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Conducători de partid și de stat la lași, pe șantierul noilor blocuri din Piafa Unirii.

RU DEZVOLTAREA ECONOMICI 
LILTURALA A REGIUNII SI ORAȘE

1

Expunerea tovarășului Oheorghe Gheorghiu-Dej la
* * i

adunarea activului de partid din regiunea lași

După cum s-a anunțat, {n ziua de 22 septembrie, la încheierea 
vizitei în regiunea Iași, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut o 
expunere in fața activului de partid cu privire la problemele dez
voltării economice și social-culturale a regiunii lași.

Publicăm mai jos textul expunerii.

Tovarăși,
Problema dezvoltării economice a 

regiunii Iași formează de mai multă 
vreme obiectul preocupărilor partidu
lui și statului nostru.

Potrivit indicațiilor conducerii de 
partid, Comitetul de Stat al Planifi
cării, ministerele și instituțiile cen
trale interesate, în colaborare cu or
ganele locale de partid și de stat, au 
lucrat timp de peste doi ani la ela
borarea unei schițe care să stabi
lească profilul cel mai potrivit și pers
pectivele reconstrucției economice și 
social-culturale a regiunii și orașu
lui Iași. Prevederile cuprinse în acest 
studiu fac parte integrantă din pro
gramul general de dezvoltare a eco
nomiei naționale.

Este cunoscut că în anii regimului 
democrat-popular au fost depuse mari 
eforturi și au fost obținute rezultate 
îmbucurătoare în ridicarea multilate
rală a regiunii Iași.

Au fost puse bazele dezvoltării in
dustriei în regiune, au fost lărgite și 
modernizate întreprinderile existente 

și s-au creat noi întreprinderi cu un 
înalt nivel de tehnicitate, ca fabrica 
de rulmenți de la Bîrlad, fabrica de 
antibiotice, de mobilă, întreprinderi 
ale industriei alimentare, textile, în
treprinderi ale industriei locale. Ca 
rezultat, producția globală industria
lă a regiunii a crescut în ultimii 10 
ani de aproape 5 ori.

Extinderea rețelei de căi ferate, 
modernizarea de drumuri, sporirea 
mijloacelor de transport, racordarea 
orașelor Iași, Bîrlad și Pașcani la 
sistemul energetic național, asigura
rea alimentării cu apă au creat condi
ții tot mai bune pentru dezvoltarea 
economică a regiunii.

In ce privește agricultura, coope
rativizarea este în linii generale în
cheiată, în unele raioane colectivi
zarea aflîndu-se în stadii înaintate : 
în raionul Bîrlad gospodăriile agrico
le colective dețin 87 la sută din to
talul suprafeței cooperativizabile, în 
raionul Huși — 66 la sută, în raionul 
Vaslui — 64 la sută.

Este în continuă lărgire baza tehni
că a agriculturii care dispune acum 
de peste 2.600 de tractoare — mai 

mult de jumătate din numărul total 
al tractoarelor din vechea Romînie
— precum și de alte mașini agricole. 
Au crescut producția agricolă globală 
și marfă, cît și participarea regiunii 
la formarea fondului central la grîu, 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și alte produse.

Ca urmare a măsurilor luate de 
partid și guvern pentru ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
a crescut puterea de cumpărare a 
populației din regiunea Iași — ceea 
ce se reflectă în sporirea de peste 
3 ori în ultimii zece ani a desfaceri
lor de mărfuri cu amănuntul prin co
merțul socialist.

fii ce privește fondul locativ al O 
rașelor regiunii și în special al lașu
lui este cunoscută tuturor moștenirea 
grea pe care am primit-o de la trecut. 
In afara cîtorva edificii — îndeosebi 
instituții administrative și culturale
— și a unui număr de case mai ară
toase aparținînd reprezentanților cla
selor avute, cea mai mare parte a 
fondului locativ al orașului Iași era 
constituită dintr-o aglomerare de că
suțe sărăcăcioase și bojdeuci insalu
bre, degradate. Oricine poate înțelege 
că lichidarea acestei stări de lucruri 
nu poate fi realizată dintr-odată, ci 
numai în mod treptat, pe măsura creș
terii forței economice a statului.

Pentru dezvoltarea fondului locativ 
în orașele regiunii Iași s-au depus 
eforturi însemnate, dîndu-se în folo
sință, în perioada 1958 — semestrul

I 1961, o suprafață locativă de aproa
pe 190.000 m.p. Cu toate acestea, re
zultatele obținute trebuie considerate 
numai ca un început, care va fi con
tinuat într-un ritm din ce în ce mai 
accentuat, pe baza creșterii resurse
lor economiei naționale și în confor
mitate cu un plan de sistematizare ce 
va fi aprobat de partid și guvern.

In ce privește învățămîntul, au fost 
construite 380 de școli; numărul ele
vilor din școlile de cultură generală 
reprezintă 180 la sută față de 1938, 
iar al celor din Învățămîntul tehnic, 
profesional și pedagogic — peste 300 
la sută.

In centrul universitar Iași funcțio
nează șase instituții de învățămînt 
superior, numărul studenților fiind 
acum de 2,5 ori mai mare de- 
cît în anul 1938. Au fost construite 
cămine și cantine modeme — s-au 
schimbat radical condițiile de viață 
și studii ale studenților ieșeni, care 
dispun în prezent de peste 6.000 
locuri în cămine șl peste 3.000 locuri 
în cantine, față de cca. 480 locuri în 
cămine și 300 locuri în cantine înain
te de război.

Au fost date în funcțiune așezămin
te științifice și cultural artistice : fi
liala Academiei R.P.R. cu un număr 
de institute, între care Institutul de 
cercetări chimice „Petru Poni , Opera

(Urmare în pag. 2-a)
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de stat. Filarmonica, teatre, sute de 
cămine culturale, numeroase cinema
tografe în mediul urban *i rural.

Au fost extinse și reorganizate uni
tățile spitalicești din regiune, a cres
cut de peste două ori numărul paturi
lor de spital. In sectorul ocrotirii să

Creșterea industriei în regiune
Potrivit Directivelor Congresului 

al IH-lea al partidului ți ținînd sea
ma in studiul întreprins, de carac- 
ter.slicele și posibilitățile regiunii, de 
criteriile eficienței economice, parti
dul și guvernul apreciază că tn pre
zent a devenit posibil și necesar să 
se imprime tio ritm mai accentuat 
construcției economice și social-cul- 
turale în regiunea Iași.

In cele ce urmează vă voi prezenta 
pe scurt concluziile la care a ajuns 
conducerea partidului în ce privește 
orientarea generală In dezvoltarea 
regiunii Iași și principalele obiective 
ce urmează să fie realizate.

Pentru sporirea potențialului eco- 
mic al regiunii și creșterea forțelor 
de producție este necesară dezvol
tarea în continuare a industriei, prin 
construirea de nei Întreprinderi ți prin 
reprofilarea ți lărgirea celor existen
te. Aceasta va duce Ia ocuparea în 
mai urare măsură a forței de muncă, 
ia creșterea numerică a clasei mun
citoare la ridicarea calificării tehni- 
co-proiesionale a oamenilor muncii.

Tn același timp trebuie asigurat un 
puternic avînt ai agriculturii prin 
dezvoltarea intensivă a tuturor ramu
rilor ei — și In special a culturii ce
realelor. pomicuitnrii. viticulturii, 
creșterii animalelor — pentru care 
există în regiune condiții deosebit de 
favorabile și Însemnate lezerve încă 
nevalorificate Din prevederile stu
diului Întocmit rezultă că și pe viitor 
agricultura îș» păstrează rolul pre
cumpănitor în profilul economic Ș> 
în structura producției globale a re
giunii

In ceea ce privește industria, tn 
afara unui număr de 9 unități noi 
de interes republican, stabilite ante
rior a fi construite în regiunea Iași, 
studiul întocmit în conformitate cu 
sarcinile planului economic de șase 
ani prevede să se mai amplaseze 
încă 17 uzine și fabrici. Se vor crea 
în regiune ramuri industriale n°l : 
siderurgia, construcția de utilaj chi
mic. industria de mase plastice și 
altele.

Cel mai important obiectiv indus
trial prevăzut a fi construit și care 
urmează să fie pus în funcțiune în- 
cepînd cu 1963 va fi o uzină metalur
gică. în orașul Iași, cu trei secții : 
țevi sudate, cu o producție de 125.000 
tone pe an ; profile îndoite din tablă 
— 60.000 tone pe an; lami
nor de benzi la rece — 60.000 
tone pe an. în viitor capacita
tea uzinei va putea fi mărită de 
2—3 ori, în conformitate cu studiile 
ce se vor elabora în cadrul progra
mului economic de perspectivă pînă 
în 1980. Dotată cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, în cea mai mare parte 
automatizată, această uzină va apro
viziona cu produsele sale întreaga 
economie a țării

Se vor reprofila și lărgi atelierele 
de reparat material rulant „Ilie Pin- 
tilie”. Ele vor prelua sarcinile de 
producție ale atelierelor „Grivița 
Roșie" din București, iar din 1965 vor 
trece Ia producția de utilaje pentru 
industria chimică, a celulozei și hîr- 
tiei, cu o capacitate finală de 34.000 
tone pe an — volum ce depășește în
treaga producție actuală de aseme
nea utilaj a țării. încă de la sfîrșitul 
anului 1961 va începe construcția 
unei hale noi pentru a crea condi
țiile necesare trecerii la profilul a- 
rătat.

Tot pînă în 1965 își va dubla pro
ducția fabrica de rulmenți Bîrlad.

Se va construi o centrală electrică 
de termoficare în orașul Iași cu o 
putere instalată de 36—50 MW, des
tinată să alimenteze cu energie elec
trică și termică, sub formă de aburi 
șl apă fierbinte, unitățile industriale 
existente și cele ce sînt prevăzute 
a fi amplasate în acest oraș tn pe
rioada 1960—1965, precum și o im
portantă rețea locală de termoficare 
urbană.

In industria chimică se va construi 
o fabrică de prelucrare a maselor 
plastice cu o capacitate de circa 
30.000 tone pe an, cu perspectiva de 
a ajunge după 1965 pînă la 70—80 
mii tone pe an. Este în stadiu am
plasarea tn Iași a unei fabrici de 
mase plastice — poliesteri și poliu- 
retani — necesare construcțiilor, in

nătății e constată o scădere a mor
talității de Iu peste 25 la mie in 1938, 
la 8 la mie în 1960.

Eforturile făcute de stat pe tru ri
dicarea economică și sociai-culturaiă 
a regiunii Iași își găsesc expresia în 
volumul ridicat al investițiilor care în 
perioada 1951—1960 au totalizat a- 
proape 3 miliarde 800 milioane lei.

dustriei lemnului și construcțiilor de 
mașini. Se va dezvolta producția și 
vor fi lărgite sortimentele la fabrica 
de antibiotice, urmînd să se pună 
un accent deosebit pe producția de 
biostimnlatori pentru sectorul zoo
tehnic.

Va fi construită o nouă secție de 
mobilă curbată de mare capacitate 
în cadru) fabricii de mobilă Iași, 
pusa în funcțiune anul trecut și o fa
brică de mobilă cu o capacitate de 
cel puțin 10 mii garnituri conven
ționale pe an în orașul Vaslui.

Pentru a asigura ritmul accentuat 
și volumul sporit al construcțiilor 
prevăzute pentru anii ce urmează, se 
va construi o fabrică de mate
riale de construcții ceramice și ilta 
de elemente de construcție din ci
ment.

întreprinderea „Țesătura** Iași va 
fi completată cu o secție nouă la 
filatura de bumbac; se prevede cons
truirea unei fabrici de tricotaje de 
bumbac cn o capacitate de producție 
de 13 milioane bucăți pe an, repre
zentând aproximativ jumătate din 
producția anului 1960 pe țară. Tot
odată, se vor dezvolta de cca. 
3,5 ori actualele capacități Iu in
dustria de confecții din regiunea 
Iași. Spre sfîrșitul perioadei planu
lui de 6 ani va începe construirea 
anei țesătorii de fire sintetice și ar
tificiale cu o rapacitate de 6 milioane 
m.p. pe an și construcția unei între
prinderi de încălțăminte de cauciuc, 
care urmează să producă annal 4 
milioane perechi încălțăminte și 
2.400 tone talpă.

Anui viitor va intra tn funcțiune 
fabrica de extracție și rafinare a 
uleiului, actualmente în construcției

Dezvoltarea agriculturii socialiste 
și spotirea producției agricole

Tovarăși,
Congresul al IH-lea al partidului 

nostru a stabilit sarcina ca procesul 
de colectivizare a agriculturii să fie 
Încheiat plnă tn 1965. La 1 septem
brie 1961 în Întreaga țară sectorul 
agricol cooperatist reprezintă 82,8 la 
sută din întreaga suprafață arabilă 
cooperativizabilă La aceeași dată, 
gospodăriile agricole colective dețin 
69 la sută din suprafața arabilă co- 
operativizată

Cum stau lucrurile in regiunea 
Iași 1 La aceeași dată nivelul coope
rativizării a ajuns la 89,7 la sută din 
suprafața arabilă. Acesta este un 
succes deosebit de important In mun
ca organelor și organizațiilor de 
partid și arată că țărănimea din re
giune a pornit cu hotărtre pe calea 
agriculturii socialiste.

Gospodăriile colective din regiune, 
in număr de 440. dețin numai 51,2 la 
sută din suprafața arabilă cooperati-

In vizită pe șantierul fabricii de ulei din lași.

cu o capacitate de prelucrare de 
120.000 tone semințe de floarea- 
soarelui anual. In industria alimen
tară se vor mai construi trei fabrici 
de produse lactate. secții de lapte 
pasteurizat, de unt și de brînzeturi, 
un abator cu secție de preparate de 
carne, o fabrică de pline, o fabrică 
de paste făinoase și biscniți, un cen
tru de condiționare și fmbutetiere a 
vinului, trei centre de vlulfieare și 
altele.

In afara unităților industriale enu
merate pînă acum s-a dai sarcina de 
a se stadia ta continuare posibilită
țile amplasării tu regiune și a altor 
Întreprinderi.

Prin realizarea obiectivelor prevă
zute va spori considerabil potenția
lul economic al regiunii, iar orașul 
Iași va deveni un important centru 
industrial. Pentru amplasarea judici
oasă și economică a obiectivelor din 
Iași se prevede, conform schiței de 
sistematizare a orașului, crearea unei 
zone industriale, In care vor fi con
centrate noile unități, grnpate în ju
rul centralei electrice și de termofi
care. întreprinderile din zona indus, 
triată vor putea folosi o serie de 
utilități și unități social-culturale co
mune.

Pentru dezvoltarea industrială a 
regiunii Iași, se vor aloca fu peri
oada 1966—1965 fonduri de investiții 
la valoare de 2—2,3 miliarde lei.

Ca rezultat al lărgirii unităților 
existente și al construirii noilor În
treprinderi, producția industrială în 
regiunea lași va crește In această 
perioadă de aproximativ 3 ori, cu 
un ritm mediu anual de cca. 20 la 
sută, superior celui realizat in ulti
mii 10 ani și mai Înalt decît ritmul 
mediu de creștere a producției globa
le industriale pe țară.

Ponderea regiunii Iași In industria 
țării va spori de la 2,3 la sută tn 
1980, ia 3.4 la sulă ta 1965; numă
rul salariaților din industrie va creș
te cu cca. 20 mii, ajungtnd la 44 mii.

Pentru a asigura realizarea obiec
tivelor industriale și reconstrucția 
orașului Iași, se Înființează o comisie 
guvernamentală cu participarea or
ganelor locale, care va coordona și 
conduce operativ întreaga acțiune.

vizată. Pe o gospodărie colectivă revin 
645 ha. suprafață agricolă față de 
934 ha. cît este media pe țară. Doar 
75 gospodării colective au o supra
față de peste 1.000 ha.

Intre raioanele regiunii sînt foarte 
mari diferențe in ce privește gradul 
de colectivizare. In timp ce în raioa
nele Bîrlad, Httși și Vaslui colectivi
zarea este foarte avansată și se apro
pie de Încheiere, tn raioanele Paș
cani, HîrlăH și Iași ea este mult ră
masă în urmă. Toate acestea arată 
că în privința colectivizării în re
giune este o rămînere în armă dato
rită faptului că munca de transfor
mare socialistă a agriculturii a fost 
concentrată mai mult în direcția 
creării de Întovărășiri, slăbindu-se 
preocuparea pentru trecerea la forme 
superioare de organizare a agricultu
rii socialiste.

Ținînd seama de procentul ridicat 
al cooperativizării regiunii, de expe

riența acumulată în acest timp de 
țărănime, de existența unui număr 
însemnat de gospodării colective 
fruntașe care exercită o forță de 
atracție mereu crescîndă, există toa
te condițiile ca în regiunea Iași să 
se Încheie procesul de colectivizare 
a agriculturii încă Înainte de ter
menul stabilit de Congresul al IH-lea 
al partidului, dacă organele și orga
nizațiile de partid din regiune își 
vor intensifica și îmbunătăți neînce
tat munca politico-organizaiorică 
pentru atragerea întregii țărănimi In 
gospodăriile colective.

Această muncă trebuie desfășurată 
pe un front larg, fn toate raioanele, 
concentrlndu-se tn apest scop cele 
mai bune forțe ale activului de 
partid, colectiviștii cei mai Înaintați 
și cu experiență, care știu să 
vorbească în limbajul și pe Înțelesul 
țăranulni. Polosindu-se o mare va
rietate de forate și metode, va trebui 
să se acorde o deosebită atenție 
popularizării realizărilor gospodării
lor colective fruntașe, cunoașterii de 
către masa intovărășiților a expe
rienței acestor gospodării, a modului 
cum sînt «le organizate și a avanta
jelor materiale pe care le obțin co
lectiviștii.

In desfășurarea muncii de colecti
vizare a agriculturii regiunii trebuie 
să se aibă In vedere de la Început 
crearea de gospodării colective mari, 
prin unirea și transformarea mai 
multor Întovărășiri mici Intr-o sin
gură gospodărie colectivă. Totodată, 
organele de partid și de stat trebuie 
să se preocupe Îndeaproape de 
unirea treptată a gospodăriilor colec
tive mici, tn gospodării mari, cores
punzător indicațiilor Comitetului Cen
tral al partidului. Numai astfel se 
pot organiza unități economice pu
ternice, multilateral dezvoltate, se 
creează condiții mai bune pentru fo
losirea rațională a pămtntului, pentru 
utilizarea mai eficace a mijloacelor 
mecanizate și pentru aplicarea meto
delor agrotehnice Înaintate, care vor 
asigura creșterea producției agricole 
și bunăstarea țărănimii muncitoare.

Terminarea colectivizării va crea 
condiții optime pentru valorificarea 
deplină a marilor resurse existente 
tn regiune și trecerea la o agricul
tură intensivă, de mare productivi
tate, multilateral dezvoltată, care să 
asigure un belșug de produse agro- 
alimentare.

Deși condițiile generale de sol și 
de climă stat prielnice culturii ce
realelor, pomiculturii și viticulturii, 
tar pășunile și fînețele favorizează 
dezvoltarea creșterii animalelor, to- 
tnși producțiile ce se obțin sînt încă 
scăzute din cauză că o suprafață im
portantă de teren este erodată.

De aici rezultă că pentru creșterea 
producției agricole, pe lingă ridicarea 
continuă a productivității pe terenu
rile bune, una din sarcinile cele mal 
importante ale organelor de partid și 
de stat din regiune este organizarea 
unei largi acțiuni de combatere a 
eroziunii solului. Valorificarea rațio
nală a acestor terenuri erodate con
stituie o foarte mare rezervă pentru 
creșterea producției agricole a re
giunii Iași

Se prevede ca pînă în 1965 să se 
execute lucrări de combatere a ero
ziunii pe o suprafață de circa 254) mii 
hectare. Această acțiune trebuie des
fășurată pe etape, începînd cu tere
nurile care necesită lucrări mai pu
ține și mai simple și care pot da re
zultate economice tn termen scurt.

Pe lingă lucrările de combatere a 
eroziunii soiului este necesară orga
nizarea unei acțiuni susținute pentru 
recuperarea terenurilor supuse inun
dațiilor

Pentru curmarea acestor calami
tăți care aduc pagube mari econo
miei s-au Întocmii studii care pre
văd executarea unui volum vast de 
lucrări

Aceste lucrări necesită eforturi 
mart și de aceea este necesar ca ele 
să fie eșalonate pe mai mulți ani. 
Intr-o primă etapă, pînă în 1965 se 
prevede amenajarea complexă a 
Bahtuiului $1 aflnențflor săi, ceea ce 
va asigura apărarea contra inunda
țiilor a circa 4 500 hectare teren a- 
gricol. inclusiv orașul Iași și zona sa 
indestriată

In ceea ce privește rîurile Prut. 
Bîrlad. Jiția planurile de amenajare 
sînt în curs de definitivare și vor 
fi terminate In cursul aentai 1662. 
ciud se va putea trece la elaborarea 
proiectelor de lucrări ce se vur efec
tua tn etapele următoare

Lucrările de îmhuaă’ățiri funciare 
prevăzute vor permite scoaterea de 
sub inundații pînă în 1965 a unei su-
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prafețe agricole totale de 20 mii 
hectare, apărarea de inundații a ora
șelor Iași și Bîrlad și crearea unor 
iazuri agro-piscicole. Irigarea a cca. 
6.000 ha teren, costul total al acestor 
lucrări fiind de tî6—126 milioane Iei.

Valorificarea terenurilor slab pro
ductive, supuse eroziunii și inunda
țiilor, cere eforturi serioase și poate 
fi realizată cu succes numai prin 
mobilizarea largă a țăranilor din re
giune, direct interesați în executa
rea acestor lucrări, în creșterea pro
ducției agricole și, pe această cale, 
a propriilor lor venituri. Organele 
locale de partid și de stat trebuie 
să analizeze posibilitățile regiunii și 
să ia măsuri pentru folosirea tuturor 
resurselor existente, în vederea exe
cutării an de an a unul volum tot 
mai mare de lucrări, astfel ca ac
țiunea de combatere a eroziunii și 
stăvilirea inundațiilor să se reali
zeze mai repede deeft era prevăzut. 
La înfăptuirea acestor sarcini trebuie 
să-și dea din plin contribuția 
specialiștii, care să fie mobilizați să 
lucreze pe teTen, să stabilească mă
surile cele mai eficace și să asigure 
concret, zl de zi, aplicarea lor.

mitetu] Central al partidului, va tre
bui organizată pe loturi din ce in ce 
mai mari cultivarea porumbului în 
condiții de agrotehnică superioară, în 
vederea realizării unei producții de 
5.000 kg boabe ia hectar pe terenu
rile neirtgate șl de ce] puțin 5 090 
kg pe tCTenarile irigate.

Partidul și guvernul nostru acordă 
o mare importanță dezvoltării creș
terii animalelor — ramură de bază a 
producției agricole, aducătoare de 
mari venituri țărănimii. Recenta ple
nară a C.C al P.M.R a dat direc
tive și îndrumări clare în această 
privință, adopttnd măsuri importante 
de stimulare a creșterii efectivelor 
de animale matcă și în special a va
cilor de lapte, măsuri care dan bune 
rezultate. Și in regiunea Iași s-au 
obținut realizări încurajatoare în a- 
cest domeniu, fără însă să se înde
plinească planul stabilit de creștere a 
efectivelor de animale la toate spe
ciile. Dacă la taurine densitatea este 
apropiată de media pe țară, la vad 
șl îndeosebi la porci și păsări, regiu
nea Iași este mult rămasă în urmă.

Atenția principală în domeniul 
creșterii animalelor trebuie îndrep
tată în direcția sporirii producției pe 
cap

tru sporirea suprafețelor cultivate cu 
vii nobile. N-a fost judicioasă crien- 
tarea organelor locale de a merge pe 
linia extinderii suprafețelor cu vii, 
!n loc să pună accentul pe ridicarea 
calitativă a viticulturii.

Pentru remedierea acestei situații 
se prevede ca pînă în 1965 suprafața 
plantată cu vii altoite și irdlgene să 
crească la 13 060 hectare prin plan
tarea terenurilor improprii altor cul
turi. Paralel cu extinderea plantații
lor se vor desfășura și lucrările de 
completări de goluri 
tente cu viță nobilă, 
ponderea viței nobile 
la 20 la sută la 50 la
nea de înlocuire a viilor hibride tre
buie avut în vedere ca producția de 
struguri să nu scadă, iar ponderea 
strugurilor de masă să crească.

în cadrul planului de dezvoltare a 
viticulturii va trebui să se concen
treze activitatea în bazinele viticole 
consacrate, extinzîndu-se îndeosebi 
podgoria de la Cotnari

în domeniul pomlculturii se pre
vede extinderea suprafeței de livezi 
la 20.000 hectare tn 1965, urmărin- 
du-se totodată îmbunătățirea rapor
tului între specii O mare atenție 
trebuie dată alegerii soiurilor, plaa-

în viile exis- 
Ptnă tn 1965 
va crește de 

sută. In acțiu-

și ma-

Ia direcția sporirii producției pe 
de animal. In acest scop tre-

către Pavel Bichir, unul din cel
Colectiviștii din Pribești, raionul Vaslui, au întîmpinat cu dragoste pe conducătorii de partid și de stat. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este primit cu tradiționala piine și sare de 

mai vechi colectiviști.

Măsurik* de combatere a eroziunii 
soiului și inundațiilor în condițiile 
lack erezii procesului de colectivizare 
a agriculturii parale] cu extinderea 
mecanizării, îmbunătățire a substan
țială a agrotehnicii, folosirea pe sca
ră largă a semințelor selecționate, a 
unor cantități mai mari de îngrășă
minte vor face posibilă o creștere 
importantă a producției agricole.

O ateație deosebită trebuie acor
dată sporirii producției de cereale, 
îndeosebi de grin și porumb, care 
vor ocupa perie 70 la sută din su
prafața arrabilă a regiunii. Obținerea 
unei producții mari de cereale va a- 
sigara dezvoltarea și a celorlalte ra
muri ale apiculturii și în primei 
riad a creșterii animalelor

Regiunea Iași își propune să rea
lizeze pică in 1965 o producție loială 
anuală de 272 mii tone grîn și 
699 mii tone porumb. Realizarea 
acestei producții cere o mnucă 
serioasă, cu atît mai mult cu cit în 
prezent recoltele de cereale, ca și 
de alte culturi, ce se obțin în regiune 
sîot an de an sub media generală 
pe țară

In centru] atenției organelor de 
partid și de stat din regiunea Iași 
trebuie să stea problema sporirii 
producției la hectar la cereale ca și 
la alte culturi Trebuie mobilizate 
toate forțele pentru aplicarea între
gului complex de măsuri agrotehnice, 
folosirea pe scară largă a îngrășă
mintelor și îndeosebi a celor orga
nice, a semințelor din soiurile cele 
mai productive și potrivite condițiilor 
pedoclimatice ale fiecărei zone, exe
cutarea Ia timp a însămînțărilor, în
grijirea și recoltarea culturilor.

Ținînd seama de faptul că în re
giunea Iași cultura porumbului ocu
pă suprafețe întinse, este necesar să 
se îmbunătățească substanțial agro
tehnica acestei culturi. In același 
Ungi, potrivit indicațiilor date de Ce-

VvTHnnnnnnnn

buie asigurată înainte de toate o 
puternică bază de furaje prin creș
terea producției de cereale furajere 
și ta special de porumb boabe, extin
derea culturii mazăriL a culturilor 
duble pentru masă verde, a culturilor 
de trifoliene și borceag. cultura inter
calată a dovlecilor și folosirea pe 
scară largă a rezidurilor industriale.

Gospodăriile agricole colective vor 
trebui să întrețină și să folosească în 
mod rațional pășunile, să execute lu
crări de îmbunătățiri, astfel ca pro
ducția la hectar să crească la cel 
puțin 10 mii kg Pe pășunile degra
date var trebui efectuate lucrări pen
tru combaterea eroziunii și reînsă- 
mînțarea Ier ca plante valoroase

O acțiune de cea mai mare impor
tanță pentru creșterea producției la 
lapte, lină, came este organizarea pe 
scară largă a selecției animalelor și 
încrucișarea raselor locale cu rase 
mai productive.

Pentru creșterea rapidă a șeptelu- 
lui de bovine, perdue și oviue tre
buie păstrat și crescut întregul efec
tiv de animale tinere apte pentru re
producție și organizată redistribuirea 
între unitățile agricole a animalelor, 
pentru completarea în fiecare imitate 
a efectivelor de animale matcă

Trebnie luate deîndată măsuri ho- 
tărîte pentru creșterea efectivului e * 
porci, deoarece aceasta este calea cea 
mai rapidă de sporire a prodr?ției de 
carne

Pe lîngă orașul Iași și alte orașe 
ale regiunii vor trebui create mari 
unități specializate în producția &e 
ouă și carne de pasăre Ia preflisai de 
cost scăzute Pentru aceasta trebuie 
găsite soluțiile constructive și siste
mele de furajare și îngrijire cele mai 
ieftine, productive și de mare efi
ciență economică.

Regiunea Iași are condiții pedocli- 
maDce favorabile, precum și o vecfce 
tradiție în domeniul culturii viței de 
vie Situația fondului viticol impune 
luarea unui ansamblu de măsuri pen-

tării celor mai valoroase soiuri de 
mere, pere, caiBe și de alte fructe 
pentru consum în stare proaspătă și 
conservată.

Folosind din plin 
de care dispune, 
jinul dat de partid 
nea Iași are toate 
vină tn scurt timp
de producție pomi-viticolă.

în sprijinul dezvoltării agriculturii 
în regiunea Iași, statul nostru va asi
gura în anii 
S.M T.-urilor

posibilitățile mari 
precum și sori
și guvern, regiu- 
condițiile să de- 
o puternică bază

un număr sporit de tractoare 
șini agricole.

înzestrarea regiunii Iași cu 1 
re și mașini agricole, va fi 
mativ egală înzestrării medii | 
în 1965 vor reveal la un tractor 
95 ha. teren mecanizatul în G.A.C. și 
60 ha. tn 
era media

Condiția 
succes a 
dezvoltarea agriculturii în regiunea 
Iași este asigurarea cadrelor, forma
rea unui număr suficient 
liști cu pregătire medie și 
ridicarea nivelului de 
agrozootehnice al tuturor 
din agricultură. Pregătirea cadrelor 
necesare agriculturii este o sarcină 
principală a organelor locale de 
partid și de stat. Ele trebuie să acor
de o deosebită atenție recrutării și 
selecționării candidați lor pentru în
vățăminte! agricol superior și mediu 
din rîndul tinerilor din gospodării 
colective, care la terminarea studii
lor să lucreze nemijlocit în unitățile 
agricole. Trebuie să obținem ca tn 
anii viitori în fiecare G.A.C. să lu
creze cîte un inginer agronom și alte 
cadre de specialiști, iar pînă atunci 
specialiștii existenți în regiune să 
fie astfel repartizați incit fiecare in
giner să răspundă de îndrumarea a 
2—3 gospodării colective.

Organele de partid și de stat tre
buie să se preocupe cu toată răspun
derea de pregătirea prin cursuri de 
scurtă durată a cadrelor de cozidu- 
cere pentru GA.C. — președinți, bri
gadieri, socotitori — și să organizeze 
In timpul iernii cursuri agrozooteh
nice în vederea ridicării nivelului de 
cunoștințe al masei de țărani colec
tiviști

Comitetul regional de partid a în
tocmit un plan de măsuri privind în
treaga activitate de ridicare a agri
culturii regiunii. Acest plan trebuie 
încă aprofundat și concretizat cores
punzător cu cele arătate aici, insis- 
tîndu-se îndeosebi asupra căilor, me
todelor și mijloacelor de realizare a 
obiectivelor stabilite.

în toate problemele de bază ale 
agriculturii regiunii — terminarea co
lectivizării, unirea gospodăriilor mici 
în gospodării mari, întărirea econo- 
mico-organizatorică și dezvoltarea 
multilaterală a acestora, precum și 
stăvilirea eroziunii solului și a inun
dațiilor, dezvoltarea zootehniei și a 
altor ramuri ale agriculturii, asigu
rarea cadrelor etc. — trebuie să se 
stabilească măsuri concrete politico- 
organizatcrice și economice, potrivit 
situației din flecar; raion, sat și gos
podărie, prevăzîndu-se acțiunile ce 
vor fi întreprinse, termene și răspun
deri precise. In același mod trebuie 
desfășurată activitatea și în raioane 
și în fiecare unitate agricolă socia
listă. înfăptuirea măsurilor staoilite 
trebuie urmărită cu perseverență, zi 
de zi.

Ținînd seama de profilul econo
miei regiunii, este necesar ca orga
nele de partid și de stat să reparti
zeze pentru ridicarea agriculturii ca
dre de partid și de stat din cele mal 
bune și mai competente, să asigure 
îndrumarea și controlul permanent 
și sistematic al întregii activități a 
organizațiilor de partid și a conduce
rii gospodăriilor colective și de stai, 
acordîndu-se ajutor concret și opera
tiv în activitatea lor economică și 
organizatorică.

trsctoa- 
aprexi- 
pe țară.

G.A.S. față de 256 ba. cit 
pe regiune în 1930.
esențială a Înfăptuirii cu 

tuturor măsurilor privind

de specia- 
superioară, 
cunoștințe 

lucrătorilor

£

următori înzestrarea
și G.A.S.-urllor cu

Acțiuni social-culturale
Tovarăși,
O dotă cu 

producție din regiune 9e prevede și 
extinderea acțiunilor social-culturale.

Pentru regiunea Iași se prevede 
construirea în perioada I960—1965 a 
unui număr 
mente.

în cadrul 
forturile vor 
cial spre reconstrucția orașului lași, 
în care se vor realiza 12—13 mii a- 
partamenle noi, ceea ce înseamnă că 
peste 1 3 din populația orașului 
va muta în această perioadă în 
cuințe noi

Sarcina reconstrucției lașului 
pune să se definitiveze cît mai 
geut schița de sistematizare a 
șului. Amplasarea și executarea noi
lor construcții de locuințe trebuie să 
să se desfășoare pe baza unor detalii 
de sislesaeuzare și 
samblu pe cartiere, 
dreze iu schița de 
care vor fi supuse 
cerii de partid și de stat.

Executarea construcțiilor de lo
cuințe va tretoai să se baseze Ia 
mai mare măsură pe folosirea unor 
metode industriale avansate și, la

dezvoltarea tortelor de

de 14—16 mii

acestui volum 
fi concentrate

aparta-

total, e- 
în spe-

se
lo-

im- 
ur- 

ora-

proiecte de an
core să se înca- 
sistama tizare și 

aprobării condu-

cartiere de 
desfășoare 
ansambluri

va

lo
co 
cu 
ți-

special, a panourilor mari, a prefa- 
bricării apartamentelor, ceea ce 
permite reducerea duratei de execu
ție a apartamentelor și îmbunătățirea, 
calitativă a execuției.

Construcția noilor 
cuințe trebuie să se 
grija de a se obține
un aspect arhitectonic atrăgător, 
nînd seama de anumite particulari
tăți specifice orașului

Concomitent se va dezvolta fondul 
de locuințe din orașele Bîriad, Paș
cani, precum și din celelalte orașe 
din regiune

In domeniul edilitar, se prevede 
dezvoltarea instalațiilor de apă din 
Iași, prin dublarea aducțiunii de la 
Prut $1 captarea de soi surse pentru 
orașul Bîrlad De asemenea, se pre
vede sporirea debitelor de apă pota
bilă în orașele Vaslui și Huși.

Se va extinde cu 00 la sută rețeaua 
de canalizare și se vor 
crărtle de construire a 
de epurare a apelor din 
Rețeaua de canalizare se

începe lu- 
instalațiiior 
orașul Iași.
va extinde

(Continuare in pag. 4-S)
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Și cei mici se Hucură de vizita conducătorilor noștri de partid și de stat-
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de asemenea și in celelalte orașe 
din regiune cu circa 40 km.

Incepînd din anul 1962 se prevede 
aducerea la Iași a gazelor naturale, 
fn primul rînd pentru asigurarea cu 
combustibil tehnologic a industriei, a 
principalelor instituții și a termofică- 
rii cartierelor de locuințe

O atenție deosebită trebuie dată 
intensificării acțiunii de electrificare 
rurală, folosindu-se in continuare și 
intr-o măsură mai largă contribuția 
locuitorilor în privința realizării re
țelelor electrice de importanță re
gională și raională se prevede ca, in 
anul 1965, regiunea lași să atingă 
un grad de electrificare de aproape 
40 la sută, electrificîndu-se incă a- 
proximativ 350 sate

în cursul anului 1961 se vor ra
corda la sistemul energetic național 
centrele Vaslui. Huși, Murgeni, Ti|. 
Frumos și Hirlău, ceea ce va asi
gura dezvoltarea bazei energetice '.în 
regiunea întreagă

Se vâr intensifica lucrările de mo
dernizare a drumului național Iași- 
Vaslui-Bîrlad-Tecuci in vederea ter
minării lui pină in 1963.

Va continua acțiunea de moderni
zare a străzilor din orașe, astfel ca 
la finele anului 1965 peste 75 la sută 
din străzi să fie pavate, iar din aces
tea aproximativ 13 să posede imbră- 
căminți definitive.

Ceea ce va caracteriza dezvoltarea 
sectorului social-cultural intre 1960— 
1965 este lărgirea și îmbunătățirea 
în continuare a învățămîntului de 
toate gradele și întărirea bazei sale 
materiale.

Potrivit sarcinilor de pregătire a 
cadrelor inginerești necesare econo
miei noastre naționale s-a hotărî! 
construirea in orașul Iași a unui nou 
institut politehnic, care să permită 
școlarizarea unui număr de 5.500 
studenți — aproape de două ori 
mai mult față de numărul actual 
al studenților Politehnicii din Iași. 
Construcția noii Politehnici, dotată 
corespunzător cerințelor bunei desfă
șurări a Învățămîntului, va crea con
diții ca centru] universitar Iași să 
aducă o importantă contribuție Ia 
formarea cadrelor de ingineri

Pe măsură ce va intra în funcțiune 
noua construcție a Institutului Poli
tehnic, spațiul eliberat va fi transfe
rat Universității, precum și altor in
stituții de învățămînt superior, ceea 
ce, împreună cu extinderile prevă
zute a se realiza, va îmbunătăți con
siderabil condițiile de desfășurare a 
învățămîntului superior din Iași

în perioada 1960—1965 se vor con
strui la Iași cămine cu o capacitate 
de aproximativ 7.000 locuri, ceea ce 
va permite cazarea, în marea majo
ritate, a studenților proveniți din alte 
localități.

în vederea școlarizării în mai bune 
condiții a elevilor din învățămîntul 
de cultură generală, profesional și 
tehnic, se vor construi în perioada 
1960—1965 peste 1.800 săli noi de 
clasă, laboratoare noi și internate cu 
O capacitate de peste 1.000 locuri.

în domeniul artei și culturii, se 
prevede construirea în cursul pla
nului de 6 ani a 10 cinematografe 
noi, cu o capacitate de 5.600 locuri, 
instalarea a 300—350 cinematografe 
cu bandă îngustă in mediul rural, 
construirea a 2 case raionale de cul
tură, instalarea unui post de radio 
pe unde metrice, precum și a unei 
stații de televiziune.

Prin punerea în funcțiune a noilor 
unități culturale și de artă, populația 
din principalele localități ale regiunii 
Iași va beneficia de un număr sporit 
de locuri în sălile de spectacole, iar 
în mediul rural toate comunele și 
unele sate mai mari var fi dotate cu 
instalații cinematografice

Pentru ocrotirea sănătății s-au pre
văzut, pe lingă spitalul C.F.R. de la 
Iași, care a și fost dat în folosință, 
construcția spitalului de pediatrie la 
Iași cu 400 paturi, extinderea spita
lului de lo Bîrlad și a sanatoriului 
T.B.C. Bîrnova cu 300 paturi. în re
țeaua ambulatorie se prevede reali
zarea a cite unei policlinici la Iași, 
Bîrlad. Pașcani și Murgeni

Tovarăși,
Realizarea tuturor măsurilor cu 

caracter economic și social-cultural 
pe care le-am menționat va duce la 
creșterea pină în 1965 a numărului 
de salariați cu peste 55 de mii, din 
care peste 22 de mii salariați în 
orașul Iași.

Dezvoltarea economică și social- 
culturală prevăzută va avea ca efect 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Acest lucru se va 
reflecta și in creșterea volumului 
desfacerilor de mărfuri prin comer
țul socialist din regiunea Iași, care 
urmează să fie de două ori mai mare 
în 1965 față de 1959, corespunzător 
sporirii veniturilor și puterii de cum
părare a populației.

Rețeaua comercială va fi extinsă 
cu peste 40.000 m.p potrivit volumu
lui sporit de mărfuri prin construcția 
și amenajarea unor magazine înzes
trate cu utilaj și inventar modern.

In dezvoltarea rețelei comerciale 
trebuie asigurată o proporție și 
așezare cit mai judicioasă a diferi
telor categorii de unități, asigurîn- 
du-se reducerea cheltuielilor de cir
culație și o deservire cit mai bună a 
populației.

Acestea sînt principalele măsuri 
pe care le prevăd partidul și guver
nul pentru a se asigura o dezvoltare 
puternică, multilaterală, a regiunii 
Iași.

îndeplinirea acestui ansamblu de 
măsuri impune eforturi și sarcini 
serioase statului nostru, organelor 
sale centrale Socot, totodată, nece
sar să subliniez în mod deosebit 
marea răspundere care revine în a- 
ceastă privință comitetului regional 
de partid, comitetelor raionale și o- 
rășenești, organizațiilor de partid, 
sindicale și U.T.M., sfaturilor popu
lare, întregului aparat de stat și eco
nomic.

Regiunea Iași are o organizație de 
partid puternică, capabilă să îndepli

nească cu cinste sarcinile mari 
care-i revin. De energia și perseve
rența, de spiritul de organizare cu 
care veți lucra, de stăruința și pri
ceperea cu care veți mobiliza ma
sele de oameni ai muncii depinde 
realizarea cu succes a tuturor măsu
rilor stabilite.

în expunerea mea, consacrată pro
blemelor economice ale regiunii Iași, 
nu m-am ocupat, după cum ați văzut, 
de situația internațională.

Poziția noastră în problemele vieții 
internaționale este bine cunoscută. 
Ea a fost expusă in repetate rînduri, 
cu deplină claritate, în documente 
de stat și declarații publice.

Republica Populară Romină, alături 
de Uniunea Sovietică și celelalte 
țări ale lagărului socialist, conside
ră apărarea păcii și securității po
poarelor drept problema problemelor 
timpurilor noastre și urmează cu 
perseverență politica de coexistență 
pașnică, de dezvoltare a relațiilor 
politice, economice și culturale cu 
toate statele.

Desfășurarea evenimentelor inter
naționale confirmă în întregime apre
cierile noastre cu privire la superio
ritatea forțelor păcii și ne întărește 
convingerea că lupta lor unită este 
în măsură să determine rezolvarea 
pe cale de tratative a problemelor \ 
internaționale litigioase și să asigure 
omenirii o pace trainică, corespunză
tor cu interesele vitale ale tutnror 
popoarelor lumii.

Dragi tovarăși,
Impresiile pe care le-am cules vl_ 

zitînd întreprinderi, șantiere, insti- ; 
Iuți] de cultură, unități agricole so
cialiste, purtînd discuții- cu muncito- > * 
rii, colectiviștii, intelectualii, în- 1 R 
dreptățesc concluzia că aveți pretu
tindeni oameni minunați, harnici și ț] 
inimoși, buni gospodari, care primesc 
cu entuziasm măsurile de dezvoltare 
economico-culturală a regiunii.

Primirea caldă, plină de dragoste, 
pe care ei ne-au făcut-o este o ex
presie a atașamentului lor față de 
partid, a încrederii în politica sa, 
a hotărîrii de a lupta neobosit pen
tru înfăptuirea ei.

Sîntem convinși că, în frunte cu 
organizațiile de partid, oamenii mun
cii din regiunea Iași vor munci 
neobosit pentru realizarea măsurilor 
stabilite de partid și guvern, pen
tru a-și spori contribuția la îndepli
nirea istoricelor obiective stabilite 
de Congresul al III-lea al partidului, 
pentru înflorirea continuă a patriei 
noastre.

(Tn timpul expunerii, participanții 
la adunarea activului de partid au 
salutat în repetate rînduri cu aplau
ze puternice, prelungite, măsurile 
anunțate privind dezvoltarea econo
mică și social-culturală a regiunii și 
orașului Iași. La sfîrșitul adunării, 
participanții au ovaționat minute în 
șir pentru Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, pentru Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheorghe I 
Gheorghiu-Dej).

Creșterea și îngrijirea albinelor a 
constituit, pe lingă creșterea vitelor 
și cultivarea pămînlului, o îndelet
nicire de secole a poporului nostru. 
La aceasta, a contribuit în mare' mă
sură clima și flora meliferă de pe 
întinsul patriei noastre, deosebit de 
favorabile dezvoltării albinăritului.

Despre creșterea albinelor cit și 
despre produsele apicole ale țării 
noastre — mierea și ceara de albine 
— sînt grăitoare o serie de scrieri, 
documente vechi, cit și cronici ale 
vremii.

Astfel, în scrierile lui Herodot, în 
cele ale naturalistului Elianus, cit și 
în cronicile romînești, se arată că 
sciții și în special agafirșii, iar mai 
tîrziu geto-dacii, se ocupau cu creș
terea albinelor, de la care recoltau 
miere și ceară nu numai pentru ne
voile proprii, ci și pentru schimb sau 
vinzare.

Povestirile cronicarilor, hrisoavele 
și mai ales însemnările de călătorie 
ale străinilor, care au cutreierat țara 
noastră în secolele XIII—XV, aduc 
prețioase mărturii care arată că al- 
binăritul a avut o deosebită dezvol
tare și prețuire.

Prima legislație privind apicultu
ra la noi, datează de pe vremea lui 
Dimitrîe Cantemir, în care se arată 
că „față de creșterea peste măsură 
a numărului de stupi", cîrmuitorii 
s-au văzut nevoiți să poruncească o 
restrîngere a acestui drept, în sensul 
ca să nu se țină la un loc „decît a- 
tîția stupi cît suportă pămîntul, pen
tru a nu supăra pe vecini".

Orînduirea feudală și mai tîrziu 
cea capitalistă, au dus la decăderea 
acestei importante ramuri a agricul
turii. Crescătorii de albine, în bună 
parte robi pe moșiile stăpinilor, au 
părăsit această îndeletnicire, apicul
tura dezvoltîndu-se în special pe mo
șiile boierilor și în jurul mănăstiri
lor. Dările în bani și în natură prac
ticate asupra albinăritului și chiar 
împiedicarea țărănimii sărace de a 
se ocupa cu albinăritul din teamă 
că astfel s-ar împuțina flora meliferă 
pentru stupii moșierilor, a făcut ca 
In decursul timpului țărănimea săra
că să părăsească încetul cu încetul 
această îndeletnicire.

Foloasele cele mai importante ale 
apiculturii, nu sînt numai cele legate 
direct de producția de miere și cea
ră, ci îndeosebi aportul pe care-1 au 
albinele în sporirea producției de 
fructe, semințe și legume ca urmare 
a polenizării culturilor agricole ento- 
mofile. Veniturile realizate prin po
lenizarea culturilor agricole entomo- 
file cu ajutorul albinelor, în urma 
cercetărilor efectuate în diferitele 
țări de pe glob, au arătat că depă
șesc cu 4—10 ori valoarea producției 
directe de miere și ceară.

în urma polenizării de către albi
ne, de pildă, a trifoiului, producția de 
semințe se mărește pînă la trei ori,

la semințele de s 
ori, la semințele 
se realizează un ] 
semințe la hectar 
producția de fruc 
Ia 50 la sută, iar 
tănoaselor și cuci 
ori.

Ca urmare a 
partid și guvern 
cu albine a eres 
sută, atingînd la 
fra de 653.000 fai 

în aceeași pe 
productivitatea fa
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kg. pe familie.

Buduroaiele și 
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stăteau cu mîinilt 
teptarea noroculu 
treptat cu stupi s 
picultorul poate i 
timp spre a supun 
selor omului mun 
nelor.

înființarea și d 
lui apicol socialis 
menea, o import, 
dezvoltarea apicu 
atlt prin faptul că 
bazele unor înt 
specializate. în < 
metodele noi de 1 
cît și prin aceea < 
ților respective au 
țitor.

Creșterea în a< 
numărului de stup 
(iilor realizate se 
lor stimulatorii Iu, 
și guvern, prin s< 
acordarea de credi 
tajoase la achiziț 
confecționarea de 
picol de calitate, 
rizarea de cadre 
tire corespunzătoa:

Creșterea efectn 
și sporirea producț 
în anii ntfavorabi 
datoresc în primu 
susținute depuse d 
și tehnicienii care 
sector, folosirii pe 
nicii noi de lucru ! 
picultorilor fruntași 
re măsură a bolilt 
oase, cît și practice 
a stupăiitului paste 

Dacă în trecut, i 
era practicat de u

Formația de călușari a căminului cultural din Frumoas. 
nicea, a sărbătorit cu această ocazie un veac de e

Călătorul neavizat ce trecea du
minică dimineața pe șoseaua 
care face legătura dintre Bucu

rești și Călărași, avea toate motivele 
sâ fie surprins. Dis-de-dimineață ptiz- 
derie de mașini, autobuze și autoca
mioane de toate mărimile, din care 
răzbăleau frînturi de cîntece voioa
se, se îndreptau din toate direcțiile 
spre pădurea Pustnicul. Devenit loc 
tradițional de întîlnire al artiștilor a- 
matori din regiunea București, co
drul Pustnicului a găzduit o jiu mai 
puțin tradițională sărbătoare a cîn- 
tecului și Jocului. Mai bine de 50.000

din spectatori au fc 
spectacol puțin obi 
acte s-au desfășurat 
zile Întregi, constiti 
nantă încununare a 
tecului, jocului și ; 
care, la această a c 
a însumat 2.460 de 
nate de un milion <

Rind pe rînd au 
scena instalată în 
pe care-1 formează i 
bătrîni, iar în spat. 
Pasărea — reprezent 
de artiști amatori* r
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Stupina G.A.C. Grădinari, raionul Videle
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lin trecut 
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înlocuite 
unde a- 

pe orice 
și foloa- 

iața albi-

de apicultori, în mod sporadic și ne
organizat. din anul 1960, în urma mă
surilor luate, s-a trecut la o exploa
tare sistematică a culesurilor, atît în 
vederea valorificării bazei melifere 
naturale, cît și în scopul polenizării 
culturilor agricole entomofile.

O contribuție de seamă a apicul
turii la sporirea producției agricole 
a constituit-o în anul 1960 extinderea 
acțiunii de polenizare a culturilor a- 
gricole entomofile și în special a 
florii soarelui pe o suprafață de pes
te 150.000 hectare, datorită căreia 
producția de miere marfă a sporit 
simțitor, realizîndu-se totodată și un 
spor de 200—400 kg. semințe de floa
rea soarelui la hectar.

Dînd atenție dezvoltării sectorului 
apicol, multe gospodării agricole de 
sțat, gospodării agricole colective cît 
și stupine ale cooperației de consum, 
au obținut în ultimii ani rezultate 
bune, ca de exemplu : G.A.C. „Brazdă 
nouă" din comuna Apoldul de Sus, 
regiunea Hunedoara, G.A.S. Pietroiu, 
regiunea București, G.A.S. Piscul Sa- 
dovei, regiunea Oltenia, G.A.C. Co- 
pou, regiunea Iași, U.R.C.C. Călărași, 
regiunea București, G.A.C. Curteni, 
regiunea Mureș-Ăutonomă Maghiară 
și altele, care au obținut producții 
medii anuale de 15—30 kg. miere 
marfă de la o familie de albine.

In lumina sarcinilor trasate agri
culturii de cel de al III-lea Congres 
al P.M.R., cît și de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie—1 iulie a.c., lu-

crătorilor din apicultură le revin sar
cini importante pentru creșterea 
efectivului de stupi cu albine pe 
țară, sporirea producției apicole, îm
bunătățirea calitativă a produselor, 
sporirea producției de fructe, semin
țe și legume prin polenizarea cu a- 
jutorul albinelor a culturilor ento- 
mofile și în același timp o cît mai 
mare rentabilizare a acestui sector.

In acest scop, avînd în vedere po
tențialul melifer cît și cerințele de 
polenizare, vor trebui luate toate 
măsurile care să ducă la creșterea e- 
fectivului familiilor de albine, astfel 
ca în anul 1965, paralel cu o creș-
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sebită în 
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rii in ma- 
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G.A.C. Salonta, regiunea Crișana, are peste 160 de stupi care aduc 
un venit însemnat gospodăriei. In fotografie: inginerul Ștefan Kestmagi 
împreună cu apicultorul loan lambar, controlînd o familie de albine.

tere însemnată a producției, numă
rul acestora pe țară să ajungă la 
1.100.000.

Mărirea 
albine, cît 
ții sporite 
sită încă din toamna acestui an o 
îngrijire atentă a tuturor stupilor, 
deoarece de felul cum au fost pre
gătite familiile de albine la intrarea 
în iarnă, depinde obținerea unor 
producții mari în anul ce urmează.

Asigurarea unor mătci tinere și 
prolifice, se va face prin înlocuirea 
mătcilor necorespunzătoare din toate 
familiile de bază din stupină, cu 
mătci de calitate, crescute în acest 
scop și păstrate la rezervă în nuclee. 
Pentru asigurarea unei iernări bune, 
familiile de albine vor trebui să aibă 
la dispoziție de asemenea rezervele 
de hrană necesare (miere și păstură) 
socotindu-se suficientă pentru o fa
milie de 
intervale) 
miere în 
păstură.

In cazul în care cantitatea de mie
re din faguri este mai mică și nu 
există posibilitatea completării nece
sarului cu faguri cu miere căpăcită 
de la rezervă, se va completa nece
sarul de hrană cu sirop de zahăr 
(un litru de apă la 1 kg. zahăr), 
se va turna în celulele goale ale 
melor sau în hrănitoare, de unde 
binele îl vor transporta și depozita 
în faguri. In cazul hrănirilor de com
pletare a rezervelor de hrană, aces
tea trebuie făcute în doze masive 
de 3—4 litri sirop zilnic, astfel ca în 
5—6 zile rezervele de hrană să fie 
completate, albinele avînd astfel 
încă timpul necesar prelucrării și de
pozitării siropului respectiv.

O deosebită atenție în cazul com
pletării rezervelor de hrană cu sirop 
de zahăr sau miere, trebuie dată pre- 
întîmpinării furtișagului, prin redu
cerea urdinișurilor în raport cu pu
terea familiilor respective.

La orînduirea fagurilor în cuib se

numărului de familii de 
și obținerea unei produc- 
de miere și ceară, nece-

putere normală (pe 9—10 
o cantitate de 17—19 kg. 

faguri cit și 3—4 rame cu

1:1 
ce 

ra- 
al-

vă avea în vedere că toamna albi-1 
nele preferă fagurii de culoare în
chisă (în care au eclozionat mai mul
te generații de puiet) față de cei de 
culoare albă, primii păstrînd mai 
bine căldura cuibului în cursul ier
nii. De asemenea, cuiburile vor tre
bui limitate prin diafragma despărți
toare numai la atîția faguri cîți sînt 
bine ocupați de albine.

O dată cu răcirea timpului, cuibu
rile vor trebui protejate împotriva 
frigului prin împachetarea atît în 
părți cît și deasupra podișorului cu 
salteluțe umplute cu paie. Urdinișu
rile vor fi 
văzute cu 
reci.

Cea mai 
de albine 
condiția ca familiile respective să 
fie suficient de puternice și ?să aibă 
rezerve de hrană îndestulătoare. O 
condiție deosebit de importantă în 
vederea asigurării unei iernări nor
male, este asigurarea pe toată aceas
tă perioadă a unei liniști desăvîrșite. 
Pentru asigurarea ventilației necesa
re în tot cursul iernii, zăpada ce se 
depune pe scindurile de zbor în 
dreptul urdinișurilor va trebui mă« 
turată cu regularitate.

Pentru iernare familiile de albine 
vor trebui așezate pe locuri bine în
sorite și ferite de curenți de aer și 
de vînturile puternice.

Dacă se va acorda atenția cuvenită 
lucrărilor pregătitoare iernării fami
liilor de albine, se vor obține în se-* 
zonul viitor familii puternice, capa
bile să valorifice în cele mai bune 
condițiuni culesurile și prin aceasta 
să realizeze producții mari de miere 
și ceară.

Acordînd in permanență toată a- 
tenția îngrijirii familiilor de albine, 
aplicării tehnicii noi, ridicării necon
tenite a calificării, lucrătorii din api-i 
cultură vor realiza cu succes sarcini
le trasate de partid și guvern, asigu- 
rind oamenilor muncii produse api
cole de calitate și la un preț cît mai 
scăzut

reduse în înălțime și pre* 
gratii apărătoare de șoa-

bună iernare a familiilor 
are loc în aer liber, cu

Cel de al 'doilea Festival al cînte- 
culul, jocului și portului popular din 
regiunea București a prilejuit nu nu
mai promovarea pe scena activității 
amatoare a mii de» talente din rîndul 
celor ce muncesc. El a dus Ia îmbo
gățirea repertoriului formațiilor, la 
valorificarea și popularizarea celor

mai reprezentative creații ale folclor 
rului nou care citită viața satului co-1 
lectivizat. Iată de ce finala de la 
Pustnicul a fost nu numai o minuna
tă sărbătoare, ci și un rodnic schimbi, 
de experiență.

VLADIMIR PANA

iuI Zim- 
ă.
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Ie lacului 
elor 40.700 
i flăcăi și

mîndre fiice ale Bărăganului înfrății, 
care au luat startul la cel de al doi
lea festival. 20 de echipe de dansuri, 
14 orchestre populare, 17 formalii 
corale, orchestre de muzicuțe, fluie
rași, fanfare, 74 de soliști vocali, in
strumentiști și dansatori însumînd 
peste 4.000 de îndrăgostiți ai artei 
populare — cu 2.300 mai mulți decît 
s-au prezentat la faza regională a 
festivalului din anul trecut — sînt 
cîteva cifre concludente pentru a ne 
face o imagine și 
mai grăitoare asu
pra amploarei a- 
cestei competiții 
artistice.

Iată-i trecînd prin 
fața ochilor încîn- 
tați ai spectato
rilor pe trimișii 
raionului Titu. Fie
care flăcău cu cile 
un mintean orna
mentat, iar fete
le cu vîlnice în
cuiate și împo
dobite cu rîuri și 
chenare- lală-i pe 
cîntăreții din co
munele Băduleasa 
și Tudor Vladimi- 
rescu și pe ceilalți 
artiști din Lunca 
Oltului și Teleor
manului, cu brîif*

Un ultim „tetuș" înainte dg Intrarea 
In scenă.

late cu alesăturl, cu cojocele cu în
florituri, cu marame cu țesătură de 
păianjen, cu ii cusute cu altiță. Mi
nunate mărturii ale unei arte stră
vechi — costume de câte o sută și 
două sute de ani — au purtat și ini
moșii dansatori din Buriaș-Răcari, al 
căror joc cu strigături dă glas mul
țumirii față de partidul nostru, fău
rar de viață nouă, constituind o emo
ționantă îmbinare între vechiul și 
noul folclor.

Slata, Dura, Geamparalele jucate 
mai domol de e- 
chipa de bătrîni 
din Răzmirești- 
Videle, nu s;au 
bucurat de Âai 
puțină prețuire 
decît Severeanca, 
Ariciul sau Jiana 
avînlaților tineri 
cu pene de păun 
la pălărie din 
Țigănești - Alexan
dria.

Au smuls adevă
rate urale de en
tuziasm spectatori
lor cei 24 de colec
tiviști din Frumoa- 
sa-Zimnicea, al că
ror Căluș condus 
de neobositul Ha- 
riton Cîrpaciu și-a 
serbat un veac da 
viață.

Finala celui de al doilea Festival 31 cînteculuf, îocului și portului di» 
regiunea București a fost deschisă de corul căminului cultural din Fur?i- 

culești, raionul ^Alexandria.



IA ÎNCHIDEREA CONCURSULUI Șl FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL
A devenit o tradiție a culturii 

noastre noi ca din trei în trei ani sa 
se organizeze festivaluri și con
cursuri internaționale sub numele 
neuitat ai marelui Enescu. Artiști a 
căror faima a străbătut demult con
tinentele. ca și tineri aspiranți la lau
rii acestei mari competiții muzicale, 
s-au întîlnit pentru a doua oara în 
prea frumoasa noastră capitala, adu- 
cînd memoriei lui Enescu un nou și 
strălucit omagiu. La 21 septembrie 
a avut loc festivitatea de închidere 
a Concursului și Festivalului inter
național „George Enescu". Din cei 
107 concurenți veniți aici din peste 
20 de țari, 22 au cucerit titlul de 
Laureat al Concursului. Concurenții 
romîni dețin 9 din cele 22 de titluri. 
Au obținut premiul I : Dan Iorda- 
chescu și Ladislau Konya la canto ; 
premiu) II • Constantin Iliescu pian 
și Daniel Podlovschi vioara ; premiul 
III : Agata Druzescu și Elena Simio- 
nescu canto, șj alții. Este o confir
mare strălucita a dezvoltării pe care

(X ȘAFRAN și T. TRUȚER — „CE ÎN
SEAMNĂ A FI OM CULT' (Colecția 
S.B.SC.),
Ca înseamnă « fi om cull, e o pro

blemă care interesează pe oricine. 
Numai fiind cult, omul noii societăți 
poale răspunde pe deplin sarcinilor 
complexe ale construcției socialiste. 
Din paginile acestei broșuri, tinere
tul — căruia se adresează în
deosebi — ia cunoștință în mod 
concret de cerințele ce trebuie să 
le îndeplinească omul unei înalte 
culturi.

»
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GB. SCUBTU șl D. IȘFAN — „CULTU
RA PORUMBULUI PENTRU BOABE" 
(Editura agro silvică).
Porumbul, ca plantă de cultură, o- 

cupă în tara noastră, alături de 
griu, un loc de frunte. Directivele 
celui de al Ill-lea Congres al P.M.R 
prevăd mărirea supralețelor culti
vate cu porumb de la 3.665.000 ha. 
în 1959 la peste 4.000.000 ha. în 1965; 
producția totcriă dr porumb va ajun
ge în 1965 1 8—9 milioane tone

Realizarea acestor sarcini impu
ne cunoașterea mijloacelor prin 
care se poate ajunge la producții 
susținute și mărite an de an. Este 
tocmai ce trateaxă broșura respec
tivă.

anii regimului 
ea devine 

milioanelor
tot 
de

au

o cunoaște arta în 
nostru, a faptului că 
mai mult un bun al 
oameni ai muncii.

„Romînilor le place muzica" 
remarcat mulți dintre invitații stră
ini la festival și ei spuneau cu asta 

Violonistul sovie
tic Leonid Kogan

mare adevăr. Dar un adevar la 
de mare este acela ca statul de-

un 
fel 
mocrat-popular se îngrijește neînce
tat de asigurarea bazei materiale ne
cesare pentru ca arta ca factor al 
culturii, să cuprindă masele, să fie 
cit mai accesibilă maselor.

Poporul nostru a făcut din nou 
acum dovada dragostei sale nemăr
ginita pentru frumos. Manifestările 
din cadrul festivalului au fost entu
ziaste. Interpreta, formațiile orches
trale cu renume, au avut în față tot 
timpul un public cunoscător, fin și 
competent, plin de pasiune artistică. 
El și-a manifestat și acum cu putere 
interesul pentru muzica și în ace
lași timp recunoștința pentru cel care 
a făcut ca ecoul „Rapsodiilor romine" 
sa colinde lumea : George Enescu.

pregătire în dome-

Cu cîtva timp în urmă casa de cultu
ră din Lugoj a primit o scrisoare din- 
tr-un sătuc îndepărtat. Ea conținea o 
rugăminte și cîteva întrebări. Voiau oa
menii din acel sătuc să cunoască mai 
pe îndelete evenimentele internaționa
le, amănunte despre zborul cosmonau- 
ților, cereau lămuriri în legătură cu 
problemele legate de munca și preocu
pările lor.

Răspunsul la scrisoarea lor n-a fost 
însă expediat prin poștă. îl duceau oa
menii înșiși, specialiști în problemele 
de care se interesau cei din Valea 
Mare.

într-o duminică de septembrie s-au 
deplasat, așadar, în Valea Mare specia
liști cu o temeinică 
niul lor, populariza
tori experimentați 
și entuziaști ai răs- 
pîrdirii cunoștințe
lor politice și știin
țifice la sate.

în afară de buna 
pregătire în specia
litatea respectivă, 
ei cunoșteau și sa
tul în care se deplasau. Unii dintre ei, 
ca inginerul agronom Ioan Rusei, lucra
seră un timp prin acele meleaguri, cu
noșteau bine condițiile și problemele a- 
griculturii din sat, felul cum se muncea 
acolo pămîntul. Medicul Vințe Aladar, 
un om trecut de 80 de ani, a activat 
decenii de-a rlndul ca medic prin sa
tele raionului și nu-i erau necunoscute 
condițiile igienico^senitare din Valea 
Mare:

înainte de plecare, brigada a fost pu
să în curent și cu ultimele evenimente 
din sat. Aflaseră că marea majoritate 
a întovărășițllor de aici au făcut cerere 
de a înființa o gospodărie agricolă co
lectivă. Cunoscînd problemele economi
ce și politice din satul în care plecau, 
membrii brigăzii au avut posibilitatea 
să se pregătească bine pentru întîlnirea 
cu oamenii care i au invitat...

Brigada a sosit la Valea Mare cu 
mult înainte de a începe întîlnirea cu 
oamenii din sat. Prilej nimerit pentru 
a cunoaște oamenii, pentru a-și com
pleta cunoștințele despre sat. De la se
cretarul organizației de bază și de la pre
ședintele întovărășirii aflară date des
pre producția medie din acest an Ja po
rumb și la struguri, cum s-a'lucrat pă
mîntul și în vii, precum și alte aspecte 
mai recente din sat.

începură să sosească oamenii. Ve
neau bătrtni, feme; și mult tineret. 
Lipseau copiii mici. Discuțiile s-au des
fășurat ca atare hi liniște. Și acest 
cru, poate mărunt la prima* vedere, 

înotă seriozitatea cu care oamenii 
aici priveau întîlnirea cu brigada.

lu
de- 
de

Nenumărate au fost aprecierile 
făcute cu prilejul festivalului de 
oaspeții străini, despre poporul nos
tru, primitor și înzestrat, despre cub 
tura sa. Ele au fost spontane și sin
cere. Mulți dintre ei ne-au mai vizi
tat țara. Ei au remarcat acum cu ui
mire transformările de necrezut pe
trecute într-un răstimp extrem de 
scurt, opera a poporului care l-a năs
cut pe Enescu și care ba inspirat 
creația nemuritoare.

— „Romînii iubesc muzica, dar și 
arhitectura" —- mărturisea cunoscu
tul compozitor francez Georges Au
rie. — „Bucureștiul nou sau litora
lul, de la Mamaia la Mangalia, sînt 
veritabile expoziții de arhitectura 
moderna executata cu fantezie și 
gust". Și tot un invitat francez, Gon- 
taud Biron, membru în juriu, — vi
zitator al Bucureștiului și acum trei 
ani, — exclama : „Cît de frumos și 
minunat e totul aici" (Piața Palatului 
— n.r.) și nici una dintre clădiri nu 
exista acum trei ani“.

Dmitri Kabalevski, compozitor din

Dirijorul «n^lez 
Sir John Barbirolli

Expunerea despre situația internațio
nală (prof. Gheorghe Duncescu) a fost 
ascultată cu mult interes. Scurtă, docu
mentată, redată limpede pe înțelesul 
auditorilor expunerea a constituit un 
amplu răspuns la întrebările adresate 
brigăzii științifice. Au fost lămurite 
problemele în legătură cu Tratatul de 
pace german și a Berlinului. Li s-au 
lămurit, de asemenea, oamenilor, De
clarația guvernului sovietic privind re
luarea experiențelor cu arma nucleară 
șl alte probleme aflate la ordinea zilei 
pe arena internațională.

Deoarece în sat se cultivă vița de vie 
pe întinderi mari, inginerul loan Ru
sei s-a ocupat mai pe larg, în referatul 
său, de problemele viticulturii, dezvă- 
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lulnd ascultătorilor posibilitățile de ex
tindere pe care colectivizarea le va 
deschide culturii de viță de vie. în sat 
există circa 80 ha. nevalorificate încă, 
unde se pot face plantații noi cu soiuri 
valoroase.

După terminarea expunerilor, între, 
bările nu s-au lăsat așteptate. Ele au 
fost multe la număr șj interesante. Ion 
Trifu, un om aproape de 80 de ani, a 
vrut să știe mai cu de-amănuntui cum 
e împărțit Berlinul. Primise răspunsul 
pe loc și apuse tare : „mulțămesc". 
Gheorghe Avram a pus cîteva între
bări în legătură cu soluțiile pentru 
stropit vițe de vie, în legătură cu al
toirea în verde sau useat, (lepre ca
racteristicile soiurilor de strugur! ce se 
cultivă în sat etc.

Se înserase binișor. Pe platoul de lin
gă școală însă dialogul dintre brigadă 
și sat continua. Aiu primit curind răs
puns loan Jura, Gheorghe Stnnciu. loan 
Mărgineanu șl mulți încă la întrebările 
dfespre organizarea muncii în g.a.c și 
veniturile pe care le obțin colectivi Iii, 
despre căile prin care se rol obține 
producții mai marl de porumb și stru
guri, despre zborurile cosmice ale lui 
Iuri Gagarin și Gherman Ti:ov șl al
tele.

întîlnirea dintre brigada științifică 
și țăranii din Valea Mare a fost reunită. 
Dovadă că sătenii au cerut ca ea să se 
repete. Trebuie subliniata ca un lucru 
bun și preocuparea celor ce răanund 
de brigăzile științifice din raionul Lu
goj. de a le trimite cu precădere. în 
satele și comunele mal îndepărtate șl

George Enescu
Sculptură de BORIS CARAGEA

U.R.S.S. : „Am făcut cîteva prome
nade prin orașul dv. și am rămas 
încînt'at. O arhitectură veselă, caldă 
a noilor clădiri, parcuri cu o vege
tație exuberanta".

Sviatoslav Richter, marele pianist 
sovietic (pentru a treia oară vizitator 
al țarii noastre) : ...„o țara cu o na
tură atît de încîntatoare, cu un pu
blic atît de călduros, cu oameni atît 
de prietenoși".

Sir John Barbirolli, celebrul diri
jor englez : .....am îndrăgit publicul
acesta entuziast, care știe sa apre
cieze muzica bună... Am îndrăgit 
concursul Enescu, unde văd cum se 
ridica talente tinere ce vor duce mai 
departe arta muzicii. Am îndrăgit 
Bucureștiul. Ce-mi place mai mult la 
el ? Cred ca admirabila orchestrație 
a arhitecturii, echilibrata cu mult 
bun gust și de o factura moderna".

acolo unde se simte o nevoie mai mare 
de ele. Acest lucru a fost confirmat și 
în cazul brigăzii de față. In raionul 
Lugoj, brigăzile științifice se formează 
din specialiști cu o înaltă calificare, oa
meni cunoscători ai problemelor satu
lui. Reușita întllniriț de la Valea Mare 
se datorește în primul rînd acestui fapt.

In activitatea brigăzii de la Valea 
Mare au fost prezente însă și unele 
defecțiuni organizatorice, și altele pri
vind desfășurarea propriu-zlsă a întîl- 
nirli. Despre ce este vorba ?

Nu era necesar, de pildă, ca brigada 
să țină patru referate. Chiar foarte 
bune și interesante fiind, ele au obosit 
auditoriul, au răpit mult timp în care 
se mai puteau pune și lămuri o serie 

întrebări. Era 
de ajuns dacă se ți
nea numai expune
rea despre situația 
internațională și 
referatul ingineru
lui agronom', întoc
mit pe baza între
bărilor. Cele’fldte 
doua referate. „Des

pre familie" (judecătorul Ion Dobrescu) 
și ..Despre bolile transmise de la anima
le la om“ (medicul ‘'Țințe Aladar), nu 
erau necesare, deoarece puteau fi epui
zate în cadrul cîtorva răspunsuri. Acest 
lucru, ca și faptul eă întîlnirea începuse 
cam tîrziu. a stînjenit într-o oarecare 
măsură buna ei desfășurare.

Știindu-se dinainte că 
membrilor întovărășirii agricole 
sat au făcut cerere să se înscrie 
gospodăria oolectivă, ar fi fost f-sarte 
bine dacă în brigadă s-ar fi inc’us și 
președintele unei gospodării care sa 
vorbească celor din Valea Mare des
pre munca, realizările și viața coiecti- 
vfșîî’or. In raionul Lugoj s?nt multe 
gospodării colective bune, 
mulți președinți destoinici, 
gătiți 
unui 
ar fi 
Bine 
gads 
artistică în deplasarea de la Va’ea Ma
re. cum de altfel se întîmplă în mod 
frecvent în doplasările brigăzilor din 
raionul Lugoj. Era lucru știut, că în 
Valea Mare activitatea cultural-artisti- 
că se desfășoară încă nesat'sfăcătbr. 
Prezența unei echipe artistice la întîl- 
nire ar fi fost aici cu atît mai necesară, 
eu cit ea ar fl constituit un sprijin și 
un exemplu bun de urmat.

R IAR Al

majoritatea
din 

în

înstărite» 
bine pre- 

și buni vorbitori. Participa* ea 
asemenea președinte în br;gadă 
ridicat mult eficiența ac^te’a. 

ar fi fost, de asemenea, dacă bri
ar fi fost însoțită si de o formație
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Dezarmarea 
Importantă a

projîema 
zitetor noastre

în prezent nu există 
blemă mai acută și mai 
gentă decît întărirea și men
ținerea păcii. Pacea este idea
lul scump a] popoarelor care 
vor să trăiască o viață fericită, 
să DMtncească în liniște. Calea 
sigură și justă spre asigurasee 
unei p&ci echitabile și durabile 
o constituie înfăptuirea dezar
mării generale și totale, care 
lichidează mijloacele materiale 
de ducere a războiului și face 
astfel cu neputință războiul.

Uniunea Sovietică, consec
ventă politicii sale de pace, a 
făcut și continuă să facă efor
turi susținute pentru ca «pro
blema dezarmării să fie rezol
vată îatr-un termen cit* mai 
scurt. Totuși, eforturile Uniu
nii Sovietice nu au fost încă 
încununate de succes datorită 
poziției cerealiste pe care s-au 
situat puterile occidentale, în 
frunte cu S.UJă., care fac tot 
ce le stă în putință să tergi
verseze rezolvarea acestei im
portante probleme. Sînt cunos
cute, de pildă, piedicile pe care 
le-au pus reprezentanții ocei- 
den'%11 în Comitetul celor 10 
state de la Geneva, desele 
schimbări de poziție ale pute
rilor occidentale atunci cînd 
Uniunea Sovietică a mers în 
întâmpinarea propunerilor lor, 
precum și încercările nereușite 
ale acestora de a arunca vina 
asupra Uniunii Sovietice pen
tru uereaUzarea unui acord în 
problema dezarmării.

Uniunea Sovietică a propus 
desăvîzșirea dezarmării gene
rale și totale în 4—5 ani.

Acesta este un termen realist. 
Făctnd aceste propuneri, 
UJl.S.S. este gata să examineae 
și alte propuneri cu privire la 
înfăptuirea programului de 
dezarmare generală și totală. 
In același timp -guvernul sovie
tic consideră că dezarmarea 
generală și totală este o sar
cină ce poate di într-adevăr în
deplinită.

Recenta Comunicare a guver
nului sovietic adresată preșe
dintelui celei de a XVI-a se
siuni a Adunării Generale a 
Q.N.U. asupra tratativelor bi
laterale sovieio-americane în 
problema dezarmării, arată însă 
că Intre punctele, de vedere 
ale guvernului sovietic și ale 
guvernului american în proble
ma dezarmării există încă deo
sebiri esențiale într-o serie de 
probleme importante ca, de 
pildă, problema controlului, a 
participării țărilor netftre la 
tratativele de dezarmare qtc. 
Astfel propunerile americane 
prevăd ca statele neutre să nu 
fie admise să participe la tra
tativele de dezarmare, iar con
trolul eficient asupra dezarmă
rii propus de Uniunea Sovie
tică să fie înlocuit printr-un 
control asupra înarmărilor.

întreaga omenire progresistă 
așteaptă ca problema dezar
mării, care vine din nou în dis
cuția Adunării Generale a 
O.N.U., să fie reeolvatS ctt 
mai grabnic, în scopul înlătu
rării încordării din relațiile 
dintre state în scopul conso
lidării și menținerii păcii în 
lume.

De strajă păcii
Peste noi a trecut noaptea
Cu stelele de oțel brun, sfărîmais oglinel. 
Fumul a iăcut tumbe negre. 
Peste cer, peste gringi.
fiți semănat in 10c de grîu 
Morminte fără ilari.
Și pustiu...

Halele sunau a gol, a nebunie
Fiecare aștepta clipa, să vie 1
Căci în turnuri clopotul nu mai batea;
Moartea își cobora reverele negre. 
Descumpănit, omul căzuse, de cînd aștepta.

Nu, n-am uitat
Că fără lacrimi morții și-au închis pleoapele. 
Prin falduri de singe, pieptul arc de dușmănie 
Privea vînjas.
Nu, n-am uitat, să se știe 1
Nici dansul besmetic al căștilor brune 
Ce iată,
Otrava din nou își arată 1

■ *

Din șapte în șapte zile
Guvernul de la Bonn 

cere tot mai insistent 
ca arma atomică să fie 
pusă la dispoziția Bun- 
deswehrului.

Delegația S.U.A. se 
face luntre și punte pen
tru a menține și în a- 
cest an pe ciankaișist la 
O.N.U.

Adenauer : — Ce de griji 
are pe cap un cancelar l

Ajutorul S.U.A. dat ță
rilor Americii Latine poate 
numai să înrăutățească 

situația acestor țări.

------------------------ 4
Nu de mult, Schwarz, mi

nistrul agriculturii al Repu
blicii Federale Germane a re
cunoscut, într-o declarație fă
cut* în Berlinul occidental, 
că datoriile țăranilor din Re
publica Federală au crescut 
mult în ultimii ani și că „re
zervele lor s-au epuizat'*.

Această declarație, ca și 
numeroasele știri apărute în 
presa vest-germana și din 
alte țări occidentale atestă, 
fără putință de tăgadă, că 
masele muncitoare din R.F.G. 
inclusiv țăranii muncitori, se 
găsesc într-o situație destul 
de grea. „Miracolul vest-ger- 
man“ despre care vorbesc 
unele publicații occidentale și 
care ar exprima, chipurile, o 
stare de lucruri deosebit de 
favorabile în economia R.F.G. 
și în situația celor ce mun
cesc, se dovedește tot mai 
mult a fi o vorbărie goală. 
Lucrul acesta îl confirma, de 
altfel, și situația înregistrată 
recent de Banca Federală de 
la Bonn, care în numai trei 
săptămîni a pierdut din te
zaurul său mai bine de 1,8 
miliarde de mărci. In R.F.G. 
nu înflorește economia națio
nală, nu se iau 
crete pentru
situației celor ce muncesc. 
Acolo înfloresc

măsuri con- 
îmbunătățirea

tot felul de

Misiunea lui Landsdo- 
wen, secretar parlamen
tar al Ministerului Afa
cerilor Externe al Angliei 
a avut drept scop 6ă sal
veze regimul separatis
tului Chombe din Katan
ga. (Ziarele)

Profitînd de îngăduința 
autorităților franceze, ul- 
tracoloniahștii se dedau 
zilnic noi provocări.

deranjeze „Alianța" pentru progres 
acțiune I

Ultracolonialistul : 
grijă, să nu mă 
nimeni 111

Landsdowen : — Poftiți, În
frăți domnule președinte I

(Desene de NIC. NICOLAESCU și V. VAS1LIU)

★
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Numeroși țărani 
colectiviști din 
R.D.G trimit scri
sori conducători, 
lor de partid și de 
stat in care își 
manifestă dorința 
fermă de a întări 
alianța eu clasa 
muncitoare și den 
lupta consecvent 
pentru construirea 
socialismului fi 
pentru pace. Im 
fotografie ; O de
legație de țărani 
colectiviști din 
Bad Selzungen îm
preună cu Walter 

Ulbricht.

Acum, ne-am dezvelit umerii 
Am semănat peste veac 
Fleaaie floare
Mîinile și-au lăsat polenul peste tin tini. 
Copiii dorm cu fruntea lțpitâ de sini; 
Visează... odată cu laptele ce-1 sug 
Hărnicia pe miriști a fiecărui plug.
Am adunat, am șlefuit 
Fiecare piatră crescută în creste.
Am deschis spre lună largi ferestre 
Sudoiii și-au pus ochelarii de fum 
Și din flăcările stinse
Cu pasul larg timpul 
Din vechiul tipar se desprinse.
Crescu albastru aproape de zenit 
O 1 glasul meu l-ați auzit ?

Vom apăra cîntecul neîntrerupt al mașinilor 
Străzile și coloritul grădinilor
Pacea de-aici
Și mîinile celor

sub soare,

1
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Politica
ruinare

mici.
MARIA OCTAVIAN

bonnului 
tărăninii

buruieni otrăvitoare, milita- 
riste-revanșarde.

Politica nefastă a guver
nanților de la Bonn de refa- 
ocre a militarismului german, 
de intensificare a cursei înar
mărilor, lovește fără cruțare 
și în soarta țărănimii vest- 
germane. Țăranii din R.F.G. 
plătesc an de an impozite tot 
mai mari. In virtutea unui 
întreg complex de legi, pe 
baza cărora pămîntul, casele 
uneltele agricole și altele pot 
fi puse la dispoziția trupelor 
N.A.T.O., peste 440.000 de hec
tare de terenuri agricole au 
fost răpite pînă acum țărani
lor. Pînă în 1970, ministrul 
de război Strauss cere ca în
că 900.000 de hectare de tere
nuri agricole să fie puse la 
dispoziția trupelor NA.T.O. 
Aceasta înseamnă, potrivit 
calculelor oficiale, o scădere 
cu 4,3 la sută a terenurilor 
însămînțate din R.F.G.

Monopolurile vest-germane 
sînt lăsate libere să dicteze 
prețuri tot mai ridicate la o 
serie întreagă de produse ne
cesare țărănimii, în timp ce 
prețurile produselor agricole 
scad continuu. Așa cum reia- ~ 
tează publicația vest-germană 
„Agrardienst", începînd din 
1957 și pînă în 1960 „chel- 
tuelile de producție în agri
cultura vest-germană au înre
gistrat un spor de peste 2.000 
miliarde mărci*. Acest spor a 
fost determinat în primul 
rînd „de scumpirea prețurilor 
la unelte agricole și a costu
lui reparațiilor, scumpirea 
materiilor prime și a produ
selor industriale'*. Prețurile 
produselor agricole — după 
cum arată publicația citată 
— au scăzut în aceeași pe
rioadă (1957—1960) cu peste 
12 la sută.

Desele manevre militare ale 
Bundeswehrului și trupelor 
N.A.T.O., care au loc pe teri
toriul R.F.G„ contribuie și ele 
la înrăutățirea situației țără
nimii. In timpul acestor ma
nevre se distrug multe bunuri 
materiale care nu mai pot fi 
apoi recuperate. Semnificativ 
pentru această stare de 
lucruri este exemplul dat și 
de publicația vest-germană 
„Hamburger Zeitung** care 
scria nu de mult că în timpul 
manevrelor militare, localita
tea Bunowehr din Rhenania- 
Westfalia, a fost golită de 
populație timp de șase săptă-

Țăranca vest-germană Maria 
Benzer și fiica sa Matilda, din 
satul Berghofen (R F G ), OU 
toate motivele să fie amărîte. 
Capul familiei muncește pe 
moșia contelui Preișstng din 
Kronwinkel, în timp ce ele 
sînt nevoite să lucreze singure 
bruma de pă.mînt De aare-ljcU.

vreinca re-mim, tocmai in 
coltatului. Cînd țăranii s-au 
întors în satul 
erau ciuruite de gloanțe, 600 
de localnici au fost ruinați, 
fiind nevoiți să plece in alte 
regiuni ale tării, deoarece au
toritățile locale nu le-au dat 
nici o despăgubire pentru 
daunele pricinuite.

Greu loviți de politica de 
înarmare, de prezența trupe
lor de ocupație anglo-fran« 
co-americane, amenințați de 
perspectivele ruinătoare ale 
deschiderii pieții vest-germa
ne pentru produsele agricole 
ale țărilor din piața comună 
și S.U.A., țăranii din R.F.G. o 
duc din ce în ce mai greu.

Țăranii și-au manifestat în 
repetate rÎDdun nemulțumi
rea față de politica guvernan
ților de la Bonn. Acest lucru 
l-a arătat și ministrul agricul
turii vest-germane care spu
nea într-o declarație făcută în 
timpul recentei campanii e- 
lectorale .țăranii nn au înțe
legere pentru pcîitica înaltă*.

„Politica înaltă* a Bonnu
lui. cum o numește Schwarz, 
este de fapt o politică de CU 
nare a țărănimii, o politică 
războinică care nu poate adu
ce nimic bun pentru poporul 
din R.F.G

lor, casele
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Drag partid 
muncitoresc
Cu ce să te-asemuiesc 
Drag Partid Muncitoresc ? 
Soarele cit e de soare 
Dă lumină și dogoare 
Și pămîntul încălzește, 
Dar soarele asfințește. 
Numai tu, partid iubit, 
Ești soare fără-asfințit 
Și ne faci viața mai plină 
De căldură și lumină.

Cu ce să te-asemuesc 
Drag Partid Muncitoresc î 
Muntele cit e de tare. 
De vinturi și de izvoare 
Tot se macină mereu. 
Numai tu, partidul meu. 
Ești făcut dintr-un granit

Cu ce să te-asemuiesc 
Drag Partid Muncitoresc ? 
Vulturul cit s-ar urca 
El din zbor tot va cădea 
De glonte sau bătrînețe. 
Dar tu plin de tinerețe 
Pe culme de slavă sui 
Cu-avîntiil poporului, 
Că născut ești din popor 
Ca să-i fii conducător 
Și ca el nemuritor.

Auzit în comuna Tg. Frumos, 
regiunea Iași, do PETRS 
POPA.

Da' matali cum să-ți spui ?
— Neculai al lui Rădui.
— După nume, după strai, 
Cunoscui mulți Neculai, 
Dar de tine n-auzii :
— Sînt de fel de la Tirzii :
Am căsuță, am văcuță. 
Doi căluți, o teleguță 
Și-o sforică de pămînt. 
Cum mă vezi, aista sînt.
— Văz cum ești și rău îmi pard 
Și mă miră, frățioare,
Că sîntem de mult vecini 
Și-am rămas ca doi străini: 
Eu n-am auzit de tine, 
Nici tu nu mă cunoști bine. 
Cei de-mi sînt prieteni mie' 
Muncesc în gospodărie. 
Unde calc eu cu piciorul 
Rodește-nzecit ogorul 
Și cînd intru în pătul 
Gem că nu am loc destul.
— Cum îți zice, măi voinice, 
Cu mustățile de spice ?

— Sînt belșugul 1 Așa-mi zicOj 
Dar mata nu prea mă știi. 
Chiar de ești de la Tirzii,

Că ai cam tărăgănat 
Cu cererea de semnat...
;— Ai dreptate, frățioare.
Cam multă tărăgănare, 
Da' aș vrea și eu de-acum 
Să-mi fii tovarăș de drum..;

Auzit In comuna Tirzii, ralo« 
nul Huși, de PETRE POPA.

Mâi, 
ciobane!
Măi, zărarii și ciobanii 
Su$ ki munte cresc cîrlanii 
De e unul greu dt trei 
Cînd dă bruma în costrei 
Și vin turmele pe coastă 
Jos la oolectiva noastră.

Uite tîrla $; saivanu* 
Cum le-a îngrijit ciobanu’9 
Uite locul de tunsură.
Uite lina cit o șură I 
Camionul duce oaș
Colo-n vale, la oraș...

R Să ne-aduci cizme, frățîne, 
Și pufoaici ți pelerine 
Să ne fie tot mai bine I

Auzit in comuna Zagăr, regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară, 
de NELU BAROANA.

Badea grajd
nouț clădește• «

Colo-n vale-n gligânel

Să văd lanul 
înflorind
Drag mi-a fost și drag mi-<j 
Cit pe lume oi trăi 
S-aud pădurea foșnind, 
Pîraiele clipocind. 
Pasările gîlcevind
Și mîndra din foi pocnind 1

Drag tml e și drag mi-a fi 
Laolaltă a munci. 
Să asculț tractoarele 
Răsturnînd răzoarele, 
Inrodind ogoarele. 
De se miră soarele 1

Drag mi-a fost și drag mi-a H 
Cit pe lume oi trăi
Pe tarla să merg la muncă, 
Să-mi adie vîntu-n luncă. 
Să văd lanul inflorind.
Și cîmpia-ntinerind.

Auzit in comuna Săpata de 
Sus, raion Costești, regiunea 
Argeș, de D. UDRESCU.

Frunzuliță firicel
Colo-n vale-n Gligânel 
A crescut un bobocel, 
Bobocel ce-a fost sădit 
De-al nostru partid iubit; 
L-am udat cu stropi de rouă 
Și trăim o viață nouă.
Vină vremea friguroasă 
Floricelei nici că-i pasă. 
Cadă bruma și zăpada

F runzuliță
Frunzuliță măr rotat
Bade, mult te-am așteptat 
Să faci armata cu bine 
Să vii iară lingă mine
Și sînt mîndră, drept să-ți spud 
C-ai venit cinstit și bun 
Și-apăi cît ai fost plecat 
La noi multe s-au schimbat 
Ne-ai lăsat cu plug și .boi 
Și-ai găsit tractoare noi 
Căci în unma ta, bâdie 
Am făcut gospodărie.

Ea stă roșie ca fraga. 
Iar la anu' floarea noastră 
Fi-va mare și frumoasă, 
Fi-va floarea florilor. 
Fruntea colectivelor 1

Auzit la G.A.C. „Victoria 
Socialismului" Gliganu de Jos. 
raionul Costești, regiunea Ar« 
geș de ANGHEL DUMITRU

măr rotat
Acum vino și-mpreună 
Să muncim cu voie bună 
Tot mai mult să ne iubim
Rinea țării să sporim
Că ni—i munca răsplătită
Și-avem viața fericită
De partidul drag zidită.

Auzit in comuna Crevedia, re
giunea București de TACHE Nh 
CULAIE

Frunzuliță matostat, 
Colo-n margine de sat 
Crește grajdu’ cît steja.ru* 
Și saivanu’ cît arțaru’. 
Badea grajd nouț clădește 
Pune prâștii, cherțuiește, 
Iar eu vin cu de mîncare 
Că bădița-i meșter mare.

voinicului
într-o zi, pe-un ochi de vale. 
Un voinic îmi iese-n cale ; 
Un voinic fără pereche 
Și cu cușma pe-o ureche.
— Cum îți zice, măi voinice 
Cu mustățile de spice ?
— Mie-mi zice cum îmi zice,

Nuntă-n colectivă
Sunet de cavale, 
Cobză și țambale 
Lumii dau de veste 
Nuntă ca-n poveste. 
Cîntă alăuta 
Sîrba și bătuta. 
Toarnă nuzul mare 
Vinul în pahare ;

Uite-o pe mireasă 
Cît o de frumoasă, 
Și foc de voioasă I 
Uite-1 și pe mire 
Cu rîsu-n privire
Ca un mîndru soare 
Cată către floare. 
Uită-te la el.

Badea președinte 
Gustă din plăcinte 
Și cu plosca plină 
Cu nuntași închină. 
Socrii mici și mari 
Printre lăutari
Din ochi și prin semne 
Prind să mi-i îndemne 
Cîntecul să sune 
Mai vîrtos pe strune, 
Să se-audă-n zări 
Pînă-n depărtări 
Că astăzi în sat 
Trăim trai bogat 
Cum nici n-am visat.

Cg doi porumbel. 
Șapte vornicei 
Le-au adus urare : 
Viața să le-nfloare 
Să aibă de toate : 
Tihnă și bucate. 
Căldură în vatră 
Și casă de piatră 
Și-n curînd să fie 
Prima cumetrie 
Tot cu veselie 
In gospodărie.

Auzit în satul Buznea, raio
nul Pașcani, de PETRE POPA.

Foaie verde murite, 
Minunate-s ușile 
Doar așteaptă ode ; 
Drepte-s și stănoageie 
Doar așteaptă mîndreie 
Cq să mulgă vacile.

Auzit în comuna Oboga Mare, 
regiunea Oltenia, de NELU BA
ROANA.

Și-o sâ iau 
mireasă 
floare
Foicica, foi mărunte 
Eu cu mindra sus pe munte 
La oițe bălăioare. 
Mă întrec la mulgătoare 
Și la caș de frâmintat 
Și la dulce sărutat 
C are mindrulița jună 
Chipul drag ca o cunună. 
Și-apoi la s-că pe la iarnă 
Fulgii cind-or da să cearnă 
Și-or sta oile-n saivan, 
Colectiva, naș pogan *) 
O să-mi facă nuntă mare 
Și-o să iau mireasă floare 
Meșteră la muls oițe 
Și fruntașă-nbre băcițe.

mare, puternic, voinic.

Auzit în comuna Crițeni (Hu
nedoara) de ION MARINESCU
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