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Adoptarea rezoluției inițiate 
de R. P. Romînă cu privire 
la promovarea ideilor păcii 

;> în rîndurile tineretului
> NEW YORK 19 (Agerpres). — Adu- 
< narea Generală a O.N.U. a aprobat în 
5 seara zilei de duminică în unanimitate 
< rezoluția în legătură cu promovarea în 
? rindurile tineretului a ideilor păcii, res- 
< pectului reciproc și înțelegerii între po- 
> poare, adoptată de Comitetul nr. 3 la 
< propunerea delegației R.P. Romîne.
$ Rezoluția recomandă tuturor guverne- 
î lor, organizațiilor neguvernamentale șt 
$ persoanelor să întreprindă acțiuni efi- 
î ciente pentru a sprijini promovarea ldei- 
< lor păcii în rîndul tineretului.
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Al Il-lea Festival bienal de tea
tru de amatori „Ion Luca Caragiale* 
a luat sfîrșit. S-a lâsat cortina peste 
ultimele spectacole ale acestei pa
sionante întreceri artistice care a 
cuprins aproape 150.000 de artiști 
amatori, muncitori, tehnicieni, ingi* 
neri, țărani colectiviști și întovără
șiți, intelectuali. Desfășurarea fina
lei, precum și a tuturor fazelor fes
tivalului prilejuiește un bilanț bo
gat, concludent asupra succeselor 
dobîndite în ultimii doi ani de miș
carea teatrală de amatori din țara 
noastră.

Datorită sprijinului acordat de or
ganele și organizațiile de partid, 
muncii neobosite a instructorilor ar
tistici, dăruirii și pasiunii zecilor de 
mii de artiști amatori, cel de-al 
II-lea festival a marcat un însemnat 
progres față de primul festival care 
s-a desfășurat în anul 1958. Un pro
gres remarcabil a înregistrat cel 
de-al II-lea Festival bienal de tea
tru „I. L. Caragiale" în orientarea 
formațiilor amatoare spre un reper
toriu bogat, axat pe cele mai ac
tuale sarcini ce stau în fața țărăni
mii noastre muncitoare. Formațiile 
teatrale de amatori, în marea loz 
majoritate, au inclus în repertoriul 
lor piese cu un bogat și actual con
ținut de idei, care dezbat probleme 
majore ale zilelor noastre și cu 
deosebire legate de lupta pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii, pentru consolidarea economi- 
co-organizatorică a unităților socia
liste existente. Lucrări dramatice 
ca : „Anii negri* și „Mielul turbat** 
de A. Baranga, „Gară mică" de D. 
Tărchilă, „Noi cei fără de moarte* 
de M. Davidoglu, „O să fie nuntă 
mare" și „Cei ce rămin singuri* de 
Lucia Demetrius, „îndoiala* de 
Ernest Maftel și altele, aduc pe 
scenă o tematică bogată, imagini 
din glorioasa luptă dusă de clasa 
muncitoare, sub conducerea parti
dului, pentru eliberarea țării noas
tre de sub jugul fascist și pentru 
construirea socialismului, aspecte 
semnificative din munca și viața 
țăranilor muncitori, din procesul de 
transformare și continuă dezvoltare 
a satelor noastre. Succese deosebite 
s-au obținut și în ceea ce privește 
dezvoltarea numerică a formațiilor 
teatrale, cît și în domeniul creșterii 
măiestriei lor artistice. Astfel, numai 
din sistemul așezămintelor culturale 
au participat la această însuflețită 
confruntare artistică 9059 de for
mații de teatru, față de 5.500 ÎU 
1958. Marea majoritate a colective
lor de amatori au reușit să transă 
mită cu claritate, forță de emoționa- 
re și convingere, mesajul de idei al 
celor peste 160 de piese prezentata 
pe scenele festivalului, realizînd 
spectacole armonioase, pline de cu* 
loare. Tot mai mulți artiști amatori 
dau viață și autenticitate persona
jelor, respectă legile arfei teatrale, 
au învățat să rostească frumos re
plicile. să comunice cu partenerul, 
să se miște firesc In scenă, să ur
mărească în permanență șl să râ
dea dezvoltarea personajului pa 
care-1 Interpretează. Ceea ce ca
racterizează spectacolele amatori* 
lor este entuziasmul, prospețimea 
cu care aceștia se prezintă pe

'Continuare în pag. 2) 
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= In zilele de 19 și 20 decembrie 1960 a avut loc 
ședința plenară a C.C. al P.MJL.

5 La ședință au ldbt parte membrii șl membrii șu
ii pleanți ai Comitetului Central, primii secretari al 
Ș comitetelor regionale PJdLR-, miniștri șl adjuncțl 
5 ai miniștrilor, șefl și adjuncțl al șefilor de secții 
j ale C.C. al P.M.R-, președinți al sfaturilor populare 
§ regionale, conducători ai organizațiilor de masă, 

redactori-șefl al organelor de presă șl alțl activiști
— de partid și de stat.
9 Tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej a prezentat
- la plenară o dare de seamă cu privire la Consfâr 
; tuirea reprezentanților partidelor comuniste și 
g muncitorești, ce a avut loc în noiembrie 
= Moscova, și cu privire Ia activitatea 
g la Consfătuire de delegația Partidului 
= Romîn.
' Plenara a aprobat în unanimitate documentele

adoptate de Consfătuire — Declarația șl ApeM 
către popoarele din lumea întreagă — și activita
tea delegației P.M.R. Ia Consfătuire.

Trecînd la următorul punct al ordine! de sl, 
plenara a ascultat informarea prezentată de tova
rășul Aurel Vijoli, ministrul Finanțelor, cu privire 
la proiectul bugetului de stat pe anul 1961 șt M 
aprobat propunerile privind proiectul de buget.

La punctul trei al ordinel de zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat propunerile Biroului Politic 
cu privire la unele îmbunătățiri în împărțirea ad- 
ministrativ-teritorială a țării. Plenara a aprobat 
propunerile prezentate.

Plenara a stabilit ca proiectul bugetului de 
pe 1961 și propunerile privind îmbunătățirea 
părțiril administrativ-terltoriale a țării să fle 
supuse sesiunii Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.
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„Tinerețea părinților* se numește piesa 
pentru a cărei interpretare, echipa clubu
lui „IUe Pintilie* din Ploești a fost distin
să cu premiul I pentru formațiile sindicale

Măestria interpretativă a formației 
de teatru a căminului cultural din 
Dolhasca, regiunea Suceava, care a 
prezentat piesa „Răzeșii lui Bogdan*, 

a fost răsplătită cu premiul L

Academicianul Mihai Beniuc stind de vorbă eu artiștii ama
tori din comuna Bicalat, regiunea CHuj, interpreți ai monta

jului literar „Țara mea"'.
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(Urmare din pag. 1)

scenă, dorința ca prin spectacole 
de o cit mai înaltă ținută artistică 
să contribuie din ce în ce mai mult 
la popularizarea largă a politicii 
partidului, la ridicarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

Cu ocazia și pe întreg parcursul 
festivalului s-au afirmat numeroși 
actori amatori care și-au dobîn- 
dit o înaltă măiestrie artistică, 
care trăiesc cu intensitate și natu- 
raleță viața și stările sufletești ale 
personajelor interpretate. Nu trebuie 
să uităm însă faptul că mai sînt 
unele formații teatrale, ce-i drept 
puține la număr, care prezintă spec
tacole la un nivel artistic neco
respunzător. Astfel, din cauza sla
bei interpretări, conținutul de idei, 
mesajul educativ al unor lucrări 
dramatice valoroase nu 3Înt trans
mise cu suficientă forță de emoțio
nate și de convingere. Există posi
bilități ca și aceste formații să fie 
ridicate la nivelul celor fruntașe. 
Pentru aceasta, este necesară, În 
primul rind, intensificarea acțiunii 
de pregătire, de educație estetică 
multilaterală a instructorilor și re
gizorilor amatori. Organizarea de 
către casele regionale ale creației 
populare și școlile populare de artă 
a unor cursuri și altor forme de în
drumare artistică este una din căile 
realizării acestei sarcini. Inițierea 
unor schimburi de experiență, în
ființarea unor cabinete de consul
tații metodice, dezvoltarea activită
ții studioului artistului amator sînt 
de asemenea acțiuni prețioase care 
pot aduce o insemnată contribuție 
la pregătirea și mai temeinică a 
instructorilor artistici, la ridicarea 
nivelului de interpretare al artei 
teatrale amatoare.

In acțiunea de ridicare a calității 
spectacolelor, de creștere a nivelu
lui artistic profesional al instructori
lor și artiștilor amatori un rol deo
sebit de important revine teatrelor 
de stat. Exemplul teatrelor din 
Bacău, Ploești și aliele, care au 
acordat un prețios ajutor formații
lor din regiunile respective, trebuie 
să fie urmat de toți artiștii profe
sioniști. Cit de utile, de instructive 
ar ii deplasările cu spectacole ale 
teatrelor profesioniste 1 Cu acest 
prilej artiștii profesioniști ar putea 
să stea de vorbă in mod direct, să 
dea sfaturi concrete instructorilor și 
interpreților amatori, să sprijine și 
să contribuie astfel și mai mult ia 
realizarea de către ariiștii amatori 
a unor spectacole de o cît mai 
Înaltă ținută artistică.

Cerințe noi se impun și in ceea 
ce privește împrospătarea și îmbo
gățirea repertoriului dramatic desti
nat echipeloi artistice sătești. Nu
mărul pieselor existente este încă 
mic, necorespunzător față de ritmul 
rapid în care se desfășoară proce
sul de transformare și dezvoltare 
socialistă a satelor noastre, față de 
necesitățile mișcării teatrale de a- 
matori, dornică să redea măreția 
epocii în care trăim. Formațiile tea
trale de la sate au nevoie de tot mai 
multe piese într-un act care să în
fățișeze cele mai actuale probleme 
legate de consolidarea unităților 
socialiste existente, de lărgirea con
tinuă a sectorului socialist și de 
educarea socialistă a țărănimii noa
stre muncitoare. Dramaturgilor noș
tri le revine sarcina să răspundă 
acestor cerințe, să asigure mișcării 
artistice amatoare un repertoriu 
bogat, variat, puternic ancorat în 
actualitate. Artiștii amatori, avind 
piese cît mai multe, cît mai actuale 
vor putea fără îndoială să prezinte 
spectacole bogate în conținut, să 
desfășoare o activitate permanentă, 

I cerințelor publiculuila Înălțimea 
spectator.

Succesele 
celui de-al II-lea Festival bienal de 
teatru „I. L. Caragiale" de mișcarea 
artistică amatoare, constituie garan
ția sigură a ridicării continue a ca
lității artistice și îmbogățirii conți
nutului spectacolelor prezentate, a 
sporirii contribuției artiștilor ama
tori la educarea socialistă a oame
nilor muncii de la sate, la mobili
zarea acestora pentru Înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

dobîndite in cursul

In fiecare an, In 
perioada lunilor de 
iarnă, se desfășoară 
în așezările rurale 
ale patriei noastre 
Festivalul filmului 
pentru sate. Constitu
ind una din princi
palele acțiuni cultural-educative din timpul 
iernii, Festivalul filmului pentru sate este, 
din an în an, tot mai îndirăgit de oamenii 
muncii de pe ogoare. Deschiderea festi
valului organizat anul acesta a arătat o 
dată mai mult interesul și dragostea pe 
care le manifestă țăranii muncitori țață 
de această importantă acțiune cjlturală 
devenită tradițională.

In comuna Șercaia, raionul Făgăraș, nu 
era om care să nu fi aflat că in prima 
duminică din decembrie, va avea loc 
deschiderea Festivalului filmului pentru 
sate. Vestea a pornit de la căminul cul
tural. Ea s-o răspindit și a poposit in 
toate casele din Șercaia. Pe ulița princi
pală, în fața sfatului popular, căminului 
cultural, gospodăriei agricole colective și 
pe gardurile caselor unde funcționează 
cercurile de citit, ou apărut afișe. Activiș
tii culturali au discutat cu oamenii, le-au 
vorbit despre filmul și documentarul agri
col ce urmau a fi prezentate duminică 
pe ecranul cinematografului.

Peste 250 de colectiviști au umplut pînă 
la refuz sala căminului cultural. Mai in
tri au oscuitot prezentarea făcută cu pri-
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Stau cărțile pe poliță-odunate
Ca niște păsări gata pentru zbor !
Eu le citesc visîndu-le pe toate: 
...„Pămînt desțelenit"... „Mitrea Cocor"l

Din ele om sorbit lumina clară
Ce ne-a trezit la viață cîmp și sat — 
Le -aveam sub braț in calda primăvară 
Cina colectivei steagu-am înălțat!

Cit soare-am strîns în ele — îmi arată 
Și sacii grei de grîu abia primit.

»

i
c. Sorodoc : „DE CE SE 
SCHIMBĂ VREMEA F

f lată o întrebare pe care 
Iși-o pun mulți dintre noi. 

Ceea ce știm este că vre
mea depinde de tempera
tură, vînt, umezeală, precipi- 

I tații și alte fenomene mete- 
■ orologice. Dar mecanismul 

vremii ne rămîne îndeobște 
necunoscut. Răspunsul la a- 
ceastă întrebare îl găsim în 
broșura „De ce se schimbă 
vremea" de C. Sorodoc.

In cuvinte simple, autorul 
broșurii explică cauzele care 
duc la încălzirea sau la ră
cirea timpului, de ce uneori 
vîntul bate mai tare și alte
ori mai incet, cum se for
mează ploile etc. Arătînd 
adevărul asupra acestor fe
nomene atmosferice, bro
șura combote superstițiile 
care mai dăinuie încă cu 
privire la schimbarea vremii.

Conf. univ. dr. Lucia Mîrza : 
„SOMNUL Șl VISELE*

Broșura „Somnul și visele", 
de dr. Lucia Mîrza, prezintă 
într-un mod interesant, ușor

vîre îa film, apoi cuvîntul inginerului a- 
gronom despre documentarul agricol 
și-apoi au urmărit cu atenție imaginile ce 
s-au succedat pe ecran. Sătenilor din Șer
caia le-a fost rezervată și o surpriză: bri
gada artistică de agitație a școlii agricole 
din comună a prezentat un program in
teresant despre strădaniile colectiviștilor 
pentru continua dezvoltare a gospodăriei 
lor.

Pînă tîrziu, în noapte, colectiviștii din 
Șercaia au discutat despre cele văzute și 
moi ales au arătat ce-au învățat ei din 
documentarul prezentat privitor Io dezvol
tarea șeptelului de animale.

Și-n comuna Cîmpineanca, raionul Foc
șani, deschiderea Festivalului filmului pen
tru sate a prilejuit organizarea unor inte
resante manifestări culturale menite să 
ducă la sporirea și atragerea de noi spec
tatori Aici a fost prezentat, în fața a 
200 de țărani muncitori, filmul „O întîm- 
plare extraordinară", după care o fost 
prezentat documentarul „Cultura griului 
la G.A.S. „Partizanul". In cadrul discuții
lor, care s-au transformat într-o adevărată 
consfătuire a cultivatorilor de griu, din

Și casa mea, cu-ograda mai bogată, 
Și traiul meu mereu mai fericit.

In tot ceam pus în brazdele unite, 
Din pagini dragi — semințe am cernut 
Și-mi dăruiră spicele-aurite 
Șirag de care, lung, precum am vrut!

...Stau cărțile pe poliță-adunate 
Ca niște păsări gata pentru zbor!
Vă mulțumesc izvoare-naripate: 
...„Pămînt desțelenit".......Mitrea Cocor" I

MIHAIL COSMA 
de asimilat, teoria pavlovistă 
asupra originii și cauzelor 
somnului și viselor.

In legătură cu aceste fe
nomene au luat naștere, 
de-a lungul veacurilor, o mul
țime de superstiții și vrăji
torii, unele dintre ele dăinu
ind pînă în zilele noastre.

Dovedind în mod ști
ințific natura somnului și a 
viselor, precum și cauzele 
apariției lor, broșura „Som
nul și visele" contribuie la 
combaterea credințelor mis-

mîna omului metode mo
derne de cercetare.

In trecut, cînd biserica era 
atotstăpinîtoare, formarea 
Pămintului era privită ca o 
taina. Legenda biblică a 
facerii lumii era larg răspîn- 
ditâ, pentru că științele des
pre natură nu puteau încă 
să explice cum a apărut lu
mea, iar clasele exploata
toare profitau de acest lu
cru menținînd pe cei asu-

tice și la răspindirea con
cepției materialiste despre 
aceste fenomene.

Praf. univ. Emil Pop : „CITI 
ANI ARE PAMINTUL F

Stabilirea virstei Pămîntu- 
lui a preocupat de mult 
mințile omenești, dar expli
cația științifică nu a putut 
fi dată decît în ultimul timp, 
cînd știința. a pus la înde-

priți în întuneric, pentru a-î 
stăpîni și exploata mai ușor.

Folosind datele furnizate 
de știință, broșura de față 
înfățișează procesul înde
lungat al formării Pămîntu- 
lui, explică poziția pe care 
o are Pămîntul în spațiul ce
resc, forma și dimensiunile 
lui, precum și schimbările pe 
care le-a suferit de la for
mare și pînă astăzi.

comună, s-cu făcut 
și cîteva propuneri. 
Iotă doar una din 
acestea : să se orga
nizeze un concurs 
„Cine știe cîștigă“pe 
marginea filmului și 
despre munca colec

tiviștilor din Cîmpineanca pentru sporirea 
producției la hectar.

Dacă majoritatea căminelor culturale 
și sfaturilor populare acordă o deosebită 
atenție bunei desfășurări a festivalului, în 
unele locuri, însă, această manifestare cul- 
tural-educativă este privită încă cu super
ficialitate și lipsă de răspundere.

In unele comune Festivalul filmului pen
tru sate este considerat ca o acțiune ruptă 
de munca culturală. Numai așa se expli
că faptul că în comuna lanca, regiunea 
Galați, nu a fost organizată nici o ma
nifestare culturală cu prilejul deschiderii 
festivalului. Mai mult chiar, directorul că
minului, oare s-a ocupat de rezolvarea al
tor probleme „foarte urgente", nici n-a dat 
pe la sala cinematografului, iar operatorul 
era tave q.răbit, deoarece îl așteptau afa
ră... nuntașii care obținuseră aprobarea 
pentru sală de la... directorul căminului.

Cu aceeași lipsă de interes au privit or
ganizarea festivalului și căminele cutura- 
le și sfaturile populare din comunele Mă
gurele, raionul Teleajen, Slobozia, raionul 
Răcori, Feldioara, raionul Rupea și altele.

Aceste lipsuri se datoresc in primul 
rind comisiilor raionale care nu s-au ocu
pat cu toată răspunderea de organizarea 
și controlarea felului în care se desfășoa
ră festivalul, secțiilor de învățămint și 
cultură ale sfaturilor populare raionale 
care nu sprijină în măsură suficientă a- 
ceastă importantă manifestare cultural- 
educativă.

In rindurile unor activiști culturali și 
chiar directori de cămine există părerea 
greșită că Festivalul filmului pentru sate 
este o acțiune de care trebuie să se ocu
pe numai întreprinderile regionale cine
matografice și lucrătorii din acest sector. 
Or, se știe că festivalul deschide posibili
tăți nelimitate pentru cuprinderea tuturor 
formelor muncii culturale. El constituie un 
bun prilej pentru organizarea unor ma
nifestări interesante care să însoțească 
vizionarea filmelor și documentarelor și 
care să contribuie la necontenita dezvol
tare a agriculturii noastre socialiste, la 
ridicarea nivelului cultural al oamenilor 
muncii de pe ogoare.

Căminelor culturale le revine sarcina să 
asigure o cit mai largă popularizare a 
frlmelo.r și documentelor pe car<^ le vizio
nează țăranii muncitori, să organizeze dis
cuții vii și interesante pentru ca specta
torii să tragă cit moi multe învățăminte 
pentru munca și viața lor de zi cu zi. In 
satele patriei noastre se desfășoară acum 
cursurile cercurilor agrozootehnice la caire 
participă un număr însemnat de țărani 
muncitori. Rețeaua noastră cinematografi
că dispune de aproape 250 de documentare 
agrozootehnice și care sînt prezentate în 
codrul festivalului. Și-n această privință, 
activiștii culturali au la îndemînă nenumă
rate forme culturale pentru a-și aduce 
contribuția lor la însușirea cît mai temei
nică și la răspindirea cit mai largă a cu
noștințelor înaintate ale științei agricole.

Organizarea unor interesante, variate și 
bogate manifestări Ja căminele culturale, 
cu prilejul vizionării de filme, constituie o 
sarcină importantă a tuturor activiștilor 
culturali care sint chemați să contribuie 
cît mai mult la buna organizare și des
fășurare a Festivalului filmului pentru 
sate.

O. MAREȘ

Conf. univ. Olga Necrasov : 
„STRĂMOȘII OMULUI"

Cuprinsul lucrării „Strămo
șii omului" demonstrează că 
a trecut de mult timpul cînd 
omul, gîndindu-se la origi
nea sa, se baza doar pe 
simple păreri subiective, pe 
intuiții, deducții sau presu
puneri. Azi, omul dispune 
de nenumărate date convin
gătoare la care s-a ajuns în 
urma unor cercetări minu
țioase și care fac să se tra
gă o singură concluzie, și 
anume că omul nu a fost mo
delat de o formă suprana
turală, ci că toate ființele 
s-au format în decursul unei 
lungi evoluții, sub acțiunea 
factorilor naturali și biolo
gici, și sub acțiunea facto
rilor sociali.

Valorosul material acumu
lat de știință și prezentat în 
broșură într-un stil clar, 
accesibil maselor largi de 
cititori, reușește să funda
menteze teza evoluționistă a 
antropogenezei (științe des
pre apariția omului) și oferă 
o imagine cuprinzătoare a 
etapelor și cauzelor princi
pale care au dtrs la transfor
marea maimuței in om.



Grajduri noi fi ieftine cu o capacitate de 80 capete vite date anul acesta în folosință la g.a.c. „Ana Ipătescu" din comuna Bra
niștea, regiunea Galați.

Noi gospodării
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In raionul Snagov.-

Să făurim un nucleu propriu de animale

Unde trebuie să stea
inginerii

Selecția și îngrijirea tinere
tului bovin destinat producției 
nu se face la întâmplare, este 
o activitate științifică și ca 
atare trebuie să fie sprijinită 
și mai ales îndrumată de spe
cialiști. Acolo unde s-a proce
dat astfel și rezultatele sînt 
bune. Din păcate nu peste tot 
și nu întotdeauna se acordă 
atenție acestei sarcini.

La serviciul zootehnic al 
secției agricole raionale Brăila 
se întocmesc de zor situații 
de tot felul, defalcări de plan 
și altele. Toți inginerii zooteh- 
niști au fost reținuți la aceas
tă treabă care ,/iu suferă 
amînare*. De două săptămîni, 
așadar, ei stau și scriu și ma
nevrează la dosare. în general 
sînt tineri. Inginerul Aurel 
Pitrop, zootehnistul șef, a ab
solvit nu de mult. Inginerul 
Badea e cam de aceeași vîrstă 
și are și practică în gospodă
ria colectivă. Pe unde a trecut 
s-a cunoscut. Pentru merite, 
de altfel, a fost adus la raion. 
Să-și folosească adică aici 
priceperea, îndrumînd nu o 
gospodărie, ci mai multe. „Lo
cul nostru e acolo" — spun ti
nerii ingineri, manifestîndu-și 
protestul că sînt ținuți locului. 
Și spunînd arată cu mina 
undeva, desigur înspre gospo
dăriile colective. Inginerul 
Pitrop își amintește că în 
toamna asta a fost trimis de 
secția agricolă la G.A.C. Vă
dani, să-i ajute pe colectiviști 
la... însămînțatul griului. Și 
dacă n-ar fi avut ce face în 
sectorul zootehnic ! Nu l-a lă
sat inima și a trecut și pe la 
ferma de vaci. „Junincile și 
vițelușii de aici au crescut 
doar sub ochii mei". Junincile 
de care amintirăm fac parte 
din întîia și a doua generație 
de produși din rasa roșie de 
stepă. Colectiviștii din Vădeni 
fac selecție și năzuiesc spre 
un nucleu propriu de vaci de 
rasă pură. De fapt ei au și în
ceput să scoată din lot vacile 
care nu dau suficient lapte. 
Anul ăsta au trecut de 2.000 
litri pe cap de vacă. Prin ur
mare și colectiva din Vădeni 
și altele din raion care fac 
muncă de selecție au acum 
mai multă nevoie ca oricînd 
de sprijinul inginerilor zoo- 
tehniști. Iată, de pildă, în a- 
cest an cei din Vădeni au în- 
silozat o bună parte din 
porumbul pentru nutreț, neto
cat. „îl mănâncă vacile și așa" 
te liniștește președintele. Nu
mai că netocat fiind, fermen
tația este îngreuiată și ca ata
re calitatea nutrețului e mai 
scăzută.

Explicația aceasta, bine ar 
fi fost s-o dea la timpul ei in
ginerul.

La gospodăria colectivă din 
Scorțaru și Tudor Vladimi- 
rescu, sistemul retribuirii su
plimentare nu e înțeles 
trebuie. Aci unii dintre 
gători, pentru a scoate 
ducții cît mai mari de 
(și știut e că așa ceva i 
dobîndește decît prin 
îngrijire și hrănire), secătuiesc 
ugerul vacii de ultima picătu
ră. în acest fel ei „ciupesc" 
din hrana vițeilor, care din a- 
ceastă cauză se dezvoltă greu. 
Dacă 
ar fi 
putut 
șeală 
Specialiștii le-ar fi putut da ca 
exemplu G.A.C. Silistraru, 
unde producția medie pe cap 
de vacă trece de 2.000 litri, 
realizare ce nu se obține în

î cum 
! mul- 

pro- 
lapte 

nu se 
bună

specialiștii de la raion 
fost de față nu s-ar fi 
întîmpla asemenea gre- 
din partea mulgătorilor.

însă

colective. 
de lapte 

raionul 
însă 1.800 

obține

birou au rostul 
Ele nu se mai 

atunci cînd 
cum se întîm-

dauna hranei tineretului bo
vin.

Am amintit mai sus de pro
ducții de lapte care trec de 
2.000 litri pe cap de vacă ta 
unele gospodării 
Producția medie 
marfă pe întreg 
Brăila nu depășește 
litri. Pentru a se 
o producție sporită de lapte 
trebuie ca gospodăriile cu 
producții mici să ajungă rft 
mai grabnic la nivelul gospo
dăriilor fruntașe, folosind ex
periența înaintată a acestora, 
îndrumarea operativă șl com
petentă a specialiștilor e aid 
mai mult decît necesară.

Lucrările de 
lor bine știut, 
justifică 
devin o frînă, 
plă în cazul de față.

Așadar, tovarăși de la sec
ția agricolă lăsați pe teren 
inginerii.

Gospodăria colectivă „1907“ din comuna Corbu de Jos, reg. 
Constanța, obține mari venituri din valorificarea porcinelor. In 
fotografie : o parte a îngrășătoriei care cuprinde peste 100 ca

pete porci grași.

Pe tema adăposturilor pentru animale

ffBEZMBJTBBTE PBEE H BT E
Gospodăriile agricole co

lective „Zori Noi" și „Aurora" 
din comuna Ciocănești, raio
nul Călărași, au terenurile în
vecinate și condiții econo- 
mico-naturale identice. Solul 
untos din Lunca Dunării asi
gură recolte mari de legume, 
porumb sau sfeclă de zahăr, 
și oferă totodată un bogat 
material de construcții. Stu
ful, răchita și salcia se gă
sesc aci din belșug. Un alt 
material local folosit la 
cănești pe scară largă 
lemnul de salcîm.

Construcții zootehnice 
pot fi văzute la amîndouă 
gospodăriile. Cele mai multe 
au fost ridicate în acest an. 
La „Zori Noi" — un grajd 
pentru 80 de vaci, un grajd 
pentru 100 de cal, un saivan, 
o maternitate de scroafe și 
două porumbare. La „Au
rora" — un grajd pentru 100 
de vaci, două saivane, două 
porumbare șl o puierniță. 
Toate sînt construcții simple, 
făcute din chirpici sau din 
paiantă și învelite solzește cu 
stuf.

Ambele gospodării s-au în
grijit în egală măsură să rea
lizeze construcții necostisi- 
loare. Ca pricepere și înde- 
mînare meșteșugărească, nici

Cio- 
este

bune

unul dintre cei doi vecini nu 
se poate lăuda că a luat-o 
Înaintea celuilalt. Se pune 
Insă întrebarea dacă s-au a- 
sigurat adăposturi suficiente 
pentru toate animalele și ate
lajele proprietate obștească. 
Spre deosebire de „Zori Noi", 
gospodăria colectivă 
ra" nu 
blemă.

Pînă 
tală a 
,,Aurora' 
cu 511 hectare. După colecti
vizare, în primăvara anului 
trecut numărul de familii a 
crescut la 662, iar numărul 
de hectare la 1.725. Noii în
scriși au adus în colectivă nu
meroase animale și atelaje, 
pentru care trebuiau să fie pre
văzute adăposturi corespun
zătoare. Consiliul de condu
cere nu s-a îngrijit Insă te
meinic de acest lucru. De a- 
proape doi ani de zile, caii 
și căruțele stau acasă, la con
ductorii de atelaje, fapt ce 
pricinuiește o mulțime de 
greutăți. Furajele se risipesc 
în zeci de locuri, la fiecare 
conductor acasă. Unii conduc
tori lipsesc sau întîrzie de la 
lucru, iar brigadierii se po
menesc că n-au atelaje des
tule.

„Auro- 
a rezolvat această pro-

la colectivizarea to- 
comunei, gospodăria 
i" avea 191 de familii

Conducerea gospodăriei, 
din păcate, n-a urgentat con
struirea grajdului pentru cai 
și a șoproanelor pentru că
ruțe, iar secția agricolă raio
nală, care îi convoacă pe de
legații gospodăriilor colec
tive în problema construcții
lor zootehnice, a tolerat acest 
lucru.

Cu totul altfel merg trebu
rile Ia „Zori Noi". Planul pe 
1960 prevedea construirea u- 
nui singur grajd, care a și fost 
realizat în termen. Problema 
adăpostirii cailor, ca și la 
gospodăria vecină, rămînea 
totuși nerezolvată. Comuniștii 
au propus atunci construirea 
unul adăpost simplu, prin 
muncă voluntară. A fost con
vocată adunarea generală. Li 
s-a explicat colectiviștilor cît 
de necesară este 
construcție, care n-a 
prevăzută în planul 
cit pe potriva puterii 
mice a colectivei.

Reacția colectiviștilor a fost 
cea așteptată : Vasile Dudu, 
Petre Toader, Călin Florea 
și mulți alții s-au oferit să 
dea pentru grațd cîte un sal- 
cîm, doi, din ograda lor. Toți 
ceilalți colectiviști au făcut la 
fel. Materialul lemnos era1 deci 
asigurat. După aceea, comu
niștii Stan Dumitru, președin
tele gospodăriei colective, și 
Gheorghe Vărban, secretarul 
organizației de bază P.M.R., 
împreună cu întreg oonsiliul 
de conducere și cu toți colec
tiviștii au plecat în luncă la 
tăiat stuf și răchită.

Acum adăpostul pentru cal 
și șoproanele pentru căruțe 
fiind gata, mai rămîne de fă
cut un singur lucru : ca mem
brii gospodăriei colective 
„Aurora" să ia exemplu de la 
vecinii lor.

această 
putut fl 

statorni- 
econo-

La g.a.c. din comuna Velț, raionul Mediaș, 
adăposturile pentru animale sînt neîncăpătoare

Acum nu se mai chinuie să intre și să lasă din grajd 11
(Desen de NIC. NICOLAESCU) N. CLFLCEA

Raionul Snagov al devenit 
de aurind al 10-lea raion cit 
agricultura colectivizată din 
regiunea BucureștL Intovărăi 
șiții au format noi gospodării 
colective sau au intrat In cele' 
existente convlngîndu-se pe 
baza faptelor că în felul a- 
cesta el vor putea obține re
colte mal mari șl venituri 
sporite. Exemplul gospodări-' 
fior colective fruntașe din ra
ion a fost pentru el edifica
tor. Colectiviștii din Răduleștl 
au recoltat la hectar aproape 
2.200 kg. grîu. Iar cel din Con 
beanca 1.850 kg. grîu șl a- 
proape 2.000 kg. floarea soa
relui La gospodăriile colec
tive Săftica șl Căclulați înfi
ințate nu de mult, valoarea 
zllel-muncă ajunge la 42 lei 
șl respectiv 40 lei. Cîte 36—
40 de Iei la zlua-muncă îm
part și gospodăriile colective 
din Cocioc, Tunari șl Cor- 
b'eanca.

Realizările colectiviștilor din 
raion au fost larg populari
zate în rîndul țăranilor mun
citori întovărășiți prin vizite 
în gospodăriile colective, pa
nouri comparative, spectaco'e 
cu teme din viața și mun-a 
colectiviștilor. In prezent ce’e
41 gospodării agricole colec
tive din raion cuprind 44.Q52 
hectare de teren.

....și în alte patru 
raioane

Cu cîtva timp în urmă, în 
multe sate din raioanele Ti- 
tu. Olteni, Zimnicea și Giur
giu, la cererea a numeroși 
întovărășiți, au fost organi
zate adunări la care colecti
viști din regiune au vorbit 
despre experiența gospodări
ilor lor colective. Printre al
tele, întovărășiților le-au fost 
arătate felul cum este orga
nizată munca, producțiile ob
ținute, creșterea averii ob
ștești și a veniturilor colecti
viștilor. Pentru a afla cît mal 
multe despre rezultatele obții 
nute în aceste gospodării co-' 
lective, grupuri de întovără-> 
șiți au mers în vizită la co-« 
lectiviști.

Ca urmare a acestor vizitei 
și convingîndu-se de foloa
sele muncii în gospodăriile 
colective, în numeroase caw 
mune și sate, printre care 
Potlogi, Vînătoril Mari, Malrt, 
Orbească. Cocanl, Trestienî 
și altele, au fost constituite 
40 de noi gospodării agricole 
colective, în care au Intrat 
peste 18.000 familii, aVînd 
45.500 ha. teren. La Inaugu
rarea multora din aceste gos- 
podării colective, noii colecții 
viști au invitat pe membrii 
unor gospodării colective aid 
căror rezultate, bine cunos- 
aute de ei, i-au determinat 
să transforme întovărășirile 
lor în gospodării colective*.

*
Și în regiunea Ploiești au 

fost inaugurate zilele trecute 
5 noi gospodării agricole 00" 
lective, printre care cele diri 
Ologeni, Ungureni șl Mălai 
muc. In ele au intrat 2.362 fa* 
milil de țărani muncitori ea 
peste 4.200 ha. pămialb



3Faza finală a Festivalului bienal 
de teatru de amatori „I.L. Ca
ragiale", ne-a oferit momente 

de reale bucurii artistice.
Prin fața juriului, ca și a publicu

lui spectator, s-au perindat echipe cu 
un înalt nivel de interpretare. Gustul 
față de frumos, exigența față de con
ținutul de idei al pieselor de teatru, 
calitatea spectacolelor, în progres 
evident față de anii trecuți, oferă do
vada cea mai grăitoare a unei munci 
intense și rodnice, 
voltare.

Munca de totală 
teatru, este grea. 
De aceea, realiză-

‘ rile
i tori
! mai

ctt, 
lor

j agricole colective, instituții, întreprin
deri, încep o nouă muncă, cea artis
tică.

Acești îndrăgostiți de frumos ne>-au 
•ferit spectacole pline de autentici
tate, ca cel cu piesa „Răzeșii lui 
Bogdan" prezentat de formația cămi
nului cultural din Dolhasca și răsplă
tit cu titlul de Laureat al festivalului. 
Cu pasiune și convingere, într-nn 
pitoresc g<rai moldovenesc a fost ju
cată piesa „Îndoiala" de către echipa 
colțului roșu al G.A.C. Sagna.

Casa de cultură „Ion Vidu"-Lugoj,
■ cărei echipă ne-a prezentat piesa 
„Ultima etapă", ne-a impresionat de 
pildă, prin momentele dramatice pu
ternic redate. Datorită acestei inter
pretări de un înalt 
•chlpa a obținut titlul 
concursului.

Colectivul clubului
Ploești a realizat cu piesa „Tinerețea 
părinților", un spectacol cu o înaltă 
ținută artistică, o interpretare unitară 
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valoroase, cu 
după munca 
în gospodării

ț

In plin

nivel artistic 
de Laureată a

„Ilie Pintilie",

și aproape ireproșabilă, regiei reve- 
nindu-i în mare măsură meritul aces
tei izbutite realizări.

Colectivul format numai din tineri, 
al casei de cultură a tineretului din 
raionul „I.V. Stalin“-București a creat 
un spectacol bine gîndit, atit din 
punct de vedere al interpretării, cît 
și al regiei, plin de tinerețe, sponta
neitate, acuratețe.

Povestitoarea artistică Angela Ale- 
xandrescu, de Ia casa de cultură 
„Fr. Schiller" București, ne-a cucerit 
prin interpretarea inteligentă, plină de 
farmec și simțire a textului povestirii 

„La cireșe" de Ion 
Creangă.

Din păcate citi
torii s-au prezen
tat mai slab și în 
număr foarte mic. 
Oare în formațiile 

noastre de artiști amatori să existe 
atît de puțini recitatori? Nu cumva 
oare instructorii au dat mai puțină 
importanță versului care este baza 
pe care se sprijină cunoștințele artis
tice ale meseriei de actor, canavaua 
pe care se pot broda toate subtilități
le graiului nostru? Cît privește citi
torii artistici, ei sînt aceia care fac 
cunoscute și înțelese prin arta lor, 
operele valoroase ale literaturii noas
tre.

Vreau să insist asupra repertoriu
lui. Avem piese puține. Ne trebuie 
piese noi, cu un conținut care să re
flecte cît mai pregnant, veridic și ar
tistic, aspecte ale vieții noastre con
temporane de Ia orașe și sate. In mo
mentul de față am ajuns la situația în 
care de multe ori interpretarea depă
șește textul.

■

artistă emerită

ARTA
PĂPUȘARILOR

Talentul, această floare iară 
își deschide corola numai acolo 
unde a fost cu grijă cultivat. In 
țara noastră, talentele zbucnesc 
cu miile. Au teren prielnic să 
crească, sînt îngrijite cu dra
goste și pricepere.

Intr-o comună din părțile Hu
nedoarei, la Cimpa, s-a dezvol
tai talentul Măriei Pătrășcoiu 
și al Victoriei Solcan. In rolul 
Afiimiei, soacra (piesa „Ochiul 
Babei" de Gh. Vasilescu) Maria 
Pătrășcoiu a cules multe aplauze 
la scenă deschisă. Deși rolul a 
fost dificil (piesa este scrisă în 
întregime în versuri), ea a jucat 
cu un firesc cuceritor, a avut o 
prezență scenică degajată, de 
parcă arta actoricească i-ar fi 
meseria și nu cea de a educa pe 
prichindeii care nu merg încă la 
școală. Victoria Solcan i-a fost 
noră în piesă, (în rolul Agripi- 
nei) și pînă la urmă, a venit de 
hac soacrei răutăcioase. Chiar 
ea, Maria Pătrășcoiu a trebuit s-o 
învețe pe Victoria Solcan cum să 

< păcălească mai cu... măiestrie. 
Fiindcă Maria Pătrășcoiu este și 
instructoaTea echipei.

Printre colectiviștii multimilio
nari din Sîntana, raionul Criș, 
regiunea Oradea, își duc activi
tatea șase echipe de teatru, pa
tru în limba romînă și două în 
limba germană. ajuns

pînâ la faza finală cu piesa lui 
Kakassy Endre „Logodna furtu
noasă". Unul dintro eroi. Dumi
tru Grădinaru, a impresionat 
mult publicul spectator. In rolul 
lui Dumitru, Ion Iordăchescu, 
laureat al celui de-al V-lea con
curs al formațiilor artistice de a- 
matori a demonstrat încă odată 
marile capacități artistice de 
care dispune. El a știut să înfă
țișeze convingător drama țăra
nului individual ajuns în fundă
tura drumului pe care singur și 
l-a ales. Felul în care și-a învins 
Dumitru cerbicia, individualismul, 
a fost sugerat printr-un joc so
bru, reținut, fără mijloace artifi
ciale, dar puternic interiorizat.

In echipa de teatru a Casei 
raionale de cultură din Sebiș- 
Gurahonț își desfășoară activita
tea Constantin Vîneață. El are o 
bună interpretare în rolul 
tru Colac din piesa lui M. 
„In Valea Cucului".

Patru interpreți, patru
autentice din sutele care s-au re
marcat la cel de-al Il-lea Festi
val bienal de teatru „Ion Luca 
Caragiale". Ei se numără prin
tre interpreții premiați pentru va
loroasa lor creație artistică.

lui Mi
ll eniuc

talente

Timp de aproape o 6fiptăimînă 
micii și marii spectatori au aplau
dat spectacolele păpușarilor ama
tori veniți din toate colțurile țării 
pentru a se întrece în cadrul fazei 
finale a celui de al II3 ea Festival 
bienal „I. L. Caragiale". Au fost 
vizionate 16 spectacole ale echipe
lor sindicale, căminelor culturale 
și caselor de cultură, suficiente 
pentru a oglindi 
află mișcarea 
țara noastră.

Reabilitarea 
este recentă. Ea 
ciată abia în anii puterii populare, 
fiind considerată un gen artistic 
interesant, viu, capabil să aducă 
un aport considerabil în educarea 
celor mici. Așa se explică exis
tența celor 20 de teatre de păpuși 
de stat și a zecilor de echipe de 
păpușari amatori.

In ceea ce privește prezența echi
pelor participante la festival, s-a 
putut observa, în toate privințele, 
un progres 
festival. In 
ca pozitivă 
păpușerești 
tualitate. In 
se inspiră din viață a găsit forțe 
suficiente pentru a pleda, cu con
vingere, despre oameni și fapte din 
zilele noastre. De pildă, scenetele 
cuprinse în programul intitulat „Vi. 
trina cu caricaturi" de Mircea Cri- 
șan și Al. Andy satirizează unele 
năravuri care mai există printre 
angajații unor întreprinderi. Impli
cit, aceste scenete pledează pentru 
formarea noii conștiințe socialiste. 
In interpretarea păpușarilor de la 
casa de cultură din Giurgiu, ca și 
a celor de la Fabrica de confecții 
„Tudor Vladimirescu" din Tg. Jiu, 
piesa a căpătat rotunjime și pu
tere de convingere prin realizarea 
artistică îngrijită și prin frumoa
sele păpuși și decoruri.

Tema de actualitate șj-a găsit 
loc și pe mica scenă a păpușarilor 
de la casa de cultură „Baruh Be
rea" din București, și în cea a col
țului roșu din G.A.C. Horea-Roman 
și la colectiviștii din Macău. Este 
un început bun, pe care îl aplau
dăm cu căldură, recomandând tutu
ror echipelor de păpușari amatori 
din țara noastră includerea în re
pertoriu a pieselor de actualitate.

Bineînțeles că majoritatea echi
pelor au adus în festival piese care 
se adresează copiilor. Munca susți
nută a păpușarilor de la casa de 
cultură din Sighet, care au jucat 
cu vervă piesa ..Artiștii pădurii" de 
Poli van ova, a fO6t răsplătită prin 
aprecierea unanimă a spectatorilor. 
Reușite programe pentru copii 
au prezentat echipele de păpușari 
din Valea lui Mihai, de la Uzinele 
„1 Mai" din Ploești, din Mediaș și 
din Craiova. Am văzut printre a- 
cestea, spectacole emoționante, de 
un nivel artistic remarcabil.

In continuă creștere din punct 
de vedere numeric, echipele de pă
pușari amatori au dovedit, cu acest 
prilej, șj sporul de măiestrie care 
se adaugă, an de an, la arta lor. 
Și — cine știe ? — Viitorul ne poate 
rezerva surprize și mai plăcute.

M1HA1 CRIȘAN
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Formația de teatru, a Casei de cultură din 
« obținut premiul I cu piesa ^Ultima

Formații din cadrul 
sindicatelor:

ECHIPE DE TEATRU
Premiul L titlul de laureat și me

dalia de aur: Clubul „Ilie Pintilie" 
Ploiești, cu piesa „Tinerețea părin
ților" de Boris Gorbatov.

Premiul II și medalia de argint: 
1. Sindicatul lucrătorilor din în- 
vățămînt. Călărași, reg. București, 
cu piesa „Nila" de I. Sailînschi; 2. 
Atelierele C.F.R. Cluj cu piesa „Ta- 
che, Ianche și Cadîr" de Victor Ion 
Popa.

Premiul III, medalia de bronz : r. 
Clubul Central Bicaz, legiunea Ba
cău, cu piesa „Noi cei fără de 
moarte" de Mihail Davidoglu ; 2.
Uzinele „Grigore Preoteasa" Bucu
rești, cu piesa „Anii negri" de N. 
Moraru și Aurel Baranga ; 3. Uzina 
Electroputere Craiova, cu piesa 
„Gara mică" de Dan Tărchilă.

Mențiuni : 1. Complexul C.F.R. Tg. 
Mureș, Regiunea Autonomă Maghia
ră, cu piesa „Nota zero la purtare" 
de V. Stoenescu și O. Sava; 2. Clu
bul Sindicatului lucrătorilor din în
vățământ, București, cu piesa „O 
noapte furtunoasă" de I. L. Cara
giale ; 3. Uzinele „Wilhelm Pieck", 
Brăila, cu piesa „Anii negri", de N. 
Moraru și A. Baranga; 4. Oficiul
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Două colective
Colectivele a două case de cultură 

— Lugoj și Rm. Vîlcea — s-au si
tuat printre fruntașele Festivalului 
„I. L. Caragiale".

Artiștii amatori de la Casa raio
nală de cultură din Lugoj, prezentînd 
piesa „Ultima etapă", au trecut cu 
succes și de... ultima etapă a Festi
valului de teatru.

Pe scena finalei, au adus un spec
tacol închegat, rod al unei îndelun
gate munci de pregătire minuțioasă. 
Instructoarea echipei — Anni Ca- 
pustin Șerbănescu, a lucrat cu fie
care interpret în parte. Munca acea
sta s-a desfășurat nu numai în ca
drul formațiunii de teatru, cl și la 
școala populară de artă unde este 
profesoară. Maria Toda, funcționară 
la Industria Textilă, i-a fost elevă, 
iar acum o găsim ca interpretă a ro
lului Annei Walter din piesa „Ulti
ma etapă".

Colectivul de teatru lugojan nu a 
parcurs un drum în linie dreptă 
spre București. El a trecut mai în- 
tîi prin Belinț, Rusca, Topleț, Or
șova, Buziaș, Herculane și alte loca
lități ale regiunii Timișoara, unde 
a prezentat piesa de aproape 20 de 
ori.
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ca Timișoara 
marque.

Premiul II ți medalia de argint: 
L Căminul cultural din satul Cim- 
pa, comuna Petrila, raionul Petro
șani, regiunea Hunedoara, cu piesa 
«Ochiul babei** de Gh. Vasilescu; 
2. Colțul roșu al G.A.C. Sagna, raio
nul Roman, reg. Bacău, cu piesa 
„îndoiala" de Ernest Maltei.

Premiul m șl medalia de bronz : 
T. Căminul cultural din comuna 
Ivești, raionul Liești, reg. Galați, 
au piesa „Cei din urmă** de G. Țen- 
țulescu; 2. Căminul cultural din 
comuna Llpănești, reg. Ploiești, cu 
piesa „Recolta de aur" de* Aurel 
Baranga.

Mențiuni > 1. Căminul cultural din 
Bencecul de Sus, reg. Timișoara, cu 
piesa „încăpățînatul** de Hans 
Kehrer; 2. Căminul cultural din co
muna L/ueta, raionul Odorhei, Re
giunea Autonomă Maghiară, cu pie
sa „Aripi de rindunică** de Siită 
Jtadrâs.

Formații de teatru 
ale caselor raionale 

de Cultură
Premiul 1, titlul de laureat șl me

dalia de aur: Casa Raională de 
cultură Lugoj, reg. 
Timișoara, cu pie
sa „Ultima etapă** 
de Erich Maria 
Remarque.

Premiul II și me
dalia de argint: 
Casa raională de 
cultură R. Vîlcea,
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II II.
A. C-

rog. Pitești, cu piesa „Vlaicu și fe
ciorii lui** de Lucia Demetrius.

Premiul □ și medalia de bronz: 
Casa de cultură germană „Fr. 
Schiller** din Capitală, cu piesa 
„Puștile Terezei Carar" de Bertold 
Brecht.

Mențiuni: 1. Casa raională de
cultură Giurgiu, reg. București, cu 
piesa „Nota zero la purtare** de V. 
Stoenescu și O. Sava; 2. Casa raio
nală de cultură Sebiș, Gurahonț, 
reg. Oradea, cu piesa „In Valea 
Cucului** de Mihai Beniuc.

Mențiune specială : Casei de cul
tură a tineretului din raionul Stalin 
— Orașul București, pentru piesa 
„Ziariștii" de Al. Mirodan.

TEATRE DE PĂPUȘI
Premiul L titlul de laureat șl me

dalia de aur: Casa raională de 
cultură din Sighet, reg. Baia Mare, 
cu piesa „Artiștii pădurii** de 
Ghernet.

Premiul II șl medalia de argint: 
Casa raională de cultură Giurgiu, 
reg. București, cu piesa „Vitrina cu 
caricaturi** de M. Crișan și AL 
Andy.

Premiul III șl medalia de bronz :
1. Casa raională de cultură „Baruh 
Berea** din București cu „Intermezzo 
liric"; 2. Căminul cultural din co
muna Valea lui Mihai, raionul Se- 
cuieni, reg. Oradea, cu piesa „Lu
crează pisicuțo" de F. Muharai.

Mențiuni: 1. Casa raională de
cultură Mediaș, reg. Stalin, cu pie
sa „Ursuleții veseli" de Polivanova;
2. Colțul roșu al gospodăriei agri
cole colective din comuna Horea, 
raionul Roman, reg. Bacău, cu pie
sa „Animale năzdrăvane" de B. 
Munte ; 3. Căminul cultural din co
muna Macău, reg. Cluj, cu piesa 
„Cui îi cîntă mierla" de Nagy 
Margit.

MONTAJE LITERARE
Premiul □ și medalia de argint: 

Căminul cultural „Șalom Alehem" 
din orașul Galați, cu montajul „Iți 
mulțumim, partid iubit".

Premiul III și medalia de bronz : 
Căminul cultural din comuna Bică- 
lat, raionul Huedin, reg. Cluj, cu 
montajul „Țara mea".

Mențiuni : 1. Casa raională de
cultură Tîrgoviște, reg. Ploiești, cu 
montajul „Surîsul Hiroșimei" de Eu
gen țebeleanu ; 2. Casa raională
de cultură „1 Mai" din București, 
cu montajul „Om liber în patrie 
liberă".

Toți instructorii formațiilor care 
au primit premiul I au fost distinși 
și ei cu titlul de laureat al festiva
lului. Au mai primit premii și men
țiuni peste 40 de recitatori și citi
tori artistici, instructori de forma
ții și interpreți.

Cuptoarele fabrică „Cimentul Păcii* din Medgidia, regiunea Constanța

Se spune că, în 
aventuroasa și le
gendara lor călăto
rie în căutarea li
nei de aur, argo
nauții ar fi ajuns 
șl pe țărmul do
brogean al Mării Negre.

Dar pe aid îi vor fi întâmpinat pe 
argonauți numai furtuni îngrozitoare 
și o sărăcie adincă, totală, o sărăcie 
aspră și agresivă.

Contemporane, fără Îndoială, cu le
gendarul Iason, cetățile portuare 
Callatis, Tomis și Istria, n-au fost du
rate în piatră și marmură pentru bo
gățiile imaginare și inexistente ale 
stepei secetoase, dobrogene, d pen
tru mările de grîne din interiorul 
Daciei, pentru mierea, ceara și vite
le din cealaltă parte a Dunării.

Natura aspră și sărăcia profundă a 
bătrînei stepe dobrogene au durat ne
numărate secole de-a rîndul, chiar și 
după prăbușirea în beznă și colb a 
înfloritoarelor cetăți de la țărmul 
Pontului Euxin. Dar mai ales sără
cia ei a continuat pînă nu cu mulți 
ani în urmă, în zilele noastre.

Călătorind în preajma celui de al 
doilea război mondial prin Dobrogea, 
Geo Bogza a înregistrat în reporta
jele sale una din cele mai amare, 
mai negre și mai îngrozitoare reali
tăți ale acestor locuri : sărăcia. A in
trat în bordeiele de lut ale țăranilor 
localnici și i-a văzut strînși în jurul 
măsuțelor scunde, în jurul unor bli
de conținînd mîncarea cea mai ca
racteristică pentru tragica lor sără- 
de: „lapte cu ardei iuți".

In vremea aceea, In ajunul celui 
de al doilea război mondial, în Do
brogea nu era decît un singur sat 
electrificat, nu se puteau număra pe 
întinsul stepei aride decît 119 trac
toare și 124 batoze. Jumătate din fa
miliile țărănești din Dobrogea nu 
aveau nici măcar o singură oaie. Din- 
tr-o sută de familii, numai la șase 
găseai un animal de muncă.

Oamenii trăiau în bordeie de lut 
și mincau o zeamă inumană și de-a 
dreptul revoltătoare : lapte cu ardei 
iuți. Din orzul și secara, și griul se-i 
mânate în pămînt, abia scoteau la 
treieriș 3-400 kg., cu puțin peste can
titatea pusă sub brazdă. Arau ogoa
rele cu pluguri de lemn și dacă prin- 
tr-un miracol ar fi găsit în ogorul 
lor un străvechi „aratrum", un plug 
get In bună stare, neputrezit, ar fi 
zis că peste unealta aceea n-au trecut 
două milenii, d că ea este a lui Ion, 
ori a lui Gheorghe, uitată acolo nu
mai de un an sau doi. Nici bordeiele 
de lut din 1938 nu vor fi fost altfel 
decît străvechile locuințe gete, 
scunde, sărace, alcătuite din nuiele, 
paie și argilă, plămădite, așadar, din 
cele mai dezolante și precare mate
riale de construcție.

Iason va fi plecat spre alte melea
guri în căutarea linei de aur. Ca s-o 
găsească în Dobrogea, ar fi fost un 
lucru tot atît de necrezut și tot atît 
de absurd ca și cînd cineva s-ar fi 
apucat să caute Cîmpiile Elizee în 
peisajul torid al Saharei. Dar acest 
lucru de neînchipuit s-a petrecut în 
zilele noastre, sub ochii noștri ui
miți. Da, lîna de aur a fost găsită I 
Și ea a fost aflată pe un pămînt atît 
de sărac și de secetos, încît acest 
pămînt părea să fie ostil chiaT și ce
lui mai modern vis de a-1 face fer
til. A fost găsită pe un pămînt 
atît de vădit primitiv, încît, în 
afară de fabrica de ciment, de 
la Cernavodă, în acest peisaj n-ai fi 
putut intîlni nici un alt horn de fa
brică, nici măcar o singură hală cu 
strunguri și raboteze. Nu era indus

trie pe meleagurile Dobrogei șî asta 
făcea ca lupta pentru căutarea și des
coperirea linei de aur să fie aici de 
cîteva ori mai grea și mâi aspră de
cît în alte regiuni ale țării. Aici, bez
na și neștiința de carte erau de cî
teva ori mai profunde și mai negre 
decît în alte părți. Și asta făcea, la 
rîndul ei, ca lupta să fie aici de cî
teva ori mai grea și mai patetică.- 
Dar lîna de aur a fost găsită I Ea în
seamnă socialism și este vizibilă și 
elocventă în gradul cel mai înalt, nu 
numai în monumentele mari construi
te în această regiune, ci și în miile 
de amănunte ale vieții, care cloco
tește pe aceste meleaguri, plină de 
vigoare și tinerețe. Mai ales despre 
aceste amănunte aș vrea să vorbesc, 
pentru că în totalitatea lor ele sint 
mai elocvente chiar și decît lungul 
șirag de monumente arhitectonice 
construite de-a lungul mării, de la 
Mangalia pînă la Mamaia. Și amă
nuntele acestea sînt atît de tipice, 
atît de caracteristice, încît chiar și 
simpla lor enumerare ar fi în totul 
elocventă pentru ceea ce vreau să 
arăt acum.

Trăiește la Comana un țăran co
lectivist pe care-1 cheamă Ion Nejlo- 
veanu. El a fost odinioară unul din 
cei mai sărmani oameni din Comana, 
sat la rîndul său din cale-afară de 
sărac. Nejloveanu ăsta a fost unul 
dintre cei dintâi țărani din Comana 
care s-a înscris în gospodăria colec
tivă. Și In toamna cind a luat pen
tru munca ,lui în colectiv peste un 
Vagon de grîu, acest lucru, cu to
tul obișnuit astăzi, a putut să pară 
intr-atâta de senzațional, încît ves
tea aceasta, ca un comunicat al 
bunăstării, ca un exemplu concret 
al abundenței, a fost tipărită pe 
sute, pe mii de foi volante și îm
prăștiate peste satele stepei dobro
gene dintr-un avion utilitar. S-au 
adunat sute de oameni din Coma
na și din Tătaru în ograda casei 
lui Nejloveanu, iar el le-a vorbit 
cu o cuceritoare mîndrie despre roa
dele dobîndite atunci pentru prima 
oară în viața lui, în gospodăria co
lectivă, în primul an al vieții sale) 
noi. Căutîndu-și propria lui fericire, 
întocmai ca legendarii argonauți, Ion 
Nejloveanu a găsit mirifica lină da 
aur în munca liberă, în munca scu
turată de orîce opresiune în sinul ma- 
rei familii colectiviste.

Am mai văzut cu ochii mei, la To- 
palu, podul unei case vechi, podul 
unei case de colectivist, prăbușit sub 

Construcții noi pentru odihna oamenilor muncii in stațiunea Eforie*

greutatea griului și porumbului că
pătat pentru zilele-muncă făcute în 
gospodărie. Despre qmul acela se 
poate afirma, fără să faci nici pe de
parte o metaforă, că s-a înecat în 
grîu. Nu vor fi fost nici ele grozav 
de tari, bîrnele podului. Podul acela 
n-a fost construit ca să adăpostească 
atâta grîu și porumb. Casa era veche 
și era a unui fost țăran sărac.

Omul acela și-a construit o casă 
nouă și în anul următor, cînd am fost 
din nou la Topalu, m-am abătut și pe 
ulița unde locuia vechea mea cunoș
tință. Casa cea nouă stătea față în 
față cu vechiul bordei. Era iarna, prin 
7 sau 8 ianuarie, și omul cărase a- 
casă tot ceea ce i se cuvenea pentru 
munca lui în gospodărie. M-a urcat 
în pod să văd moviloaiele de grîu și 
porumb, m-a vîrît în cameră să-i văd 
putinile cu brînză, să-i văd sculu- 
rile de lînă și butoiașele cu vin 
și tescovină, mi-a arătat damigene- 
le cu untdelemn și garnițele cu 
untură de porc, mi-a arătat șuncile, 
slăninele și cîrnații afumați, aninați 
de grinzile cămării, iar în tindă, înși
rați pe sîrmă groasă, cîteva zeci de 
kilograme de pești uscați.

— Unde ți-e nevasta ? — l-am în
trebat, văzînd că pusese pentru mine 
niște cîrnați la tigaie.

— E la Băile 
Herculane. A tri
mis-o gospodăria 
să facă băi că are, 
săraca, reumatism, 
Ne-a scris. Mîine 
vine cu vaporuL

Și iar mi-am adus aminte de argo
nauți.

Ei ajunseseră și în susul Dunării, 
pînă la Cazane, pînă la Orșova, acolo 
de unde poate chiar în noaptea a- 
ceea soția gazdei mele lua vaporul ce 
să se întoarcă din concediu la To
palu. Și iar, reînviată în minte, ideea 
că lîna de aur a fost în sfîrșit găsi
tă, revenea cu o forță înmiită.

In 1951 gospodăriile colective <Hoi 
Dobrogea aveau în averea lor ob
ștească 78.000.000 lei. In 1958 con
tul lor obștesc a crescut la 400.000.000 
lei. Dar, după încă un an, avutul lor 
obștesc s-a dublat, ajungînd la suna 
de 818.450.000 lei. Da, lîna de aur a 
fost găsită I Regiunea aceasta, altă
dată vestită pentru amara și adînca 
ei sărăcie, a ajuns să livreze, pentru 
prima oară în istoria ei de cîteva ori 
milenară, uriașe cantități de produs* 
agro-alimentare. In 1959, agricultura 
socialistă a Dobrogei a livrat statului 
143.000 tone grîu, 70.721 tone porumb, 
30.016 tone floarea soarelui, 149.641' 
hi. lapte de vacă.

Da, 149.641 hectolitri lapte du 
vacă I Și amintiți-vă că înainte du 
război, Geo Bogza înregistrase unul 
dintre cele mai zguduitoare documen
te ale sărăciei totale pe aceste me
leaguri, văzuse oamenii mincînd cea 
mai absurdă și cea mai paradoxală 
mîncare : ardei iuți cu lapte.

Lîna de aur a fost găsită I Ea poe
te fi nu numai arborată ca un steag, 
în văzul lumii întregi, dar poate fi șl 
contabilizată în amănuntele ei con
crete, materiale, pentru că ea a în
cetat să mai fie o legendă, devenind 
în zilele noastre o realitate obiectivă 
la vederea oricărui călător care-o în
tâlnește în cele 1.080.000 de oi, lat 
cele 3.200 hectare cu plantații aoi du 
vie, în cele aproape 400 de c&minU 
culturale sătești, în cele peste o sută 
de mii de hectare cu cit a crescut 1U 
acești ani suprafața arabilă a regiu
nii, în cele 6.000 de tractoare, In su
cii cu superfosfați ieșiți de pa por
țile fabricii de îngrășăminte mineralu 
din Năvodari, în târnăcopul care U 
dărîmat vechiul bordei de lut ca șl 
In mistria ce așează mortarul la casa 
nouă a colectivistului, în miile da 
Ipostaze în care socialismul Iși arată 
nesecata sa putere de viață și de ri
dicare a omului pe o treaptă tot mul 
înaltă.

PETRU VINTILA
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Gh. Gheorghiu Dej 
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La Institutul de fizică al Academiei R.P.R. Se studiază 
tenia otelurilor inoxidabile la coroziune.

Aportul adus la rezolvarea problemelor concrete 
ale dezvoltării economiei va trebui să reprezinte 
principalul criteriu de apreciere a muncii de cerce
tare tehnico-științifice".

(Din Raportul tovarășului 
la cel de al ~

Izotopii radioactivi 
In slujba omului

/

Avîntul uriaș din 
noastre al forțelor 
toare a poporului se 
festă cu tărie și în 
niul științei.

în anii regimului
crat popular s-au deschis 
perspective minunate pen
tru activitatea științifică, 
orientată înspre rezolvarea 
celor mai arzătoare pro
bleme ale construirii socia
lismului în patria noastră. 
Știința a devenit un aliat 
al maselor de milioane ale 
oamenilor muncii 
noastră în lupta 
tru desăvîrșirea

din țara 
lor pen- 
construc-

ției socialiste. Totodată 
construcția socialistă con
stituie izvorul principal al 
succeselor obținute în toate 
ramurile științei, chezășia 
progresului ei continuu.

Partidul și guvernul nos
tru au dat și dau o înaltă 
apreciere activității științi
fice, oamenilor de știință. 
Ei se bucură acum, ca nici
odată în trecut, de stima și 
dragostea întregului popor 
muncitor. Munca lor devo
tată e urmărită cu atenție 
și interes profund. Izbînzile 
lor sînt izbînzile 
ale tuturor.

noastre

Pentru ea 
să rodeaseă

pămîntul
cît mai mult

Pentru a răspunde sarcini
lor mereu crescînde pe care 
le impune ritmul de dezvolta
re al agriculturii noastre so
cialiste în perspectiva obiec
tivelor mărețe trasate de cel 
de al IlI-lea Congres al par
tidului, cercetătorii de la 
I.C.A.R. București și din re
țeaua celor 17 stațiuni expe
rimentale de ne îu'insul țării 
și-au sporit în ultimul an și 
mai mult eforturile lor crea
toare.

Din cele trei direcții spre 
care se îndreaptă munca lor 
și anume: cercetări pentru 
sporirea producției agricole, 
cercetări de metodică și cer
cetări teoretice, ne vom opri 
în scurta relatare de față a- 
supra cîtorva din . realizările 
sectorului de cea mai mare 
însemnătate și anume pro
ducția și productivitatea agri
colă.

Anul acesta s-a terminat zo
narea producției agricole, 
elaborîndu-se hărți care țin 
seama de zonele naturale și 
economice ale diferitelor 
plante Lucrare de un deose
bit interes economic și care 
reprezintă rodul strădaniilor 
de mai mulți ani a cercetări
lor institutului.

In domeniul creării de noi 
soiuri de cereale s-au obți
nut linii noi de grîu de înal
tă Droductivitate rezistent la 
cădere. Și un rezultat deose
bit: obținerea de către colec
tivul condus de tov. Iazagi și 
VI Moșneagă a unor hibrizi 
dubli de porumb din material 
autohton.

Studiul agropedologic a dat 
rezultate deosebite în proble
ma îmbunătățirii terenurilor 
salinizate. Pe diferite parcele 
din lunca Dunării, lunca Șire
tului și cîmpia Tisei s-a a- 
juns, prin aplicarea îngrășă
mintelor chimice, la sporuri 
de recoltă care ajung. în spe
cial la orez, pînă la 400 la 
sută.

In sectorul îmbunătățiri

funciare și combaterea ero
ziunii solului, ca și în pro
blema pajiștilor naturale, la 
stațiunea din Iași s-a ajuns 
la sporirea de 2—3 ori a pro
ducției prin mijloace simple, 
ca îngrășări, supraînsămîn- 
țări și lucrări de suprafață. 
Astfel se ating două obiecti
ve dintr-o dată: atît conser
varea solului cît și sporirea 
producției.

Și îmbunătățirea bazei fu
rajere a stat în ultimul timp 
în atenția cercetătorilor de la 
I.C.A.R. In afară de lucrările 
amintite mai sus cu privire la 
pajiștile naturale, s-a reușit 
să se creeze soiuri noi de lu- 
cernă, trifoi, măzăriche de 
toamnă etc.

In cercetările de laborator, 
în industrie, agricultură, bio
logie, pretutindeni, izotopii ra
dioactivi și-au găsit și-și gă
sesc neîncetat utilizarea. Este 
acesta, fără îndoială, cel mai 
pașnic mod de folosire a e- 
nergiei atomice. Un domeniu 
în care izotopii își spun tot 
mai mult cuvîntul e medici
na

Ei îngăduie cercetătorului 
studierea mai adîncă a unor 
procese care au loc în orga
nismele vii ușurind stabilirea 
diagnosticului și tratamentului 
unor boli. In prezent la Insti
tutul de endocrinologie „ C. I. 
Parhon" al Academiei R.P.R. 
se fac cercetări fructuoase cu 
iod radioactiv. S-a folosit de 
pildă iodul radioactiv în cer
cetări privind glanda tiroidă 
și relațiile ei funcționale 
sistemul nervos, glanda 
prarenală, etc.

Tratamentul cu izotopi
iod a hipertiroidiei și cance
rului tiroidian, a salvat mii 
de bolnavi dintre care unii 
în stare gravă. Avem de-acum 
o experiență a noastră, rod al 
perseverenței și trudei oame
nilor noștri de știință și ne 
mîndrim cu ea. Institutul de 
fizică atomică din țara noastră 
a pus la dispoziția medicinei 
primii izotopi fabricați în ța
ră. Numărul lor crește neîn
cetat, și odată cu aceasta miile 
de oameni redați vieții și 
muncii.

Beuitronul romînesc

cu
su-

de

Ce este un betatron ? In
tr-un fel spus el se aseamănă 
prin construcție cu un trans
formator electric. Ce are însă 
deosebit ? Un colac de sticlă, 
fără 
resc 
nită 
tun 
magnetice 
învîrtindu-se, electronii își 
măresc energia cu fiecare ro
tație. După miliardele de ro
tații executate închipuiți-vă 
cam de ce energie dispun elec
tronii. Betatronul își poate 
trimite astfel radiația în cor
puri din cele mai dense. Ra
diația produsă de betatron pă
trunde în piese metalice grele 
de peste 0,5 m grosime. Ea 
lasă și imagini pe placa foto
grafică. Iată că am ajuns să 
știm astfeț ce se întîmplă în 
inima metalelor. Acolo unde 
n-a reușit să pătrundă cu 
ochiul, omul a răzbătut cu 
mintea sa isteață. Se 
un cuvînt specializat 
grafii “ industriale.

Betatronul romînesc 
construit, din capul

aer înăuntru în oare ho- 
cu o iuțeală nemaipome- 
electronii zvîrliți ca din 
de cîmpurile electrice și 

ale betatronului. 
electronii

la dimensiunile lui de azi. Ia 
alte țări s-au făcut machete 
Înainte de a se trece la con
strucția betatronului propriu- 
zis. Constructorii noștri au tre
buit să rezolve probleme grele 
de calcul și măsurare preci
să a cîmpurilor magnetice, de 
realizare a aparaturii electro
nice de comandă „creierul* 
betatronului etc. Institutul de 
fizică atomică a primit un 
sprijin prețios din partea in
dustriei noastre socialiste, la 
construirea magnetului și ca
merei de accelerare a beta
tronului. Construcția betatro
nului romînesc a fost termi
nată anul trecut în preajma 
celei de a XV-a aniversări a 
eliberării patriei noastre.

m că
fac, cu 
„radio-

a fost 
locului.

Noi mașini pentru combaterea dăunătorilor
Plantele cultivate au o serie 

de boli și dăunători, care dacă 
nu sînt combătute la timp, 
pot produce pagube mari. Așa; 
de exemplu, este cunoscut 
faptul că lipsa tratamentului 
în vii și livezi face ca bolile 
și dăunătorii să producă pier
deri cuprinse între 60-100 la 
sută. Același lucru se întîmplă 
în legumicultură și chiar în 
cultura cerealelor păioase și a 
porumbului. Se știe că în tre
cut n-a existat nici o preocu
pare privind mecanizarea lu
crărilor de combatere a dău
nătorilor și a bolilor plante
lor cultivate. Singurele care 
se foloseau erau aparatele de 
spate, provenite din import 
Institutul de mecanizare a 
agriculturii a realizat și intro
dus în producție o serie de 
aparate și mașini care asigură 
executarea la timp a măsuri
lor fitosanitare, qu respecta
rea cerințelor și cu cheltueli 
minime. Printre acestea au 
fost realizate în anul 1960 
două mașini combinate, care

pot executa lucrări de stropit și 
prăfuit.

Din punct de vedere econo
mic aceste două mașini înlo-

cuiesc munca a 25 de oameni 
care ar lucra cu aparate ma
nuale și reduc cheltuelile pe 
hectar cu 50 la sută.

Legume, fructe, flori
La Expoziția iloricolă din 

Triest (Italia) a fost admiiat 
un minunat trandafir de cu
loare portocalie care înflo
rește de nouă ori pe an. 
Trandafirul purta numele 
creatorului său, Rudolf Pa- 
locsay. La această expoziție 
standul Stajiunii experimen
tale horti-viticole din Cluj a 
fost distins cu patru medalii 
de aur.

Selecția florilor nu consti
tuie însă singura preocupare 
a cercetătorilor acestei sta
țiuni. Aici se fac numeroase 
cercetări privind îmbunătă
țirea soiurilor de pomi, ela
borarea de noi metode agro
tehnice în cultivarea legume
lor și altele. La stațiune s-a

experimentat de pildă, semă- 
narea cepei de apă direct în 
cîmp. Aplicîndu-se această 
metodă, încă din anul trecut 
pe terenurile gospodăriei a- 
gricole colective din Plăiești, 
s-au recoltat 30.000 kg. ceapă 
la hectar cu un preț de aost 
redus la jumătate. La gospo
dăria agricolă colectivă din 
Macău și la G.A.S. Cluj se a- 
plică cu succes un complex 
de măsuri agrotehnice pus la 
punct în această stațiune ex
perimentală, menit să gră
bească intrarea în rod a live
zilor tinere. Alte complexe de 
măsuri aplicate la cultivarea 
roșiilor, au dus la producția 
record de 105 tone la hectar, 
cu cheltuell minime.

...un colectiv 
muncitori de Ia 
rală de Construcții și Montaje 
din Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei, au realizat un 
excavator pentru săpat șanțuri 
de conducte, în teren acciden
tat.

Excavatorul este înzestrat cu 
o freză cu 13 cupe, 
avînd 
sapă 
adîncime și 0,83 m. lățime, 
un randament 
metri pe oră. 
renului) fiind 
persoane.

de tehnicieni șl 
Direcția Gene-

cu 13 cupe, fiecare 
diametrul de 3 metri. El 
șanțuri pînă la 1,6 m.

cu 
între 40—100 

(după natura te- 
acționat de două

...în cadrul 
combaterea diferitelor boli 
pomilor fructiferi, la I.C.A.R. s-a 
realizat produsul „Merfazin" îm
potriva rapănului merilor. Ex
perimentat la g.a.c. „Pantell- 
mon", „Merfazinul” a dat rezul
tate bune. Atacul dăunătorilor 
pe frunze și pe fructe a fost 
redus cu 95 la sută.

acțiunii pentru 
ale

...pentru mărirea randamentu
lui și simplificarea metodelor 
de vaocinore în masă, Institutul 
Cantacuzino prepară noi tipuri 
de vaccinuri asociate. Astfel, s-a 
trecut la producerea de vaccin 
diftero tetanic (D.T.) și diftero- 
tetano-pertussis (D.T.P.) care 
vor contribui la imunizarea co
piilor în cazul difteriei, tetanosu- 
lul și tusei convulsive.

In locuri pe care viafa noua își pune biruitor pecetea, cercetările 
arheologilor scot la iveală vestigii ale unor civilizații milenare. 
Clișeul din dreapta înfățișează vechea cetate Callatis, edificiu din 

epoca romană-bizantină descoperit șl restaurat la Mangalia.

Exteriorul reactorului romînesc (fotografia de jos).



rx in mulțimea de evenimente, petrecute pe 
| g arena internațională in ultima săptămî- 
*■' nă. adoptarea de către Adunarea Gene
rală a O.N.U a „Declarației cu privire ia a- 
cordarea independenței țărilor și popoareioi 
coloniale" este fără îndoială unul din cele 
mai semnificative. Nouă zecimi din popu
lația globului pămintesc s-au pronunțat des
chis și holărît pentru desființarea imediată 
și necondiționată a rușinosului sistem de 
înrobire colonială. Numai o minoritate infi
mă, compusă din cei mai înrăiți dușmani 
ai libertății și independenței popoarelor, a 
adoptat o poziție echivocă, abținîndu-se de 
la vot. Această minoritate este formată din 
S.U.A., Anglia, Franța, Belgia, Australia, 
Spania, Portugalia, Uniunea Sud Africană și 
Republica Dominicană. Toate acestea sînt 
puteri coloniale sau țări care merg docile 
la remorca colonialiștilor.

„Declarația cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor coloniale" 
votată de covîrșitoarea majoritate a țărilor 
membre ale O.N.U., pe baza proiectului pre
zentat de 43 de țări afro-asiatice, constituie 
o mare victorie morală și politică a fron
tului forțelor anticolonialiste, a tuturor for
țelor păcii. Politica de înrobire și asuprire 
colonială dusă de către puterile coloniale 
s-a discreditat și compromis iremediabil în 
ochii opiniei publice mondiale. Nimeni și 
nimic nu mai poate salva colonialismul de 
la prăbușirea sa. Crahul total al colonialis
mului este inevitabil și acest lucru e sub
liniat cu tărie în Declarația Consfătuirii de 
la Moscova a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești.

Măreața inițiativă a Uniunii Sovietice 
care, prin propunerile făcute de tovarășul 
N. S. Hrușciov la cea de a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a deschis ca
lea pentru adoptarea Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor și po-

r •

| poarelor coloniale, eforturile depuse la 
e O.N.U. de toate țăriie socialiste în spriji- 
1 nul nobilei idei a desființării definitive a 
g colonialismului, arată întregii omeniri că 
g țările socialiste sînt port-drapelul cauzei 
= sfinte a păcii, libertății și progresului, că 

ele sînt un reazim sigur al luptei popoare
lor asuprite pentru libertate și independen- 

g ță, pentru dreptul sfînt la o viață demnă șl 
= civilizată.

g uterile coloniale, care au suferit un
rușinos și lamentabil eșec în încer- 

1 cările lor de a împiedica la O.N.U.
g adoptarea unei hotărîri privitoare la lichi- 
ș darea neîntirziată a colonialismului, nu se 
1 astîmpără insă. Ele caută pe toate căile 
| să-și mențină și pe mai departe dominația 
e lor asupra coloniilor și țărilor care, deve- 
= nind independente, se străduiesc să lichi- 
= deze cît mai grabnic urmăsile nefaste ale 
= colonialismului. Ultimele evenimente din 
g Algeria, Congo sau Laos ne arată cu priso- 
= sință de ce sînt în stare colonialiștii în 
g frunte cu S.U.A.
= In Congo, guvernul legal este pus în im- 
g posibilitate de a-și exercita drepturile con- 
= sfințite de Constituția țării. Primul minis- 
e tru al Congoului, P. Lumumba, și alți pa- 
ș trioți sînt aruncați în închisori. Parlamentul 
= este împiedicat să se întrunească. Bandele 
ș lui Mobutu, lacheul imperialiștilor, își fac 
5 de cap, terorizînd populația care simpati- 
g zează cu patrioții congolezi.
g S.U.A., Tailanda, Filipinele și Cian-kai- 
= șiștii sprijină efectiv pe rebelii de sub co- 
g manda lui Fumi Nosavan din Laos să lichi- 
g deze cuceririle democratice ale poporului și 
§ să instaureze în țară un regim de teroare.

Colonialiștii francezi au făcut să curgă 
| din nou sîngele a sute de mii de algerieni 

din orașele Alger, Oran și altele. Armata 
ș franceză s-a dovedit a fi un sprijin al regi

mului colonial din Algeria și principala pie
dică a oricărei soluționări juste a proble
mei algeriene.

Poporul algerian nu este însă singur în 
g lupta dusă pentru libertate și independență. 

Alături de el sînt toate popoarele lumii, 
= dornice de pace și de libertate. Și, așa cum 

arată N. S. Hrușciov în răspunsul la tele- 
g grama lui Ferhat Abbas, șeful guvernului 

provizoriu al Republicii Algeria, „indiferent 
i la ce cruzimi se vor deda colonialiștii, ei 

an vor renși să mențină rușinoasele orîn- 
duiri coloniale în Algeria și în celelalte re
giuni ale lumii, unde deasupra popoarelor 

g un a răsărit încă soarele libertății și inde
pendenței naționale, dar unde el va răsări 
în mod sigur și această zi nu este departe".

■î

Viața noastra a devenit un infern", 
scrie pe una din pancartele purtate de acești 
țărani olandezi, care manifestă împotriva ba
zei militare americane amplasată în satul lor.

Locuitori din car
tierul Diar-el-Mah- 
coul din Alger ne- 
voiți să-și pără
sească locuințele 
din cauza teroarei 
dezlănțuite împo
triva lor de colo
nialiștii francezi.

f nF1 Vi l IU w

Urmind exemplul partenerilor lor 
francezi din N.A.T.O., cercurile 
guvernamentale din Belgia pun 
la dispoziția Bunde swehrului 
(armata vest-germană) numeroa
se baze pe teritoriul țării. In fo
tografie : o demonstrație a luptă
torilor din rezistență din Aren- 
donek împotriva creării de baze 
ale Bundeswehrului în Belgia.

Pe feț-ele lor se poate citi bucurie. Ei au toa
te motivele să fie bucuroși și fericiți. Refu- 
gtindu-se din Germania occidentală in R.D.G. 
ei vor începe o viață nouă, de adevărați oa

meni liberi.

Poporul laoțian luptă eroic împotri
va rebelilor lui Fumi Nosavan inar-

imperialițtii 
vor să lichideze 
democratice ale

Patet Lao Ș»
pe

mâți și finanțați de 
nordamericani, care 
prin forță cuceririle 
poporului Unitățile
trupele guvernamentale atacă 
rebeli pe toate fronturile, cauzindu- 
le mari pierderi,
unitate a forțelor patriotice

Laos.
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Aho, aho, copii și irați, 
stați puțin și nu minați 

gazdei noastre să-i urați 
după datina străbună : 
Bun găsit și seara bună ; 
pentru-aleasa noastră gazdă 
vom intoarce-adîncă brazdă 
șl în ea 
vom semăna 
ce-i. pgitF*'tp inima, 
sd se Arm rtptjd < uOMVUă 
s-asceKe urarea noastră; 
pentru anul oe-o sâ vie 
pita Be rod șt bucurie.

Ia ad-Bcepem, măi flăcăi.
băi, li«Q

Cînd pornirăni urat 
aa% avut întîi un sfat 
încotro 4să ne-ndreptăm, 
mai Iutii ca să uram ; 
mai întîi să ducem cui 
datina uratului, 
pocnetele blcelor, 
foșnetele spicelor,

din adine de inimi bune, 
grai să dele; spatului, 
dragostei poporului 
pentru 
peat iu 
pentru 
pentru 
pentru 
pentru

tot oe-om făurit, -------
K>t ca-am construit, 
cîntec, ^pentru muncă, 

zorul de pe luncă 
inima curată, 
dragostea bogată 

ce-a cuprins întreaga țară 
din hotarâ în hotară ; 
ți tot sdnd șt sfătuind, 
oă pornim acest colind, 
jm urat mai înainte 
mulțumirea cea fierbinte 
partidului drag părinte, 
celui ce ne-a făurit 
plaiul țării rttflorit, 
traiul nostru fdîicit.

Strîngeți rîndurile, măi, 
hăi, hăt I

Șt Ml precum-'Îp1 
po cînd stăm șt'uii 
ne-a venit în gînd 
că ăst plug n-o să 
țara toată 
prea cu bine 
că sînt dealuri, și 
și stnt munți, și ape late 
locuri grele, neumblate, 
și-apâi știrile mai noi 
ce le-aducem azi la voi 
eți de-ajungem, ori de nu, 
1^ panoașteți toți de-acu', 
cÂ-B purtate de ziare 
do la munte rata-' la mare 
colindind hnn'tjra toată, 
făcînd inima sk bată, 
sâ le aflați cu nîndrie 
că-s fapte de Vrednicie 
și de-nvățăminte pline 
de la frații din uzine. 
Mulți din ei și-au împlinit 
planul bine chibzuit 
Anul Nou sărbătorindu-1 
făiă-a aștepta colindul; 
cînd ne-am dus, 
cu drag le-am spus
In loc de orice .rare 
iele ■■ace» |) ra mai marej 
Șf i, urat mru sondori 
•a ’ ' ■ ■ -
vi 
ta

lunetua, 
siâluiam. 

deodată 
străbată

coline,

găsească noi comori, 
făcurăm o urare 
constructorilor care 
trimit mașini, tractoare, 

■am și noi azi le-am trimes 
grîu curat cu bob ales, 
0 prinos de mulțumire 
pMJPFO. noastră înfrățire, 
pantiu sfaturi și-ajutor 
■& muncim cu mai mult spor, 

jdată. măi feciori, 
st osfoaVi mai t*te, măi.

An de an, neWcetat, 
harta țării s-a schimbat: 
■e-nălțară noi furnale, 
blocuri mari, hidrocentrale, 
■ondo noi, și noi uzini, 
șl cunune de lumini 
■ă-nflorească-n larg de zări 
fază mîndră între țăil.
Glattt oamenii pe schele 
nana.ca din pâmînt castele, 
M deschid inimile, 
Mucnesc luminile.
și-n ași mal mărunt pridvor 
vet gâei un dttnzor. 
In Oltenia de ieri 
aulb al vechilor boieri, 
eu moșii făr' de sfîrșit, 
astăsi sonde-au răsărit. 
Bâsaolind adînc pămintul 
oamenii fși spun cuvîntut 
cxwfșt bvm, adevămi 

’de la păniel V 5Kr£
Greu și-amar a tost trecutul, 
dar de-acum, intreg avutul: 
munți și deal, grădini și-oaor. 
aurul recoltelor 
șl aurul sondelor 
h al țării, e al lor.

Și-n adîncuri scormoniră 
și munți de cărbuni găsiră 
și puternic auliră 
să s-audă peste văi

minați, măi, hăi, băi I

lumea lume
Din bătrini se știe-anume 
că de cînd e 
drum în viață nu-și croiește 
cel ce stă și trîndăvoște. 
Vorba bună, cu măsură 
ți-e sorbită de la gură, 
fapta nouă și-ndrăzneafă 
e un făurar de viață. 
Iar de cînd se ține minte 
viața merge tot 'nainte. 
Cum vă spunem azi și noi : 
de la plug de lemn cu bol, 
aduserăm pe ogoare 
igjn tractor cu cinci brăzdară; 
de la seceri cocoșate 
care-ți făceau gheb în spate, 
la combine minunate ; 
de la vechile cocioabe, 
gîrbove ca niște babe, 
ne-am durat acuma case 
luminoase și frumoase, 
megieșe cu hambare 
an de an ne-ncapătoare.

Ia mai minați, măi, 
hăi, hăi 1

Dați-i bice, măi flăcăi, 
zuruind din zurgâlăi, 
să răsune șapte văi, 
că și-aici, la noi în sat, 
trăim trai îmbelșugat, 
că-n vreo doi-trei ani 

și-o vară 
a ajuns milionară 
și-a cuprins comuna-ntreagă 
colectiva noastră dragă. 
Jocurile, cintecul 
au gonit descîntecul, 
zestrea nu mai e un har, 
dragostea-i fără hotar. 
Fetele, frumoasele, 
nu mai trag ponoasele, 
să se ducă fără vrere 
după unul cu avere.
Zestrea lor fără hotare 
e-n familia cea mare, 
unde munca-i mai cu spor, 
cintecul e mai cu dor, 
glumele mai șugubețe, 
faptele mai îndrăznețe, 
pajiștea mai rodnică, 
dragostea mai dornică. 
Bucurați-vă flăcăi 
zornăind din zurgălăi 
și-alegeți mireasa, măi, 

hăi, hăi l 

(a mai trageți un ocol 
să au tio vorba-n gol. 
Răsturnați o brazdă, două 
Ungă prispa asia nouă, 
gazda să se vosolcaacă 
șt cu vin să no cinstească, 
c-am urat și-am mai ura 
pină etnd a-o tnsora, 
dar mal sint și alte ca*e 
cu pridvoare luminoase 
șl cu gazde lot voloaso. 
Cina vroa să no cunoască 
cu plăcere să poftească 

Aho, aho, copii șt frați. 
Ungă geam v-alăturați 
rămân bun sâ vâ Iuațl 
după datina străbună_ •' î"

hăi.
flăcăi, 
hăăăf I

la gazda noasbă-tour.4. s 
r'-‘- -rrțt' -— ---- *

ar ni-t t

1

de vii in sat primăvara 
ziua-n cîmp muncim, iar seara 
la cămin, cu mic cu mare 
pregătim cîte-o serbare ; 
vara holda secerînd 
trece-n zbor nici nu știi cînd, 
iară toamna, lingă cramă, 
amiros de must te cheamă, 
și-apoi iarna, la cămin 
iiece ungher e plin : 
unii-nvață să ridioe 
holda mai mănoasâ-n spice, 
alții-nvață cum se scoate 
spor de carne, unt și lapte, 
că-nvățăm cum se învață 
și din carte și din viață, 
nu ca ăi ce stau de piatră 
cu motanii lingă vatră 
citu-i iernicica toată 
și tot stau, și stau, și cască, 
și nu vin să se școlească 
să-i învețe agronomul 
cum se lucră cimpul, pomul, 
bucuros să iie omul ; 
iară vara să mi-i vezi 
cînd pe cîmp, cînd prin livezi, 
cum se vaită că nu pot 
ca să scoată mai mult rod 
și n-au spor 
în munca lor.

Ia trezițl-1, măi. flăcăi, 
hăi, hăll

Dați cîte-o chiuitură 
ca la casa de cultură, 
și strigați-o cum știți voi, 
cînd e cintecul in toi, 
cînd e jocul cel de doi, 
cel de doi și cel de patru 
sau atunci cînd jucați teatru, 
spuneți vorbă răspicată 
să se-audă-n sala toată ; 
că de mormăiți ca ursul 
n-o să ciștigațl concursul } 
dar de-i jocul avîntat 
cintccul înaripat 
inima de-ți bate-n plin 
și cuvîntu-i mai senin, 
ciștigați fără-ndoială 
căci concursu-1 și o școală 
ce înalță din popor 
pe artistul amator.

Intreceți-vă, flăcăi,
hăi, hăll

Pocniți, măi, din bici mai tare 
și mai ziceți o urare 
pentru lectorul cutare 
ce vorbește 
păsărește, 
semn că are 
„bagaj" mare, 
de științe, 
cunoștințe, 
că știe de toate 
cîte-n lună și in 
dar nu spune un 
și de-aici, de pe pămint, 
că le-nșiră-așa pe toate 
parcă-anume-amestecate 
în... cuvinte-ncrucișate.

Dezlegați-i limba, măi, 
hăi, hăi 1

cele 
stele, 
cuvînt

Pentru cei ce nu prea vin 
la colț roșu sau cămin, 
cum ar fi și tușa Rada 

ce-a făcut de rîs brigada 
cu eclipsa cea de Lună 
cind s-a apucat să spună 
c-o mănîncă vîrcolacii 
și-o să piară mana vacii, 
că de cum am auzit, 
am rîs de ne-am prăpădit, 
pentru cei ce la plăcinte 
ți-o iau veșnic înainte, 
iar cînd îi așteaptă treaba 
ori o pornesc prea cu graba, 
ori se-ntîlnesc cu zăbava, 
drept urare le-am păstrat 
un răvaș mai pipărat, 
să mi-i usture cu haz 
după om și după caz, 
după faptă șî... obraz, 
că în anul care vine 
să urăm șl lor de bine.

Indreptați-1, măi, flăcăi, 
hăi, hăi (

Mai stnt unii caro amină 
ca să la plaivazu-n mină, 
să somnozo do Intrare
In familia cea mare.
Noi le lacom o urato 
•ă poftească mai curlnd 
sa pornim cu toți la tind, 
să albă și el ca noi 
caso și pătulo noi, 
radio, tolevizoare 
și lucoforl fa pridvoaro.

t.ămunțtt măi flăcăi, 
hăi. băl I

stele sînt pe boltă, 
spice sint în holdă, 
flori sint pe cîmpii, 
sînt și cîte-or fi

Sună clopoțeii, sună 
să vă dăm o veste bună: 
vom avea în șesenal 
bucurii val după val : 
cite 
cite 
cite 
cite 
și c!te-or mai răsări ;
o să crească an de an 
mîndrul holdelor ocean 
cîtu-1 țara-n lung și-n lat 
peste cel din urmă hat ; 
și atunci belșug sâ vezi 
și pe cîmp, și prin livezi; 
și-om porni mecanizat 
în munca de Irigat, 
asanat șl desecat.
Unde-1 astăzi incă baltă 
miine-o crește holda-naltă; 
unde-i azi mlaștină mare 
mîine-or fi grădini in floaret 
din Brașov, șir de tractoare 
vor pomi cu miile 
impînzind cimpiile, 
holdele-aurille.
Și vor fi in magazine 
rafturi mari cu mărfuri plfne, 
mărfuri bune, rominești, 
să găsești 
tot ce poftești.

Ia mal minați, măi,
hăi, hăll

Peste vreo doi ani sau trei 
Dunărea în drumul ei 
va rămîne-n Ioc mirată 
și cu unda înspumată 
cînd Galațiul de pe maluri 
Iși va oglindi în valuri 

cel dintîl furnal 'nălțat 
din uriașul combinat 
ce-o să fie construit 
cu-ajutor din Răsărit, 
de la frații cei mai buni, 
fiii Marii Uniuni, 
de la cei ce ne-ajutară 
să-nflorim trai nou in țară, 
să ne ridicăm uzini, 
s-aprindem cefele lutatal 
și prin siahut '.șt psih .âpl&

.• bucuri» 
priototao/

b< iăl I

F-maștl roată 
malțămii 
și dltid 
pentru t

Minați, măi,

t / r f f

Anul vechi ce stă acum 
gata do-a porni la drum, 
lumeanireagâ a uimit 
cu trei nave-aatolit 
co-au pornit Bin 
iuti ca vintul 
șl ca gindul 
d»-au inconjazat Pâmintu^. . 
Da-n ăst an 
peste ocoaB<s>o£wn7W 
satoUți ^7/7//^ 
neisprăvit!
flocaro cum zbura, 
fâcoa nu știu ce făcea 
că-apuca ort hăis, ori cea, 
ori In maro făcea baie, 
ori cădoa tq c&tp ta „ploaie' 
intr-un stil ortqînaj 
do tip... Capo' CfeqfrvoraL 
Iar din largul cerului 
pe unda eterului 
fără nici o piedică, 
nava sovioticâ 
umplea toate., șurile 
cu semnalizările, 
tTimlțlnd Pâmtnlulul 
pe aripa viatului.
cu torta
pusă-n siu4>4ț-pta£al;/• J 
vocea ei do crainica 
pentru pace trainică.

Minați, mâl,
hăi, hăll

Sună, sună, clopoțel, 
zboară, zbtfarf& uxtrumbol, 
posta codtii, 
porumbel cu aJVt^bono. 
pono albe ca do 'spume, 
solul păcii dragi ta lume.
Zi do xl In |uru! tă 
din UraU pin' 
do la Anxi 
cresc noi talSnrl do măslinii 
și dlnd globului ocol, 
ca 
ca 
ca 
ca 
ca 
co 
tot

sol, 
simbol, 
semn, 
tndomn.

0°

un
un
un
un
o rază 
veghează 
mai vie, tottani trează, 

duci cu tine- 
poste nouă 
glasul năzuia 
și al zărilor albastre, 
glasul muncii-ntloritoaro 
și al păcii-atro popoare, 
glasul țării dtrz rostit 
zi de ta mai oțollt, 
ascultat »l prețuit 
că nl-i țara ton 
și do lume cunos 
ca ni-1 țara înflorită 
și do lumo prețuită ; 
că-l puternică, bogată, 
șt frumoasă'ties 
cum a-a

Pentțu 
dațl-1

21*

hăi,

șt ulcioare 
cu vin ,<aft 
po la gaaaa 
să io tăcem o urara 
pentru anul ce-o să via, 
an co nt-r-dorim ti 
și mal plin 
an frumo 
cu mai

Datl-t dr
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