucia Demetrius.

Al 2-lea Festival bienal de teatru „L L Caragiale"

LA DRĂGĂȘANI, 
PRINTRE ARTIȘTII AMATORI

ÎNDRUMAREA, 
LUCRUL PRINCIPAL

de al doileaFazele regionale ala celui 
Festival bienal de teatru de amatori „I. L 
Caragiale" sînt acum aproape încheiate 
In întreaga țară.

Comisiile festivalului, îndrumate de or
ganele de partid și cu sprijinul sfaturilor 
populare, au pregătit desfășurarea fazelor 
in regiuni in ața fel, incit ele să consti
tuie o puternică afirmare a mișcării artis
tice de amatori și un valoros schimb de 
experiență intre formațiile artistice. O ini< 
țiatrvâ lăudabilă a avut comisia festivalu- 
fui din regiunea Pitești ; fazele regionale 
au fost organizate la centre, unde în ac
tivitatea cultural-educativă de masă se 
simțea nevoia unui ajutor deosebit : Gâ- 
ești, Drăgășani, Poiana Lacului, Dragă' 
nești-Olt...

In zilele de 22-23 octombrie a avut loc 
faza regională la Drăgășani. Aici, pe 
scena casei de cultură, s-au intilnît, în 
afara formațiilor de teatru ale raionului- 
gazdă, formațiile raioanelor Horezu, Bă- 
beni și Rimnicu Vilcea.

Privite din sală, după ce se sting lumi
nile. spectacolele prezentate la Drăgășani 
ne-ar fi lăsat o impresie incompletă. De 
cceea am căutat interpreții in culise ți 
i-am cunoscut. Din sală, jocul de scenă 
plin de naturaleță al Adelei Georgescu, 
în rolul Anei din „Vlaicu ți feciorii lui 
de Lucia Demetrius, fost, deseori,, răs
plătit cu aplauze. Vlaicu a avut în inter
pretarea lui Dumitru Motoc, fiorul auten
tic al frămintârilor interioare cerute de 
rol. iar in finalul piesei a fost emoționant 
ți convingător. Interpretîndu-I pe Toma, 
Tico Dumitresou a înțeles rolul ți a dat 
personajului o înfățișare barpagonică. 
Piesa, în ansamblu, a fost reușit interpre
tată și colectivul dramatic al Casei de 
cultură din Rîmnicu Vilcea ți-a cîțtigat
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Libertate și Independență popoare
lor coloniale 1

Să fie rezolvată problema dezar
mării generale*
— Cuvîntarea rostită în cadrul dis

cuției generale la a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite — 23 sep
tembrie i960
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

— Cuvîntarea rostită la a 15-a se
siune a Adunării Generale a O.N.Ui
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F. IVAȘIN : Contribuții la istoria 
politicii externe a U.R.S.S. — Ed. 
Politică - 528 pag. 13,30 lei
P OLEINIK: Dezvoltarea indus

triei Romîniei în anii regimului 
democrat-popular —Ed. Politică — 
424 pag.. 13,30 lei

A. ALEKSEEV șl M. RABINOVICI: 
Septenalul șl întrecerea economică 
dintre socialism și capitalism — 
Ed Politică — 96 pag., 2 lei

M. F. MAKAROVA : Despre pro
ducția de mărfuri și legea valorii 
în socialism — F<d. Politică — 184 
pag.. 3,20 lei

K. M. OB1DEN : Cuba în luptă pen
tru libertate șl independență — Ed. 
Politică — 112 pag., 1,65 lei.

MIHAI NOVICOV : Povestiri despre 
Doftana — ediția a II-a, — Ed. 
Tineretului — 136 pag., 3.95 lei 
xxx Sub cerul Indoneziei: Note 
de drum din țara celor 3.000 de 
insule — Ed. Tineretului — 280 
pag. 8.30 lei

artist 
pinâ 
Vladimi-

l«i piesa

aprecierea spectatorilor șî... a juriului. In
tre acte am stat, in culise, de vorbă cu 
interpreții. Acesta era al 15-lea spectacol. 
Cu „Vlaicu și feciorii lui" au colindat tot 
raionul : VIodești, Ocnele Mari, Păușești- 
Mâglaș, Govora... Și, în ultimul timp, cu 
perseverență, seară de seară, au făcut re
petiții.

ki rolul lui Costache Dorobăț („îndoiala" 
de Ernest Maftei) llie Ciortânescu a jucat 
firesc, replicile erou spuse simplu, fără 
accentuări inutile El însuși, vechi 
amator, a fost ros de „îndoială“ 
înscris in întovărășirea „Tudor 
rescu" din Costești-Horezu.

Ionică Ion era tore grăbit. 
„De-o vîrstă cu furtuna" de Șolodar, pre
zentată de Casa de cultură din Drăgășani, 
a interpretat rolul lui Tunica, soldatul roșu. 
A fost abil, dirz, hotărit și foarte sigur în 
gesturi, ața oum o cerea personajul pie
sei. Ionică Ion e tractorist.

— Știți * mi-a spus el ca o scuză că 
nu poate să stea mai mult de vorbă » 
cu insămînțârile astea de toamnă...

Am cunoscut la Drăgășani pe Constan
tin Sandu, țăran întovărășit, pe Ion Avră- 
mescu, profesor, pe Emil Batistă, mecanic, 
Eugen Luculescu, învățător — oameni de 
profesii diferite care s-au intUnit pe 
toenă animați de aceeași pasiune pentru 
artă.

Faza regională a celui de al 2-lea 
Festival bienal de teatru de amatori 
„I. L Caragiale" care s-a desfășurat în 
Drăgășani a fost, intr-odevâr, o afirmare a 
artei de amatori, dar nu și un valoros 
schimb de experiență. Aceasta, pentru că 
secțiile de învățăm! ți cultură ale raioa
nelor Drăgășani, Băbeni șl Horezu n-au 
acordat atenția cuvenită unei faze regio
nale de concurs. S-au mulțumit să trimită 
formațiile de teatru fără să creeze posibi
litatea interpreților să asiste la desfășu
rarea întregului program al concursului. 
De asemenea, din partea secțiilor au 
venit cu formațiile doar cite un inspector 
metodist sau directorul căminului cultu
ral. Un exemplu bun îl oferă raionul Rîm
nicu Vilcea, întregul activ al secției de 
învățămînt și cultură ți ol casei raionale 
de cultură a insoțit formațiile raionului. 
Și nu e hazardat să afirmăm că faza re
gională a celui de al doilea Festival 
bienal de teatru de amatori „I. L. Core
grafe" de la Drăgășani a fost mult ridicată 
oalitativ de către formațiile de teatru ale 
raionului Rtmnicu Vilcea.

OCTAVIAN NICA

Vn sprijin în întărirea gospodăriei colective „Dunărea* din Ostrov, regiunea 
Constanța, l-a dat și brigada artistică de agitație a căminului cultural. Iată-i 
pe membrii acestei formații, prezentând un program la stația de radioficare 

din comună

In regiunea Cluj există o mie de echi
pe de teatru sătești. Numărul lor a cres
cut deci cu peste 50 La sută față de pe
rioada primului Festival bienal de teatru 
„Ion Luca Caragiale**. Și ce talente s-au 
ridicat în acest al doilea festival ' I. 
Dragu din Jibou, care a avut o creație 
foarte bună în „Eroina de pe Jii“, co
lectiviștii din echipa de La Gligorești și 
cei din formația colțului roșu al g.a.c. 
din Jad și al ți numeroși oameni talen- 
tați din satele Clujului s-au ridicat și 
s-au afirmat cu vigoare în acest al doi
lea concurs bienal.

Ca să se ajungă la asemenea rezul
tate, ca să se consolideze cele cucerite, 
a fost nevoie de o susținută muncă 
organizatorică. Casa regională a creației 
populare, casele raioanele de cultură 
din regiunea Cluj au înțeles că pentru 
aceasta principalul este să se îmbună
tățească munca de îndrumare.

lată, de exemplu, cum s-a procedat 
în raionul Turda. încă în luna septem
brie anul trecut, în tematica seminarii- 
lor raionale, conduceirea casei de cul
tură a inclus problemele mișcării tea
trale de amatori. Atunci, la casa raio
nală de cultură, directorul și metodiștii 
au stat de vorbă cu instructorii de tea
tru. Fiecare a primit îndrumări indivi
duale, potrivite cu specificul local. 
Atunci a to«t definitivat repertoriul pe 
întreaga stagiune a tuturor echipelor. 
Această măsură a contribuit ca toate 
echipele să asigure o activitate perma
nentă. In fața instructorilor de teatru 
și a directorilor de cămine culturale 
tovarășul Traian Trifu a demonstrat 
cum se ține o repetiție model.

La Turda există un teatru de stat. 
Artiștii de aici au arătat înțelegere fată 
de necesitatea îndrumării echipelor de 
teatru amatoare. De pildă, tovarășul 
loan Dan, regizor la acest teatru, a 
petrecut multe duminici în mijlocul 
echipei de la Gligorești. Munca lui a 
fost răsplătită prin buna apreciere a 
felului în care s-a prezentat echipa la 
faza regională a festivalului.

Atenția casei raionale de cultură s-a 
îndreptat în egală măsură asupra echi
pelor promovate pentru Caza regională, 
cît și asupra celor ce nu au promovat. 
O metodă folosită pentru activizarea 
echipelor nepromovate a fost aceea de 
a le programa în diverse manifestări 
artistice, schimburi de experiență, șta
fete culturale etc. Astfel, echipa de 
teatru din comuna Mihai Viteazu, care 
nu a fost promovată pentru faza regio
nală, ținînd seama de îndrumările ju
riului, a pus în scenă piesa „Primăvara 
în noiembrie**, cu care s-au făcut nu
meroase deplasări. A fost utilă în spe
cial deplasarea, în schimb de expe
riență, în comuna Micești. Echipa de 
teatru a casei raionale de cultură a tă
cut și ea numeroase deplasări în peri
oada de vară. Cei din Rimetea, Col- 
țești și alte comune au avut multe lu
cruri de învățat de la 
cultură.

In momentul de față 
de cultură se discută 
repertoriu în scopul definitivării lui, 
pentru toate echipele și pentru o peri
oadă mai lungă de timp. Casa de cul
tură a făcut în prealabil recomandările 
de repertoriu, ținînd seama de specifi
cul comunelor, de zonele în care se 
găsesc, de problemele existente în co
mune.

Trebuie spus însă că pe ansamblul 
regiunii Cluj problema îndrumării este 
încă nerezolvată. Sînt unele raioane 
unde îndrumarea decurge sporadic. In 
raionul Cluj, de pildă, alegerea reper
toriului și îndrumarea echipelor sînt 
lăsate Ia voia întîmplării. Aici s-a putut 
întimpla ca o echipă, cea din Răcătău, 

echipa casei de

la casa raională 
propunerile de

să se prezinte la faza raională cu o pie
să neinclusă In repertoriu și fără să fi 
participat in prealabil ia faza interco- 
munalâ La faza regională, echipa de 
teatru din Luduș (instructoare Nef Olga), 
s-a prezentat complet nepregătită, cu 
rolurile neînvătate. Această formație 
nu a primit nici un sprijin din partea 
casei raionale de cultură din Luduș. 
Slabă a fost și participarea la faza re
gională a echipelor din raioanele Hue
din și Cîmpeni. In aceste raioane există 
formații puține și nici acestea n-au 
fost îndrumate și ajutate ca să se poată 
ridica la un nivel artistic corespunză
tor.

Cu prilejul desfășurării fazei regio
nale a ieșit în evidență ce importanță 
mare are pregătirea specială a instruc
torilor de teatru. In cadrul școlii popu
lare de artă funcționează și o clasă de 
instructori de teatru, cu semifrecvență. 
Cursurile de zece zile de la Cluj au adus 
și ele o contribuție la pregătirea in
structorilor. Dar, cu toată existența 
acestor forme de pregătire, nu s-a pu
tut ajunge ca peste toț instructorii să 
aibă cunoștințele și competența nece
sară conducerii și instruirii unei echipe 
de teatru. Ar fi bine ca planul mai 
vechi al conducerii școlii populare de 
artă, acela de a înființa clase faculta
tive de regizori, păpușari etc., pe lingă 
școlile pedagogice din regiune, să se 
înfăptuiască. Pentru aceasta este nece
sar și sprijinul sfatului popular regio
nal.

E. MARTON

CURSI!
„Cursă specială" — stătea scris 

pe un autobuz care nu demult stră
batea drumurile Olteniei. Plecarea
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; s-a tăcut din comuna Amărăștii de 
A Sus, iar cei 32 de excursioniști sînt 
j activiști ai căminului cultural, mem- 
. bri ai formațiunilor artistice Ii a- 
i flăm printre aceștia pe Elisabeta 
I Mihai și Lelia Diaconu din forma- 
J țiunea de cor, pe Ștefan Tita, Flo- 
J rian Trifu și Marin Breja de la dan- 
. suri, pe Eugen Dumitru și Teodor 
: Florea din brigada artistică de agi- 
. tație și pe Victor Matei din echipa 
. de teatru.
• Căminul a organizat această ex
• cursie pentru a prilejui unor entu- 
. ziaști ai muncii culturale, cunoaș- 
. terea meleagurilor regiunii.
J Itinerariul: Caracal-Drăgășani-Bă-
• beni, cu vizitarea sondelor petroli- 
; fere (Oltenia petroliferă — iată un 
■ peisaj pe care odinioară turistul
ț nu-1 putea vedea pentru simplul mo- •
• tiv că nu exista) — Rîmnicu Vilcea- ț
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“ Olănești cu vizitarea celor 24 de iz- 
? voare termale — Călimăneștl, cu o 
ț vizită la monumentul istoric Mtnăs- 
" firea Cozia.
? După două zile de călătorie, ex-
• cursioniștii s-au întors la Amărăști 
T Incîntați de frumusețile văzute.
ț Rudele, vecinii, prietenii au în-
• ceput să le ceară amănunte despre 
? locurile vizitate. Cum se lucrează la 
■ sonde? E frumos la Călimăneștl?
• Dar la Olănești? Răspunsuri s-au 

dat multe. Dar cel mai complet răs
puns l-au aflat oamenii într-una din 
seri la căminul cultural. Utemistul 
Florian Trifu a arătat mal întîi pe 
o hartă traseul parcurs. Apoi, cu 
graiul omului care a simțit cu in
tensitate fiece moment al excursiei, 
Florian Trifu i-a făcut pe țăranii 
muncitori aflați în sala căminului 
să vadă cu ochii minții și sondele, 
și bogăția munților, și pitorescul 
stațiunilor de odihnă.

După Trifu, locul în fața hărții l-a 
luat învățătorul Iulian Păunescu. El 
i-a invitat pe cei prezenți la o călă
torie imaginară pe ruta Caracal- 
București-Sinaia-Orașul Stalin. Ex
punerea documentată a învățătoru
lui a înfățișat dezvoltarea orașelor 
și satelor patriei, a amintit despre 
construcțiile Capitalei, despre Sina
ia de ieri : loc de huzur pentru 
exploatatori în frunte cu monarhia 
— și cea de azi : stațiune de odih
nă pentru oamenii muncii, despre 
industria Orașului Stalin care dăru
iește în fiece an ogoarelor mii și 
mii de tractoare

Acțiunea aceasta bună, valoroa
să, inițiată și desiășurată cu succes 
de căminul cultural din Amărăștii de 
Sus t-a făcut pe țăranii muncitori să 
cunoască mai bine o parte din bo
gățiile și frumusețile țării noastre, 
a avut 
mai mult, 
tul dragostei de patrie.

A CROITORU •
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Cronica evenimentelor internaționale
Proo ema dezarmării 

în dezbaterea Comitetului Politic
Comitetul Politic al Adunării Generale a 

O.N.U. a început dezbaterile asupra problemei 
dezarmării. încă de la primele discuții a re
ieșit faptul că puterile occidentale încearcă și 
de data aceasta să zădărnicească discutarea 
constructivă a celei mai arzătoare probleme 
a vremii noastre — problema dezarmării ge
nerale și complete — și să folosească dezbate
rile din cadru] Comitetului Politic drept pa
ravan pentru a camufla întețirea cursei înar
mărilor.

Reprezentantul Uniunii Sovietice a propus 
ca în cadrul acestor dezbateri să fie discutate 
„principalele prevederi ale tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și completă". In 
același timp. Comitetului Politic i-au mai 
fost propuse spre discutare încă două planuri: 
unul englez și altul anglo-italo-american.

In timp ce Uniunea Sovietică propune mă
suri concrete, eficiente în scopul rezolvării 
pentru totdeauna a problemei dezarmării, pla
nurile puterilor occidentale nu urmăresc alt
ceva decît să torpileze aceste tratative și să 
lase impresia că au loc totuși discuții rodnice 
cu privire la problema dezarmării. Faptul că 
occidentului nu-i este pe plac o discutare 
realistă a problemei dezarmării, reiese și din 
poziția obstrucționistă a reprezentanților occi
dentali care, atunci cînd Uniunea Sovietică 
propune o bază temeinică de discuție, pur și 
simplu se abțin de a lua cuvîntul. Această tă
cere arată cit de șubredă este poziția puteri
lor occidentale și dezvăluie adevăratele lor 
intenții de a face imposibilă realizarea unu! 
acord cu privire Ia o eficientă și rapidă dezar
mare generală și completă.

In rîndul delegațiilor occidentale domnește 
o totală derută pentru că propunerile făcute 
de Uniunea Sovietică și de celelalte state so
cialiste sînt susținute de toate popoarele iubi
toare de pace din întreaga lume. Totodată, 
forțele iubitoare de pace de pe întregul glob 
condamnă cu hotărîre manevrele și poziția 
obstrucționistă a puterilor occidentale, ce- 
rîndu-le în același timp să dea curs propune
rilor Uniunii Sovietice menite să asigure • 
pace trainică in întreaga lume.

Popoarele lumii nu pot fi înșelate I Ele pro
testează cu profundă indignare împotriva tu-
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turor planurilor formale, nerealiste ale puteri
lor occidentale și cer ca problema dezarmării 
generale și complete să fie cît mai grabnic 
rezolvată

Situația din Congo
Mobutu, marioneta colonialiștilor, în Con

go este în pragul falimentului. Pentru a-și sal
va regimul său bazat pe teroare, Mobutu de
pune eforturi disperate, luînd în acest scop 
măsuri de represiune împotriva populației 
care luptă pentru apărarea independenței și 
integrității teritoriale a Republicii Congo. De 
asemenea, potrivit știrilor sosite din Congo, 
Mobutu a adresat un ultimatum comandamen
tului trupelor O.N.U., prin care cere retra
gerea trupelor O.N.U. de la arsenalele taberei 
militare „Leopold II", permisiunea ca trupele 
sale să folosească fără nici un control arme
le din aceste arsenale și să-i fie pus la dis
poziție aerodromul Njili.

Desfășurarea evenimentelor din Congo de
monstrează pe zi ce trece că situația lui Mo
butu devine tot mai șubredă. Agenția „Asso
ciated Press’ a anunțat că, pentru a-și asigura 
securitatea personală, marioneta colonialiști
lor și-a mutat cartierul general din Leopold
ville într-o zonă specială militarizată în a- 
fara orașului și a luat măsuri pentru intensi
ficarea represiunilor. Bandele lui Mobutu au 
instaurat la Leopoldville și în alte orașe din 
Congo un regim de teroare deșănțată. In ca
drul unei conferințe de presă, Kamitatu, pri
mul ministru al provinciei Leopoldville, a a- 
rătat ziariștilor mandate de arestare semnate 
în alb de comisarul general pentru Afacerile 
Interne al lui Mobutu. El a subliniat că po
liția a confiscat cîteva sute de asemenea man
date.

Poporul congolez protestează cu indignare 
împotriva acestor măsuri de represiune. In 
unele regiuni, forțele credincioase guvernului 
legal al lui Lumumba au preluat controlul a- 
supra situației.

Diri cauză că pozițiile lui Mobutu în cadrul 
armatei au slăbit în mod simțitor în ultima 
vreme, misiunea O.N.U. a adoptat o poziție 
de expectativă în speranța că va găsi în locul 
lui Mobutu o altă marionetă care să pună în 
continuare în aplicare planurile colonialiștilor.

In ciuda tuturor manevrelor, a furiei care 
l-a apucat, Mobutu nu poate salva regimul său 
de la faliment. Guvernul legal al lui Lumum
ba se bucură de sprijinul majorității în parla
ment și a poporului care este hotărît să dea 
o lecție usturătoare colonialiștilor și să apere 
independența și integritatea teritorială a tine
rei Republici Congo.

Poliția din Tokio reprimă cu brutalitate pe participanții 
la demonstrațiile de protest împotriva asasinării lui Asanuma.
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Lupta poporului japonez
pentru pace

Forțele reocțiunii, core se 
află la putere în Japonia, 
dau din ce în ce mai mult 
frîu liber huliganilor fasciști, 
dintre care unul a asasinat 
recent pe Inejiro Asanuma, 
președintele Partidului Socia
list din Japonia.

De ce o fost asasinat Asa
numa î Pentru că acest emi
nent fruntaș al vieții publice 
japoneze făcea porte din rîn- 
durile patrioților care și-ou 
consacrat toate forțele luptei 
pentru orientarea politicii ță
rii pe calea democrației și 
păcii și împotriva „tratatului 
de securitate" încheiat intre 
japonia și S.U.A., care o că-

si democrație
pătat denumirea de „tratatul 
negru".

Acum Japonia este in fier
bere. In țară clocotește mi- 
nia poporului, îndreptată îm
potriva guvernului Ikeda, îm
potriva imperialismului ame
rican. Poporul cere insistent 
demisia guvernului.

In fruntea luptei dusă de 
poporul japonez pentru pace 
și democrație se oflă Partidul 
Comunist din Japonia care 
demască fără cruțare politica 
antinațională și proamerica- 
nă a guvernului Ikeda, și 
cheamă la unitate toate for
țele patriotice din țară.

REALITĂȚI CAPITALISTE
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i Viafa grea a țăranilor japonezi

Glasul Africii
de MOHAMED ALI 

FE1TURI*)
Tăcută Africă, tăcută 
cu viața ta mereu sacrificată 
unor străini și lacomi idoli, 
cu jungla ta adine brăzdată 
de fluvii lungi de singe și sudoare; 
tu chinuită. Africă amara, 
și pentru tine soarele răsare I

Și pentru tine-ncepe-o nouă eră —
E era Lanțurilor Sfărîmate ;
E era Ruptelor Cătușe ;
E era Umerilor ce se ndreaptă I

Tăcută Africă, eu iți aud 
imensul glas fierbind de grea minie 
E-n el — simunul cel fierbinte;
E-n el și vuietul din ierburi ; 
E-n el crescind — văpaia vie — 
din Congo pînă-n Mozamb'rc, 
E-n ei — tumultul de cascade, 
e asprul trăznet de talazuri 
și chiar și foșnetul de frunze, 
trosnind sub labele de leu 1 .

Eu glasul tău, l-aud mereu, 
tăcută Africă, tăcută !
In el răsună ciniecele toate 
ale țăranilor in lanțuri, 
cu scrîșnet trist de plug de hmn 
și plinsul morii manuale 
la măcinișul de cereale !..-

Tăcută Africă, tăcută I 
Eu glasul tău l-aud din zări, 
in tinerească revărsare, 
cu grav ecou de proclamații, 
din mori dezbateri populare -* 
și inimile noastre le aud, 
de singe mult pulsînd, sub ramuri, 
ca-nnebunite, uriașe, 
vibrind — metalice tamtamuri, 
ce bat In ritmuri sacadate : 
„Li-ber-ta-te I" 
„LI ber-ta-te 1“ 
„Li-ber-ta-te 1“

In romînește de 
MIHAIL COSMA

•) Poet din Sudan.

Prin diverse manevre, cum este și complotul 
Împotriva Republicii Congo, imperialismul ame
rican caută să-și extindă dominația în Africa.

(Ziarele)

O fi wind broasca să-nghită dovleacul...
(Desen de C. FLORIAN)

Țăranii din insulele Japoniei 
pot fi dați ca exemplu de hăr. 
nicie. Cu o voință și o putere 
de muncă uriașă, țăranul ja
ponez trudește din greu pen
tru a smulge solului stîncos 
și vulcanic al țării tot ce 
poate da. Insă truda aceasta 
nu-i apără pe țăranii japonezi 
nici de foame, nici de atacu
rile tot mai intense ale mo
nopolurilor agricole și ale au
torităților care acționează 
pentru a sărăci masele mun
citoare de la sate. Scopul? 
Ruinîndu-i pe agricultori în
treprinderile capitaliste pri
mesc un aflux de mină de luj 
cru ieftină și, totodată, mono
polurile agricole pot menține 
prețuri ridicate la produsele 
cerealiere

In Japonia, in agricultură 
lucrează 16.500.000 de oameni, 
ceea ce reprezintă 42 la 
sută din întreaga populație 
aptă de muncă. Dar anual se 
ruinează zeci de mii de gos
podării țărănești. In Hokkai
do, importantă regiune agri
colă. din cercetarea recentă a 
195 000 de gospodării țărănești 
a reieșit că 46.000 se află în 
pragul ruinei totale. Datoriile 
unei gospodării țărănești — 
așa cum reiese din „Cartea 
albă" publicată nu de mult 
de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii din Japonia — 
sînt în medie de 330.000 yeni 
(moneta locală) în timp ce ve
nitul anual oscilează între 
40.000 și 160.000 yeni. Nepu- 
tînd să scape de datorii, ță
ranii își părăsesc gospodăriile, 
fugind Ia orașe, sau emi- 
grînd în străinătate. Și într-o 
parte și într-alta ei nu află 
însă decît aceeași viață de 
neagră mizerie. Aceasta face 
ca țăranii aduși la desperare 
de mizerie și ruină, să îngroa
șe rîndnrîto *.«»„. .is

care situează Japonia pe locul 
prim al „recordurilor" de a- 
cest gen : 10 sinucideri pe zi.

O altă cauză care agravea
ză criza agriculturii japoneze 
este înfeudarea țării în fața 
S.U.A. Mereu, mii și mii de 
hectare de terenuri bune pen
tru agricultură sînt răpite ță
ranilor și transformate în baJ 
ze militare sau poligoane de 
instrucție. In insula Okinawa, 
ocupată complet de trupele 
S.U.A., țăranii sînt alungați 
în masă de pe pămintu- 
rile lor. 70.000 hectare de pă- 
mînt arabil din această insiilă 
sînt transformate astăzi în 
aerodromuri și baze navale a- 
mericane. In insula Hokkaido, 
precum și în regiunile din a- 
propîerea orașelor Tokio, O- 
saka, Kyoto, Nagoia. Yoko
hama, Kofi și altele, peste 
100.000 de hectare de pămînt 
arabil sînt. de asemenea, ră
pite țăranilor și amenajate în 
baze militare americane.

In fața acestei situații ex
trem de grele, care amenință 
cu distrugerea masele largi 
muncitoare de la sate, țăranii 
japonezi se ridică tot mai u- 
niți împotriva politicii reacțio
nare a cercurilor guvernante. 
Recentul Congres al Federa
ției japoneze a uniunilor țără
nești. analizînd situația din a- 
gricultură. a hotărît ca îm
preună cu toate forțele pro
gresiste din țară să intensifi
ce lupta contra monopolurilor 
și guvernului care făcu jocul 
acestora. Totodată, s-a hotărît 
intensificarea luptei împotriva 
„tratatului de securitate" ja- 
pono-american care aservește 
țara imperialiștilor și lovește 
grav interesele întregului po
por al insulelor nipone.

P. TATA DII



Scrisoare clin concediu
Dragă Anico,
Sînt zece zile de cind nu 

ne-am mal văzut din pricina ce
lor 500 de kilometri care ne des
part. Și asta nu-i mare lucru. Ne 
mai despart și două tuneluri, 
vreo cinci poduri, un șir de Car- 
pați și o trecătoare atît de în
gustă incit nu poate pătrunde 
pe acolo decit cel mult cite un 
gind și cite un singur dor de 
tine.

Dar acum să lăsăm gluma și 
să vorbim serios. Aici, la Sinaia, 
unde m-a trimis colectiva noa
stră, e minunat. Cit vezi cu ochii 
numai munți și numai păduri. 
Adică să nu-ți închipui că vezi 
cu un ochi numai munți si cu 
celălalt numai păduri... (sin* atît 
de bine dispus incit simt nevoia 
să glumesc mereu). Aici e una 
din cele mai frumoase stațiuni 
de munte.

lată programul meu : diminea
ța mă scol devreme și pornesc 
spre cantină. Cum duc la qură 
cafeaua cu lapte și piinea cu 
unt, îmi amintesc de joianele 
din grajdurile gospodăriei I... 
Ce mai fac, Anico dragă, 
cele 60 de joiane ale noastre ? 
Eh, nu-i nimic. Zilele trec repe
de și le voi revedea curind. Si 
ce mai fac oi*e qospodăriei ? 
Mi-am amintit ieri de ele fiindcă 
am vizitat... Poiana Țapului și 
ca să-mi alin dorul de ele am 
băut un țap, fiindcă aici prin a- 
propiere e și fabrica de bere 
Azuga. Cind văd la cantină 
cu cită poftă mănîncă oamenii

.upreie, untul și carnea, zău 
că-mi crește inima, qindindu-mă 
la profesia mea de Îngrijitor de 
vite I...

Aooi urc pe munți. Aici, la fie
care pas cite un izvor cu apă 
rece și limpede. Săotămina vii
toare facem o excursie la Buș
teni. Dar pentrucă veni vorba, 
omintește-i lui Gheorghe să care 
buștenii din fața grajdului, așa 
cum ne-am înțeles, că el cam 
înțelege buștean ce-i spun și pe , 
urmă uită...

La prinz mergem iar la canti
nă. Să vezi Anico cantină I Mîn
care bună și multă I... Mai in 
fiecare zi avem friptură de porc. 
Bine că-mi amintii. Ce se aude 
cu porcii noștri ? Cum arată ? 
Cit au moi luat in greutate?

După masă traq un pui de 
somn: dorm 2—3 ore și... fii cu 
ochii oe Gheorghe co lui îi cam 
place să doarmă c'md e ora de 
hrănit vitele, și pe urmă iar o 
să-l critic în ședință.

Seara am fost la casa de cul
tură a stațiunii și am jucat o 
partidă de șah cu Vasile. Din 
primele mișcări, i-am luat un cal. 
Știi ce ? Amintește-i lui llie să 
aibă grijă de cai. să i hrănească 
cumsecade altminteri cind mă 
întorc o să-l iau la rost, de o 
să-l fac mat

Eu petrec minunat și mă gin- 
desc mereu cu mu'țumire la tine, 
la copii și la tovarășii care m-au 
trimis aici in concediu.

Al tău,
State

AGROTEHNICA

UN CUViNT CU GREUTATE '
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leșin :

Gestionarul cooperativei din Sîrvnicolau, regiu
nea Stalin, se închide cu prietenii în magazin șl 
face chefuri.

Descintafi-1 pe flăcău 
Că se simte foarte 
Dimineața cum se 
Ziitl că-i cu burta 
Și înfulecă puțin 
Să nu-l prindă cu
Brinză, roșii, lapte rece. 
Insă foamea tot nu-i trece. 
— Mamă, caută prin oale 
Și mai dă-mi vreo cinci 

sarmale 
Știu c-au mai rămas de-aseară, 
Dă-mi și pită de secară 
Că-s bolnav de nu mai pot* 
Uite c-am slăbit de tot.

Colectiviștii din G A.C. ,.23 August" din 
Păstrăveni, regiunea Bacău, au obținut în acest 
an o recoltă de peste 7.000 kg. ștluleți porumb 
hibrid la hectar.

J — Da' ce ai pățit. frate ? I...
L «— Am cîntărlt recolta de porumb hibrid I...
(«■! (Desen de PALL)

Apoi, după ce se-ndoapă, 
Bea un cofăcel de apă 
Răsuflind adine și rar 
Că-I doboară somnul iar. 
Fie frig sau zăpușeală 
11 deștept! din piroteală 
Numai dacă-i pui sub nări 
Abur dulce de jumări. 
Eu i-aș face un descinfec 
Pentru 
Și i-aș 
Pentru 
Și i-aș
Răbdare prăjită. 
De trei ori pe zi 
Pină s-o trezi 
Și s-o-nzdrăveni.
Lenea nu ne place 
Și-om face ce-om face 
S-o gonim departe 
Hăt. în altă parte.
Că pe-aici nu-i loc 
Pentru cel ce are 
Poftă do mîncare 
Dar de muncă, ioc !

somn și pentru pîntec 
stinge un cărbune 
sirg și vioiciune 
da să-nghită

— Hm... acum» țtl| de oe-i place bărbatului tău să facă 
el tîrguielile ?l

(Desen de T. PALL)

Strigături... cu cînfec!

____________
zininiiTiiisi

E-n comună unul care 
Podul n-a vrut să-și repare 
Șl de-aceea, cîntă-acum: 
..Ml s-a rupt căruța-n drum*.
Un flăcău, mai mult puștan 
S-a căsătorit de-un an 
Șl-acum cîntă, divorțat : 
„Tinerel m-am însurat!“
Dup-o caravană-n zare 
Tot privim, că poate-apare 
Șl cîntăm, oftînd că nu-i : 
„Lung e drumul Gorjului*.

Măi. dar cînd Ieșim în luncă 
Șl pornim uniți la muncă 
Toți cîntăm cu voie bună : 
„I-auzi valea cum răsună 1“

STEL1AN FILIP PAVELESCU

Datorită neglijenței consiliului de conducere, 
la cooperativa din comuna Lăzăreni. raionul 
Oradea, nu se găsesc rechizite școlare.

Omul, la început, mi-a făcut 
Impresia că se laudă. „Noi?t
— zioea. Apoi nu ne cunoștil 
Sîntem ambițioși, dacă luăm o 
hotărîre... Uite, am hotărît să 
facem la Galicenl o brigadă 
artistică de agitație, una așa, 
să 1 se ducă vesteai*

— Și? — l-am întrebat.
— Am făcut-o. Intîi erau 

puțini: instructorul, învățătoa
rea de la clasa întîl. Florica 
lui Năstase, că are voce sub
țire șl poate cînta solo. La în
ceput ea nu prea voia să vină...

— Florica ?
— Da. Intr-o zl îl întîlnește 

pe directorul cătîrlnulul cultu
ral: „Să știi. Ioane — îl spune
— că nu mal viu la brigadă.*
— _,Ce spui?* — zice directo
rul. încercînd să ridice sprin
ceana a mirare. — „Nu viu. Șl 
de loc ntî ml-e a glumă. Ce, să 
cînt despre".- Intîrzla să pre
cizeze despre oe nu-l conve
nea să cînte Era preocupată, 
o rodea ceva la inimă.

Apoi izbucni: — .....despre
Cristea, na, ca să știi de ce nu 
mal viu la brlgadăl*

Cristea Andrei e brigadier.

La legumicol. E un băiat chi
peș, abia venit din armată. A 
uitat iazul nezăgăzuit șl s-a 
înecat un pogon de varză. 
Pentru asta, îl critica brigada. 
Șl de, în toamnă Florica se 
mărită cu el.

Uite de ce era supărată Flo
rica pe brlgadăl Dar pînă la 
urmă, ce crezi ?

— A venit.
— ȘI apoi l-a adus șl pe Cris

tea. Și-am făcut o brigadă de 
s-a dus vestea... Vrei s-o vezi 
astă-seară ? Că e la București.

— ?l
— Da. dat Mergem la cămi

nul cultural și-o vedem.
— Spui că e la București.
— E.
— Atunci ?
— Al să vezi.
Și-am văzut brigada artisti

că de agitație de la Gălicenl. 
Eram acolo, la căminul cultu
ral, șl am văzut-o. Prezenta 
programul la București, la 
televiziune. Doar nu degeaba 
au galicenii televizor în sat! 
Oameni ambițioși I

N. OCTAVIAN

GHICITORI
Ghicitoarea, dragii mei. 
O former din alte trei : 
Prima, nu e pe cimpie 
O găsești in geometrie. 
A doua cum am aflat. 
Este nume de bărbat.
A treia o folosești
Cînd la tap mi-te răstești. 
Toate trei cind le unesc, 
îmi dau un port roininesc.

(ejuețsuoj)

Pasăre cu floricele 
Duce gindurile mele.
N-are aripi, nu grăiește 
Dar cind ajunge, vorbește.

(eojvosijos)
T. JARCAU

.A.-»»'* *•

In unele gospodării de stat din regiunile Iași și 
Suceava, insâniințările sînt rămase in urmă, dato
rită faptul'ii că recoltatul porumbului și eliberarea 
terenului ele coceni se faoc foarte încet.

— II vezi pe tractorist cum stă ? ? Și tot el se supără cînd îl 
critic că întîrzie însâmințarea I t

(Desen de NIC. NICOLAESCU)
— P.oblema tocurilor am rezolvat-o. Ce ne facem cu restul ?

(Desen de C. CBACIUN)
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