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COMUNICAT
în zilele de 30 noiembrie—5 decembrie a.c. a avut loc ședința 

plenară lărgită a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La ședință au luat parte membrii și membrii supleanți ai 
Comitetului Central al P.M.R., membrii Comisiei Controlului de 
Partid și ai Comisiei Centrale de Revizie, primii secretari și 
secretari ai comitetelor regionale P.M.R., miniștri, șefi de secții 
și adjuncți ai șefilor de secții ale C.C. al P.M.R., conducători ai 
unor organizații de masă, redactori ai presei centrale și alți actH 
viști de partid și de stat.

La primul punct al ordinei de zi, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a prezentat darea de seamă a delegației Partk 
dului Muncitoresc Romîn la cel de al XXil-lea Congres al Partidu-*  
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul un mare număr de 
participanți. Plenara a aprobat în unanimitate darea de seamă pre
zentată și activitatea delegației Partidului Muncitoresc Romîn la 
Congresul al XXlI-lea al P.C.U.S. Plenara a dat o înaltă apreciere 
mărețelor realizări ale U.R.S.S., Programului Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice — istoric document al marxism-leninismului 
creator —, măsurilor luate pentru lichidarea deplină a urmărilor 
cultului personalității lui Stalin, contribuției aduse de P.C.U.S. la 
întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești și a lagărului 
socialist, pentru triumful cauzei comunismului și păcii.

Plenara a condamnat poziția, potrivnică leninismului și in-> 
ternaționalismului proletar, adoptată de conducătorii Partidului 
Muncii din Albania, poziție dăunătoare atit intereselor poporului 
albanez și ale construcției socialismului în Albania, cit și intereselor 
lagărului socialist.

Plenara a condamnat încă o dată acțiunile antipartinice ale 
grupării fracționiste Pauker—Luca, ajutată de T. Georgescu, cît 
și ale grupării fracționiste Chișinevschi—Constantinescu, care s-au 
ridicat împotriva liniei partidului, au promovat în țara noastră 
practicile legate de cultul personalității lui Stalin, au încălcat nor« 
mele leniniste ale vieții de partid și legalitatea socialistă. Partick 
panțit la plenară au subliniat deosebita importanță pe care a avut-o 
demascarea și înlăturarea acestor grupări pentru întărirea unității 
și forței partidului, pentru înfăptuirea cu succes a politicii sale 
de construire a socialismului.

Plenara a hotărît studierea în organizațiile de partid a ma*  
terialelor Congresului al XXII-lea al P.C.U.S., cît și a dării de 
seamă prezentate de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Studiul 
acestor documente se va face în strînsă legătură cu sarcinile puse 
de partid în actuala etapă a construcției socialiste, cu obiectivele 
dezvoltării de perspectivă a țării noastre,cu sarcinile generale ale 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

La al doilea punct al ordinei de zi, plenara a ascultat infon 
marea tovarășului A. Vijoli, ministrul Finanțelor, cu privire la pre« 
vederile proiectului de Buget al Statului pe anul 1962, stabilind ca 
proiectul de buget cu îmbunătățirile ce s-au desprins din discuții 
să fie prezentat spre aprobare sesiunii Marii Adunări Naționale*
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Secția de fermentare de la fabrica de antibiotice din Iași



CELUI DE AL III LEII FESTIVDI. 
DE TEATRU I I. CIIIIIIIilfll.E //

Pregătiri în raionul Bacău
Nu s-a stins bine ecoul ultimelor 

spectacole ale pasionantei întreceri 
artistice prilejuită de cel de-al 

Vl-lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori și iată că ne așteaptă o 
nouă întîinire cu neobosiții slujitori M 
scenei amatoare — cel de al m-lea 
Festival bienal de teatru de amatori 
„1. L. Caragiale".

Și în raionul Bacău, ca și în întrea
ga țară, se pregătesc de coneurB echi
pele de teatru, recitatorii și cititorii 
artistici și formațiile de păpușari. Pe
rioada de pregătire a formațiilor a 
pus în fața activiștilor cuMurali din 
raionul Bacău o seamă de obiective im
portante.

Pentru instructori, care trebuie să 
contribuie la creșterea măiestriei ar
tistice a formațiilor. Casa regională a 
creației populare a organizat la Răcă- 
tău, Sccueni și Bacău un instructaj în 
zilele de 8, 9 și 10 noiembrie. Astfel, 
pe lingă cei 20 care au urmat în vară 
cursurile școlii populare de artă din 
Bacău, au fost instruiți încă 75 de in
structori din raion.

In afară de acest instructaj s-au mai 
luat o serie de măsuri pentru buna 
desfășurare a celui de al IlI-lea Festi
val bienal de teatru. Casa raională de 
cultură a elaborat o scrisoare meto
dică în care se dau indicații privind 
necesitatea pregătirii din timp, compo
nența formației, turneele etc. Iar la ul
timul seminar raional din 16—17 no
iembrie, s-a discutat despre pregătirea 
festivalului.

Multe din consiliile de conducere ale 
căminelor culturale și-an completat re
pertoriul cu piese care militează pentru 
consolidarea gospodăriilor agricole co-

Echipa de teatru din 
comuna Parincea, regiu
nea Bacău, nu poate pre
găti spectacole, deoarece 
căminul nu are sobă.

Ard... de nerăbdare să vii la noi!
(Desen de T. PALL)

lective, pentru educarea socialistă a 
oamenilor, dovedind dorința de a avea 
un repertoriu legat de preocupările 
sătenilor și care să evolueze o dată cu 
comuna.

In unele comune s-au stabilit reper
toriile formațiilor, trecindu-ae la pre
gătirea sau chiar la prezentarea unor 
spectacole ou piesele oe vor fi interpre
tate în cadrul festivalului. Aceste 
tchipe vor avea bineînțeles, avantajul 
unui „rodaj" mai îndelungat. Mai a- 
vansate sânt tocmai formațiile care nu 
și-an întrerupt activitatea după ulti
mul festival și care nu s-au rezumat 
numai la participarea la concursuri. 
Printre ele, actorii amatori din Luncani, 
formațiile din Horgești, Berești-Bistrița, 
Nicolae Bălcescu.

Totuși, lucrurile nu stau chiar așa de 
bine în întreg raionul Bacău. In comuna 
Valea-Seacă, unde exista o echipă de 
teatru fruntașă la concursurile anteri
oare, de la cel de al doilea bienal și 
pînă astăzi nu s-a mai prezentat decît 
o singură piesă. Iar din cei 12 membri 
ai echipei de teatru. 16 sânt cadre di
dactice. Cit despre ieșiri în alte comune, 
nici nu poate fi vorba.

Dacă la cel de a] doilea festival bie
nal au participat peste 100 de formații 
de teatru amator, acum fac pregătiri 
intense doar 50 de formații. Fără în
doială că pînă la începerea festivalu
lui numărul tor va crește. Dar pentru 
ca actualul festival să cunoască o par
ticipare mai bogată decît cele trecute, 
se cerea o muncă mult mai susținută 
din partea secției de învățămînt și cul
tură a sfatului popular raional și a Ca
sei raionale de cultură. Or, pentru fap
tul că pînă la această dată un număr 
de formații teatrale nu și-au fixat încă 

_ repertoriul pe stagiune, răspunderea 
revine și Casei raionale de cultură care 
a trimis abia de eurind căminelor cul
turale recomandările de repertoriu

Nu toate consiliile de conducere ale 
căminelor culturale se ocupă cu destulă 
atenție de pregătirile pentru participa
rea la festival. Ea chiar în unele co
mune parcă nici u-ar fi ajuns vestea 
despre eL Căminele din Satul Nou, 
Lozinca, Păncești, Filipeni, nici nu au 
tri mis instructorii la instructajul amin
tit

Dar problema cea mai „zptaoasă" în 
întreg raionul, este cea a colectivelor 
de recitatori și cititori artistici. Pînă 
la sfirșitui perioadei de pregătire tre
buie antrenate toate f< națiile de tea
tru și de păpușari, iar la căminele 
culturale de centru, unde nu există încă 
colective de recitatori și cititori artis
tici, să se treacă la organizarea lor, 
știut fiind că aceasta este o condiție 
esențială și pentru intrarea in concurs 
a echipelor de teatru. Casei raionale 
de cultură îi revine aici «n rol im
portant.

Scenă din piesa „In Valea Cucului" de M. Beniuc, în interpretarea e- 
chipei artistice de amatori a Casei raionale de cultură Gurahonț.

Ne răspund trei instructori
Cum vă pregătiți pentru cel de al 

IlI-lea Festival bienal de teatru, „I. L. 
Caragiale" ?

INV. CORNELIU DINU, instructorul 
echipei de teatru din comuna Horgești.

Dacă la cel de al doilea festival bie
nal am concurat cu piesa „Ursul" de 
Cehov, între timp repertoriul nostru 
s-a apropiat din ce în ce de actualitate- 
Ultimele din cele cinci premiere pe 
care le-am avut în acest timp („Nea
murile" și „Soțul Leontei") sînt 
grăitoare în acest sens. Deoarece în 
două din satele aparținătoare, Văleni 
și Sohodor, se repetă „Soțul Leontei", 
noi ne vom prezenta cu „Neamurile". 
Deocamdată facem un circuit în co
mună. Fiecare echipă prezintă piesa 
în celelalte cămine. De altfel acest sis
tem de circuite — adevărate schimburi 
de experiență — este extins și la alte 
forme de activitate culturală. Și cu 
turneele sîntem deprinși. Numai în 
ultima vreme am fost în comunele 
Parincea și Răcătău. In actualul festi
val pregătirile făcute ne dau dreptul să 
sperăm că ne vom depăși performan
țele anterioare. (Locul I pe raion).

INV. MARGARETA C1RLAN, ins- 
tructoarea echipei de teatru din comuna 
Luncani.

La ora actuală echipa noastră de tea
tru cuprinde 14 persoane- Toți 14 sînt 
țărani întovărășiți, iar dintre ei cu 
multă pasiune muncesc Gh. Podoleanu, 
Viorel Borș, Rica Ojocel, Minodora Pop. 
Piesa „Rîsul pămîntului" de Gh. Țen- 
țulescu a fost prezentată în premieră

la 7 Noiembrie, iar la 24 noiembrie m 
deplasare, în satul Lingurari. Marți o 
vom juca în satul Dubas.

PETRU FARȚADE, instructorul for
mației de teatru din comuna Faraoani.

Echipa de teatru este pusă la punct. 
Acum ne îndreptăm atenția spre for
marea unui colectiv de recitatori. Vrem 
ca evoluția acestora pe scenele festi
valului să aibă un caracter unitar. 
Pentru asta am ales ca temă a tuturor 
poeziilor ce vor fi recitate, „Lupta 
pentru pace". Vom realiza un montaj 
literar.

«i uium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiHiiiuiiimiimiiimii!iii:
— Cu mine s-a întâmplat 

ceva chiar „ca la teatru" 
— spune Ion Pleșca, cu a- 
eelași zîmbei, parcă stin
gherit, cu care acum cite- 
va minute răspundea la 
aplauzele spectatorilor din 
sală. La început nu prea 
mă duceam cind jucau ai 
noștri vreo piesă, deși în 
echipă era și nevastă-mea. 
Parcă ce, Bacău-îi departe? 
Nu rareori mă suiam în 
I.R.T.A. cu treburi la ra
ion. Dacă rămîneam acolo 
și seara, apoi mergeam și 
la teatru. Pin’ la urmă am 
început să vin mai des și 
la cămin și asta mai mult 
de gura nevesti-mi. Și nu 
că-s băbatu’ ei, da’ se pri
cepe de minune la jucat în 
piese de teatru. De multe 
ori mă miram singur cum 
de putea fi așa de serioasă 
pe scenă, că de felu’ ei, 
acasă-i tare sprințară. Da’ 
cind a-nceput să mă invite 
și pe mine pe scenă mi-a 
cam sărit muștaru’.

— Păi bine, femeie, spu- 
su-ți-am eu vreodată să nu 
joci pe scenă la cămin, cum 
fac alți bărbați ? Atunci de 
ce nu mă lași și tu să-mi 
văd de-ale mele. Și așa îs 
destul de prins cu treburi
le. dnd să mă mai ocup 
și de teatru ?

că-s

— Las*  să te urci tu pe 
scenă — îmi prevestea ea 
— să simți numai un pic 
cum e și p-ormă-ți găsești 
vreme tu și de asta.

— Nu te gindești
președinte de întovărășire. 
Ce-o să zică lumea cind 
m-o vedea cu vreo barbă 
lipită sau mai știi cum ! Și 
vă mai și încurc. Mai am 
ședință pe la raion, mai 
lipsesc...

— Da’ pe Mărtin Cata și 
pe Magda, nevastă-sa, nu-i 
știi ? Amîndoi sînt cu tea-

din piesa „Neamurile". Dar 
dacă am reușit, asta-i da
torită tovarășei Albertina, 
instructoarea. Ea m-a învă
țat să simt de pe scenă și 
nu numai din sală, bucuria 
teatrului.

Dar am spus prea multe 
despre mine și nu-s eu ăl 
mai moțat din actorii 
noștri. Mai sînt și alții cu 
„familia". Anton Burcă, cel 
de a jucat adineaori rolul 
paznicului, are 60 de ani și 
e cel mai virstnic, iar pe 
fi-su, Iosif, care la cei 11

trul și doar el e președinte 
la întovărășire, la Bălcescu. 
Dacă ai să joci bine, lu
mea n-o să ridă, ba chiar 
o să te-ndrăgească 
mult. De încurcat, 
ne-ncurâ. Fiecare 
joacă cu dublură,
sîntem vreo 30 de actori în 
sat, așa că are cin’ să-ți ție 
locul.

Am primit rolul pe care 
l-am jucat acum: președin
tele gospodăriei colective

și mai 
n-o să 
rol se 
că doar

ani ai lui e mezinul forma
ției noastre, vrea să-l facă 
actor. Multe despre viața 
comunei poți afla urmărind 
activitatea echipei de 
tru. Acum, la noi la 
ian, nu poți să te mai 
zinți cu un program
gătit în pripă. Oamenii sînt 
mai pretențioși, te cîntă- 
resc și te judecă mai cu 
atenție, cer mereu lucruri 
noi, și nici să joci numai 
cind sînt concursuri, nu te 
lasă sătenii. Teatrul nu

tea- 
Tra- 
pre- 
pre-

fflMMMMMIHM

mai este un lux ca altă
dată, ci o cerință. Da’ ce, 
parcă noi ne lăsăm ? Vrem 
să fim în pas cu vremea. 
Te uiți numai la reperto
riu și vezi cum s-au schim
bat lucrurile pe la noi. La 
început piese despre viața 
nouă în gospodăriile colec
tive. Acum cind avem co
lectivă, piese despre întări
rea economico-organizato- 
rică: „Neamurile", „Risul 
pămîntului”. Și pentru vi
itor : „Baba Dochia și bri
gadierul", iar în 1962, la 
aniversarea gospodăriei, 
piesa „Aniversarea'. De 
asta se și bucură teatrul de 
otita prețuire la Traian. De 
asta avem peste 
membri în formație, 
poată juca cu toții, 
acum în repertoriu 

Bacău.

începem și... 
tot începem

Mare piesă păpușerească 
în trei acte mici

Distribuția :
Instructorul formației de păpușari 

din comuna Cățelești: Viorica Ioaniche.
Instructorul formației de păpușari 

din comuna Clej*:  Elena Uricaru.
Instructorul formației de păpușari 

din comuna Faraoani : Victoria Chiper 
și alți 8 instructori din comunele Luizi- 
Călugăra, Chietriș, Horgești, Răcăduni. 
Parava etc., etc.

ACTUL 1 se desfășoară in vara anu
lui I960, la Bacău, la un curs de Ini
țiere și durează scoc zile, în urma că
ruia instructorii devin „instructori ini- 
ți*ti “.

ACTUL II în oare apar 11 truse de 
păpuși cu care au fost dotate cele 11 
cămine culturale.

ACTUL III se desfășoară tot in 1960, 
la Faraoani (sau la alegere, în oricare 
din celelalte 10 comune). — Apare Și

30 de 
Ca să 
avem 
cinci 

la

vorba și de 
spun des- 
întimplat:

piese. Ca la 
teatru !

M-am luai cu 
fapt vroiam să 
pre ce mi s-a
Cind am început să repet 
rolu’ președintelui de gos
podărie colectivă din „Nea
murile", eram președintele 
întovărășirii „7 Noiem
brie", iar acum, cînd îl joc, 
sînt... președintele gospodă- 
rirei colective Mai" din 
comuna Traian !

ultimul personaj: broșura cu textul 
piesei. Dialog intre Victoria Chiper și 
trusa „Ursuleții veseli".

Victoria Chiper (replică unică): — 
începem pregătirea spectacolului ’

ACTUL IV (în care ar fi fost vorba 
de primele reprezentații ale păpușarilor) 
nu există.

Spectatori: secția de învățămînt și 
cultură a sfatului popular raional și 
casa raională de cultură.

Pagină redactată 
de

VLADIMIR PANA



Cu sprijinul muncii cu tura e
în urma analizei posibilită

ților existente în gospodărie, 
am ajuns la concluzia că pu
tem obține 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar, pe o suprafa
ță de 140 ha. în acest scop 
am trecut la identificarea te
renului, pe care l-am dat apoi 
în primire brigăzilor de cîmp. 
Pe această suprafață sint 
acum in curs de executare 
arăturile adinei de toamnă la 
adîncimea de 31 cm. Semăna
tul îl vom face în timpul op
tim, folosind soiul dublu hi
brid „Warwik 600”, care s-a 
dovedit a fi cel mai productiv 
în condițiile noastre pedocli
matice. La cursurile agroteh
nice, din broșurile de specia
litate și din practica proprie, 
am învățat că un mare rol în 
obținerea producțiilor sporite 
îl au îngrășămintele. De aceea, 
pe acest lot de 140 ha, vom 
da cîte 20-30 tone îngrășămin
te naturale Ia hectar. în pri
măvară vom mai aplica cite 
300 kg. superfosfat la hectar. 
Pentru o bună întreținere a 
culturii, pînă Ia recoltare 
neam propus să dăm trei 
prașile manuale și trei prașile 
mecanice.

în decursul anilor și în deo
sebi în campaniile agricole, 
munca cultural-educativă ne-a 
fost un adevărat sprijin. De 
aceea, în alcătuirea planului pe 
perioada de iarnă, consiliul de 
conducere al căminului cultu
ral a prevăzut diferite mani
festări culturale care să spriji
ne pe colectiviști în acțiunea 
«le obținere a 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar. în cadrul a- 
cestor manifestări noi vom 
populariza experiența gospo
dăriilor agricole de stat, a 
gospodăriilor agricole colecti

Se scurt
Anul acesta, gospodăria co

lectivă „Vasile Roaită» din co
muna Gherăseni, regiunea 
Ploiești în urma aplicării în
vățămintelor dobîndite de co
lectiviști la cursurile agroteh
nice, a obținut o producție 
bună de porumb. Bazîndu-se 
pe experiența acestui an, co
lectiviștii s-au angajat pentru 
anul viitor ca de pe 200 hec
tare să obțină cîte 5.000 kg. 
porumb boabe la hectar. Pen
tru realizarea acestei pro
ducții, colectiviștii au făcut 
arături adinei de toamnă pe 
toată suprafața.

★
„Avem condiții să realizăm 

5.000 kg. porumb boabe ta 
hectar de Pe întreaga supra
față de 25S hectare destinată 
culturii porumbului pentru a- 
nul viitor". Aceasta a fost ho- 
tărîrea adunării generale a 
gospodăriei colective „Petdfi 
Sandor» din Diosig, regiunea 
Crișana. La baza aoestei hotă- 
rîri a stat rezultatul obținut 
anul acesta la cultura porum
bului.

In cadrul cursurilor agro
zootehnice din iarna aceasta, 
colectiviștii din Diosig își vor 
însuși metodele înaintate de 
cultivare a porumbului.

★
Colectiviștii din comuna 

Trestiana, raionul Dorohai, 
regiunea Suceava, s-au anga

Un foarte bun furaj pentru animale

ve, a brigăzilor și echipelor 
fruntașe în obținerea unei 
producții mari de porumb. O 
astfel de manifestare s-a ți
nut de curînd la căminul cul
tural cu titlul : „5.000 kg. po
rt nb boabe la hectar pe su- 
pr? ețe din ce în ce mai mari”, 
u. ■ colectiviștii au luat cu
noștință de felul cum s-a lu
crat în gospodăriile de stat 
Urziceni, Dragalina, Mărcu- 
lești, gospodării care au obți
nut o producție medie de 5.000 
kg. porumb la hectar de pe în
treaga suprafață cultivată cu 
această plantă. Tot în cadrul 
acestei manifestări am dezbă
tut pe larg problema folosirii 
diferențiate a îngrășămintelor 
chimice (în funcție de cultu
rile premergătoare și de struc
tura solului). De asemenea, 
am ținut conferințe legate de 
această problemă, ca : „Rolul 
și importanța arăturilor adinei 
de toamnă”, „Importanța în
grășămintelor chimice și na
turale” etc.

Obținerea unei producții de 
5.000 kg. porumb boabe la 
hectar pe terenuri neirigate 
este una din principalele noas
tre sarcini. De aceea, noi vom 
depune toate eforturile pentru 
a îndeplini această sarcină 
trasată de partid. Aceasta în
seamnă ca de pe 140 hectare 
să obținem 70 vagoane po
rumb boabe, și vom obține.

MARIN PREDOI 
președintele gospodăriei 

agricole colective 
„Dezrobirea**  și

• B 
va g 
cu g 

peste 350 buruieni. =
★

O plantă de pe- g 
rumb conține nu mai H 
puțin de 27 elemente, g 
printre care : carbon, || 
oxigen, hidrogen, a- g 
zoi. fosfor, potasiu, g 

calciu, magneziu, fier, = 
cupru, zinc, aiumi- =
niu, argint, radiu etc? = 
Toate elementele sint = 
luate de plantă din =
mediul înconjurător, g 
Cele mai multe însă g 
nu se găsesc întot- g 
deauna și in cantități g 
corespunzătoare in g 
sol sub forme ușor g 
accesibile plantei. De 
aceea, trebuie intra- g 
duse sub formă de = 
îngrășăminte.

MARIN RADULESCU 
directorul căminului cultural, 

comuna Ștefan cel Mare, 
raionul Corabia

jat să obțină pentru anul 
viitor o producție medie de 
5.000 kg. porumb boabe la 
hectar de pe o suprafață de 
50 hectare.

După depistarea terenului 
și după efectuarea arăturilor 
adinei, terenul a fost împărțit 
egal celor două brigăzi de 
cîmp, conduse de Vasile Za- 
mosteanu și Nicolae Călugăru.

ir
Gospodăria colectivă „Fla

căra Roșie" din comuna Va- 
riaș, raionul Stnnlcolaul Mare, 
și-a propus să obțină pentru 
anul viitor 5.000 kg. porumb 
boabe la hectar pe toate cele 
1.400 hectare, destinate cultu
rii porumbului. Acest angaja
ment a fast luat în urma ana
lizei condițiilor existente și a 
rezultatelor obținute anul a- 
cesta.

Din experiență proprie, co
lectiviștii din Variaș s-au con
vins că aplicînd cu și mai 
multă atenție măsurile agro
tehnice vor putea obține pro
ducția de porumb prevăzută. 
In aceste zile colectiviștii e- 
fectuează arături adinei și în
corporează sub brazde îngră
șăminte naturale. Restul lu
crărilor și-au propus să le 
facă la timpul optim și de 
bună calitate.

Producția de porumb boabe obținută de G.A.C. „Albina", satul Tătaru, regiunea Dobrogea.

PE TOATĂ SUPRAFAȚA
Așezată în extremitatea 

sudică a regiunii Dobrogea, 
gospodăria noastră colectivă 
are condiții pedoclimati
ce deosebit de favorabile pen
tru cultivarea porumbului. 
Avînțd în vedere acest lucru, 
consiliul de conducere al gos
podăriei, sprijinit și îndrumat 
de către organizația de partid, 
și-a orientat încă de la înce
put activitatea spre obținerea 
unor cantități tot mai mari 
de porumb. Noi ne am preo
cupat perseverent de ridicarea 
producției medii La hectar. An 
de an, producțiile la hectar au 
crescut. Numai în ultimii trei 
ani sporul realizat depășește 
3.000 kg. boabe la hectar. A- 
nul acesta, cu toate greutățile 
provocate de secetă, am obți
nut pe întreaga suprafața de 
424 hectare, cîte 4.394 kg. po
rumb boabe la hectar, în te
ren neirigat.

Deși realizările sînt frumoa
se, ele puteau fi și mai bune. 
Spun aceasta, gîndindu-mă la 
faptul că producțiile au fost 
diferențiate pe anumite loturi 
și anume, ele au fost între 
3.700 și 5.500 kg. boabe la 
hectar. Astfel, pe 150 hectare, 
unde s-au aplicat o serie de 
lucrări agrotehnice mai com
plexe, am realizat peste 5.500 
kg. boabe la hectar. Această 
situație duce la concluzia că 
avem posibilități mult mai 
mari, dar nu le-am folosit în
deajuns pînă acum. Experien
ța acestui an ne arată că a- 
vem toate condițiile ca din 
anul viitor să obținem 5.000 
kg. porumb boabe la hectar 
pe întreaga suprafață planifi
cată pentru porumb. Pentru a- 
ceasta, ne am propus să îmbu
nătățim sistemul de cultură, 
generalizînd experiența înain
tată.

In vederea traducerii în 
fapt a obiectivului propus, s-a 
stabilit respectarea cu stricte
țe a întregului complex de 
măsuri agrotehnice. Este știut 
că alegerea terenului joacă 
un rol însemnat în sporirea 
producției. De aceea, s-au avut 
în vedere solurile cele mai 
productive, cu bune plante 
premergătoare. După aceasta 
am trecut la transportarea pe

Tulpina porumbii* * 
g lui poate atinge înăl- 
g ți mi uriașe: pină la 
= 9 metri? Sînt însă și 
ș varietăți pitice, care 
H nu trec de 40-50 cen- 
g timetri. Numărul no- 
H durilor de pe tulpină 
g este în strînsă legă- 
= tură cu durata pe- 
= rioadei de vegetație a 
g plantei. Astfel, soiu- 
= rile tîrzii pot avea 
g pînă la 20 de noduri, 
= în timp ce unele so- 
S iuri timpurii au doar 
= 5 pină la 10 îud uri.
■

★■
O singură plantă 

g de porumb consumă 
H într-o perioadă de 
H vegetație cam 200 
= litri de apă? Aceasta 
= înseamnă că 35.000 de 
g fire, cite sint in mc-*  

cîmp a îngrășămintelor natu
rale și artificiale. Din cede 
8.480 tone gunoi de grajd și 
85 tone superfosfat, cit vom 
aplica pe întreaga suprafață, 
s-au încorporat deja sub braz
dă peste 3.300 tone gunoi de 
grajd' și 20 tene superfosfat. 
Avînd în vedere importanța 
arăturilor adinei, am început 
din vreme aceste lucrări, afift- 
fel că în momentul de față 
ele sînt terminate. Pe loturile 
neîngrășate înainte de execu
tarea arăturilor, se va repeta 
lucrarea. Cu aceasta se poate 
considera încheiată perioada 
pregătitoare de toamnă.

In primăvară, înainte de 
însămînțare, vom efectua un 
grapat timpuriu și două dis- 
cuiri. Semănatul, care consti
tuie o verigă însemnată în^ 
sporirea producției, îl vom 
face atunci când temperatura 
solului se va menține timp de 
cincf zile consecutiv la 9 gra
de Celsius. Semănatul va dura 
aproximativ zece zile lucră
toare. Distanța între rînduri, 
care s-a dovedit cea mai favo
rabilă la noi, este de 90—95 
cm., iar adîncimea de 10—12 
cm. Imediat după însămînțare 
vom face tăvălugirea întregii 
suprafețe, fapt care va asigu
ra o răsărire uniformă. Ur

Cîteva din produsele obținute dia porumb

Știați că?
die pe un hectar 
aousumă nici mai 
mult nici mai puțin 
de 7 milioane litri 
de apă.

Și totuși... porum
bul este socotit prin
tre plantele cele mai 
rezistente la secetă.

★
Sub regimul bnr- 

ghezo-moșieresc, timp 
de 106 de ani, pro
ductivitatea porum
bului nu a putut tre
ce de 1.000 kg la hec
tar? Astăzi există nu
meroase gospodării 
de stat și colective 
care au obținut pro
ducții de peste 9—' 
10.000 kg./hectar. In

regiuni întregi, pro
ducția medie la hec
tar obținută de gos
podăriile colective a 
trecut de 2.200 kg.

★
Cercetările au do

vedit că pe metrul 
pătrat de sol pot fi 
găsite de la 18 000 
pînă la peste 50.000 
semințe de buruieni? 
Dacă numai e parte 
din ele ar inoolți $1 
nu ar fi distruse la 
timp, ar consuma o 
mare ca-Uitate de 
apă și substanțe nu
tritive. In cazul po
rumbului, bunăoară, 
potrivit unor calcule, 
dacă buruienile nu

mează apoi perioada de între
ținere a culturilor, care după 
cum se știe, începe după 4—5 
zile de la însămînțare. Prima 
lucrare va fi grăparea terenu
lui, cu sapa rotativă și grapa 
reglabilă. CJlnd plantele vor 
ajunge la patru frunze, vom 
aplica o nouă lucrare cu sapa 
rotativă, lucrare pe care o 
vom repeta apoi după 7—8 
zile. Vom da în total patru 
prașile manuale și mecanice, 
față de trei, cît am dat anul 
acesta. Perrtru a mări și mai 
mult cointeresarea colectiviș
tilor în vederea îmbunătățirii 
calității lucrărilor și a spori
rii producției la hectar, în 
gospodărie se aplică, pe bri
găzi și echipe, acordul indivi
dual cu retribuirea suplimen
tară a muncii după producții
le real*  za te.

Avînd toate condițiile crea
te și aplicînd în totalitate mă
surile propuse, avem garanția 
că vom putea realiza pe în
treaga suprafață cultivată, în 
condiții de neirigare, o pro
ducție de cel puțin 5.000 kg. 
porumb boabe la hectar.

ROMEO CĂTUNEANU 
in<j. agr. la CLA.C. „Albina” 
din satul Tătaru, regiunea 

Dobrogea

vor fi distruse, 
singură plantă 
avea de luptat
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Schiță de AUREL LEON

Mitache stă pe o margine a șanțului, să se 
odihnească.

Umbra zarzărului se prelungește tot mai mult 
către el. Aproape că atinge peretele de către 
apus. Zarzărul a căzut pe lotul lui de casă și 
Leanca a hotărit că trebuie cruțat. „O să iie în 
coasta casei, ramurile lui vor bate toamna în 
geam, iar primăvara vor împleti horbotă să fie 
lumina cit mai albă în odaie", se bucură Mi
tache, ștergindu-și nădușeala pe pieptul păros 
și urmărind umbra care pășește ușor peste 
viitoarea temelie.

Lotul i l-a repartizat gospodăria colectivă. A 
trasat cu meșteri planul casei, l-a țărușat la 
linie și au început săpatul temeliei. 11 ajută 
cîțiva colectiviști vrednici. Oamenii cară deo
camdată piatra din albia rîului. Așa se fac 
casele pe aici, cu fundament înalt din piatră 
legată cu lut Se construiesc repede și ies 
durabile.

Mitache n-a avut pînă acum o casă prea 
arătoasă și nici n-a construit pentru alții. El a 
fost cioban de mic și s-a deprins mai mult pe 
la fltîni, așa că din partea lui n-ar fi fost bai. 
Dar mai erau Leanca și copilul. Și nu-1 lăsa nici 
președintele. .Doar ai băiat mare care se 
ridică 1 — fi spunea adesea. — Să deschidă și 
el ochii într-o casă pe măsura unui colectivist".

In toamnă, băiatul merge la școală. Pare 
dezghețat și o să învețe bine. De pe acum 
cunoaște alfabetul și număratul. S-a aruncat 
in partea maică-sl. EI, Mitache, a învățat mai 
greu. Lasă că erau și anii negri înainte... Cu 
burta plină de buruieni opărite, numai de 
carte nu-i ardea.

Feciorul știe mai bine decît dînsul planul 
casei; cîți pe cîți metri odaia din dreap

ta, unde o să fie bucătăria, — pe toate le știe 
puștiul. A auzit de la mamă-sa. Acum e coco
țat în zarzăr.

Mitache urmărește apoi geometria săpături
lor și casa i se pare prea mare. Meșterul Zam
fir a zis că o să iasă mai mîndră decît a lui 
Costea. O face cu pridvor larg în față și sus, 
cu gemuleț înflorit la pod, pentru porumbei. 
Leanca a hotărît • la deregii pridvorului pune 
trandafiri agățători roșii ca sîngele. A și vor
bit să ia în toamnă răsaduri de la o vecină. 
Colea, va ii geamul care dă spre grădină. 
Leanca vrea să-l facă în trei părți, larg, să 
fie soare mult. Lîngă geam, zice ea, o să pună 
măsuța la care să-și facă băiatul lecțiile. Sub 
fereastră va pune răsaduri’ cu flori, din toate, 
ca să aibă miresme pînă-n toamnă.

Băiatul a coborît din pom și sare șanțul să 
vadă unde privește taică-său așa, dus pe gîn- 
duri.

— Stai la un loc, neastîmpăiatule 1 — îl certă, 
dar cu glas prietenos, tatăl. — Nu poți intra 
ca oamenii, pe ușă ?

Băiatul se uită atent să vadă dacă taică-său 
glumește. Dar Mitache continuă să privească 
desenul săpat, metru cu metru. Copilul calcă 
grijuliu și vorbește de unul singur : .Aici o 
să fie soba, colea ușa spre săliță...“

Băiatul așează o scîndură pe butoaiele cu 
apă, pregătite pentru făcut mortarul și se urcă 
sprinten pe ea.

— Tată, cînd ai ști ce frumos se vede satul 
de aici 1 Vino să vezi 1

Mitache se ridică și pășește atent peste vii
torul prag al săliței.

— Urcă lîngă mine. Pune piciorul pe lada 
de colea.

Băiatul are dreptate. De sus, privirea trece 
peste perdeaua de copaci tineri și ajunge pînă 
jos, la poarta cea mare a colectivei. Acope
rișurile caselor par niște trepte suitoare din
spre prundul apei Nici că se putea un loc mai 
potrivit pentru casă 1

— Hei, ce faceți acolo ? Ați legat treaba la 
gard ? (Leanca tocmai intra pe poartă, venind 
din sat).

Cumpănindu-se pe scîndură îngustă, Mita
che și feciorul răspund într-un glas, fără a-și 
lua ochii de la priveliște :

— Ne uităm prin sat din pridvorul casei.
Femeia zîmbește înțelegătoare. Dinspre vale, 

se aud urcînd căruțele cu materiale.

SANDU MENDREA
I

Peisaj 
(De la cel de al IlI-lea Salon Internațional de Artă Fotografică al R. P. Romîne).

SCRISOARE
din sat

Ca-ntr-un joc de căprioare 
Ard nămiezile pe drum. 
Eu, mi-asemui cu o floare 
Frumusețile de-acum.

Și le string la piept, grămadă
Ca pe-un prunc, de mult ce mi plac*  
Uite, parcă-i o livadă
Satul meu, cîndva sărac.

Uliți largi și pietruite
Case noi și școală nouă — 
Visuri mari și împlinite 
Limpezi ca un strop de rouă.

Cîmpul pare un covor 
Cu alesături măiastre — 
Munca noastră-a tuturor 
Oglindită-n zări albastre.

o
o
o 
©4 
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Tinerețea-n mine cîntă 
Ca tractoarele-n cîmpie 
Și îmi e atît de sfîntă 
Tinerețea asta vie !

o

I

FRUMUSEȚILE

ACESTEA,..
Covoare albe, zările 
Flutură legănate de vînt.
Sufletul meu le simte chemările, 
Chematul — eu sînt.

Fata Morgana pe-ntinsul cîmpiilor 
Tiupul de aburi și-1 joacă. 
Sprințare, frunzele pomilor 
La picioare, umbra mi-o pleacă.

Griul în haină de aur curat
Semne îmi face: hai, vină 1
E dornic să meargă mai repede-n sat, 
în hambar să se facă făină.

Mîna la ochi streașină-mi pun
Și simțindu-mă trăitor fericit, 
Frumusețile-acestea în vers le adun *■  
Pentru ele și eu am muncit.

ȘTEFAN TÂNASE 
colectivist o o

o oooooo o o o^o o

ÎNSEMNĂRI DESPRE TEHNICA VIITORULUI

de B. ZUBKOV, I. MEDVEDEV șî E. MUSLIN

Avem în fața noastră cel 
de-al treilea Program al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, programul con
struirii societății comuniste, 
îl citim și-1 recitim mereu, 
căci Programul acesta e ca o 
captivantă călătorie cu gîndul 
pe tărîmurile visurilor cesloi’ 
mai înalte și mai cutezătoare, 
ce-și vor găsi întruchiparea 
cît de curînd, în anii apropiați.

UNUL DIN METALELE 
VIITORULUI

Baza pe care se vor dezvolta for
țele de producție ale comunismului 
o va constitui industria grea. Side
rurgia va atinge un nivel care va 
permite să se producă 250 milioane 
tone de oțel pe an.

Va crește deosebit de mult pro
ducția de aluminiu, care va fi fo
losit tot mai mult în domeniul elec
trificării și al construcției de mașini.

Vorbindu-ne despre metalele vii
torului, academicianul I. I. Artobo- 
levski a insistat asupra folosirii 
aluminiului pentru mașinile agri
cole. Aluminiul e „un metal eare

nu-ți dă bătaie de cap". Mașinile 
făcute din aluminiu nu numai că 
vor fi mult mai ușoare, dar nici nu 
se vor degrada din pricina ploilor 
de toamnă, a zăpezii și altor vitregii 
ale vremii. „Metalul aripat" este 
foarte rezistent la rugină. Această 
însușire a lui îl va aduce din tăriile 
cerului, unde plutește în chip de 
avioane, pe pămînt.

TRECI LA LUCRU, VlNTULE !

Așa cum prevede Programul 
P.C.U.S., peste douăzeci de ani pro
ducția de energie electrică va ajun
ge la 2.700—3.000 miliarde kilowați- 
ore. Electrificarea întregii țări va fi 
in linii generale desăvirșită.

Un etern izvor de energie elec
trică, prezent pretutindeni, este vîn- 
tul. Atîta vreme cît va arde soa
rele, pe pămînt nu vor conteni să 
bată vînturile. Vîntul trebuie pus să 
lucreze.

In Kazahstan și Turkmenia se în
tind pășuni necuprinse. Aici se sapă 
mii de fîntîni. Capacitatea pompe
lor este încă mică și distanța dintre 
ele e mare. Mecanizarea pompării 
apei poate fi pusă pe de-a întregul

în sarcina motoarelor de vînt. în 
următorii cinci ani se vor monta 
aici, pe pășuni și la ferme, 40.000— 
50.000 de motoare de vînt.
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r -VI
eva la margine de re- 
parte de Oltul ce-și 
vărsare apele învolbu- 
știi — comună colecti- 
egirne — cunoaște o 

înfloritoare. Realiză- 
știlor din Stoicănești 
* pînă și în afara re- 

Renumele de buni 
și l-au dobîndit face 
colțurile regiunii să 
colectiviști cu dorin- 

i din bogata lor expe- 
întovărășiți care vor 

î, cu proprii lor ochi, 
>lectiviștii. Numai din 
îești-Olt au venit aici 

iunie și pînă acum 
:tiviști și țărani înto- 
jrma vizitelor făcute 
i au intrat în gospo-

i găsit aici un model 
a muncii, exemple 
belșug și bunăstare, 

cupat în mod doose- 
cum este organizată 
i i-a interesat secto- 
Intovărășiții au fost 
dă tot, dar mai cu 
luc colectiviștii la ei 
'1 l-au r~‘ nit în fața 
ne cu bucate. Unii, 
lin fire, cum au fo6t 
au vrut să afle nea- 
?îștigă un colectivist
g. Contabilul gospo- 
atunci dintr-un re-

s, cu scoarțe albas- 
e luate la întîmpla-
h. Zoița, Anton Pi-

1 din ei — le-a spus 
1 Dogaru.
m pe Zamfir bună-

la fiece zi-muncă 
icum drept avans

6 kg. porumb și 
ă tovarășul Dogaru. 
' Gh. Zoița i s-au 
iele 360 zile-muncă 
la ultim- avans, 
.160 kg. porumb și 
ton Pițigoi i-au re- 
grîu, 1.860 kg. po- 
de 2.000 lei.
-nituri, n-avem ce 
iră cei din Văleni, 
sînt numai cîțiva 
iții noștri — le-a 
rășul Dumitru Tu- 
le gospodăriei, vă-

ZITÂ
zîndu-le mirarea. Muncesc bine, 
câștigă bine. Numai la ultimul avans 
au intrat în buzunarele colectiviști
lor peste 450.000 lei.

Și cum e firesc, au început să 
curgă întrebările.

— Cum a fost la început și cum 
s-a dezvoltat gospodăria ?

— Gospodăria a crescut treptat, 
le-a spus președintele, prin crearea 
mai multor ramuri de producție. 
Prin dezvoltare multilaterală am a- 
juns la un fond de bază de peste 
8 milioane lei. Veniturile pe acest 
an se vor ridica și ele la aproape 
6 milioane- In acest an numai 
sfecla de zahăr și floarea soarelui 
vor aduce gospodăriei venituri de 
aproape două milioane lei.

★
Azi, cei din Stoicănești au o gră

dină de zarzavat de 60 hectare, care 
le va aduce și ea un venit de peste 
un milion de lei.

Sectorul zootehnic al gospodăriei 
a cunoscut în ultimul timp o mare 
dezvoltare. Vizitatorii au aflat că 
numărul de animale proprietate ob
ștească a ajuns la 900 bovine, din 
care aproape 300 vaci cu lapte, 
peste 800 porcine și cam 2.200 
de oi.

Cei care au vizitat colectiva din 
Stoicănești s-au convins că dezvol
tarea multilaterală duce la reali
zarea veniturilor mari și perma
nente. Ea va face ca în 1965 gos
podăria să ajungă la un fond de 
bază de 20 milioane lei, va ridica 
valoarea zilei-muncă la mai mult 
de 45 lei.

Gospodăria colectivă și-a impri
mat adine pecetea belșugului în în
treaga viață a satului. Linia fru
moasă a celor 420 case noi, cons
truite din piatră și cărămidă, ca 
nelipsitele motive populare arge- 
șene, formează peisajul Stoicăneștiu- 
lui de azi. De azi, pentru că mîine, 
el nu va mai fi așa. Lucrările edi
litare ce se vor înfăptui în urmă
torii ani (magazinul universal mo
dern, noul local al școlii și al că
minului cultural, casa de nașteri 
etc.) „vor face din el — după cum 
spun colectiviștii — un adevărat o- 
rășel". Lumina electrică, ce s-a a- 
prins nu de mult pe ulița princi
pală, va pătrunde curînd și în ca
sele oamenilor. Pe zi ce trece, Stoi- 
căneștiul devine tot mai înfloritor, 
iar viața oamenilor mereu mai îm
belșugată.

I. MIHIȚ
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Dar chimizarea agriculturii în
seamnă nu numai îngrășămintele, 
ierbicidcle și prafurile toxice. Ea 
privește și selecția chimică, obține
rea de noi soiuri de plante agri
cole cu ajutorul substanțelor chi

mice. Privește de asemenea și o nouă 
ramură a agriculturii — agricultura 
fără pămînt, hidroponica, adică cul
tivarea de plante în medii nutriti
ve artificiale. Chimizarea agricultu
rii înseamnă și noi metode de păs
trare și prelucrare primară a cerea
lelor, legumelor, laptelui.

In colaborare cu biologia și fizi
ca, chimia creează asemenea prepa
rate, asemenea metode de influența
re a solului și a plantelor, care vor 
schimba poate în mod radical no
țiunile de azi despre îngrășarea so
lului, despre însămînțări, despre tra
tarea semințelor, despre prepararea 
nutrețurilor și despre multe alte 
procese agricole.

Printre uluitoarele creații cărora 
poate le este dat să săvîrșească o 
revoluție în practica agricolă, se nu

• ■
• .. -

Dăruță intrase în cabinei aproape 
pe nesimțite și se așezase încet pe 
fotoliul aflai lingă birou. Acum, stă
teau amîndoi față în față, dar secre
tarul comitetului orășenesc de partid 
nu se uita la el, ciocănea nervos în 
sticla de pe masă, așteptînd ca ce
lălalt să înceapă discuția. De fapt, 
așteptarea aceasta era mai mult o 
ațîțare, fiindcă secretarul se săturase 
de toată povestea, știa dinainte că 
Dăruță o să-i spună ce i-a spus și 
data trecută: „Nu se putea, zău că 
nu se putea. Să nu crezi că n-am 
vrut...".

Dăruță însă nu scotea o vorbă, 
tăcea cu încăpățînare și-l privea pe 
secretar cu niște ochi vinovați, dar 
nu chiar așa de vinovați cum i-ar 
fi dorit acesta.

— Ei hai, începe ! Apără-te, ce aș
tepți ? — îl îndeamnă secretarul. — 
Știi doar de ce te-am chemat!

— Să mă apăr ?! Dumneata înțe
legi foarte bine cum stau lucrurile...

Secretarul încruntă din sprîncene. 
Avea de gînd să-l dojenească straș
nic pe Dăruță, dar acesta avea un 
aer așa de naiv, incit i se topi toată 
furia. Răspunse totuși cu severitate :

— înțeleg, desigur, dar eu te-am 
rugat, tovarășe Dăruță, te-am rugat 
să nu mai procedezi așa. Nu-i prin
cipial pentru un șef de șantier. Oa

mără și o nouă metodă de ingrășare 
fără îngrășăminte. Autorul acestei 
metode, L. A. Iutkin, a constatat că 
efectul electrohidraulic descoperit 
de el (producerea unei fulgerătoare 
seîntei electrice sub apă) permite să 
se extragă din apa în care se intro
duce un pumn de pămînt. unele e- 
lemente chimice și compuși ai lor 
necesari pentru nutriția plantelor, 
iar din apa distilată azot combinat, 
baza nutriției culturilor agricole. O 
mică instalație autopropulsată, care 
va consuma o cantitate foarte mică 
de energie electrică, va permite să 
se îngrașe solul cu ajutorul solului 
însuși!

TRACTORUL-AUTOMAT

In următorii douăzeci de ani se 
va înfăptui pe scară largă automati
zarea complexă a producției, treeîn- 
du -se tot mai mult la secții și în
treprinderi automate. Aceasta este 
una din sarcinile de bază înscrise in 
Programul P.C.U.S.

In acest răstimp, volumul produc
ției industriale trebuie să crească cel 
puțin de șase ori, iar volumul pro
ducției agricole de 3,5 ori. Pentru a 
îndeplini această sarcină cu nivelul 
de productivitate a muncii existent 
în prezent, ar fi nevoie de atîția 
muncitori și ingineri cit nu e în sta
re să dea sporul de populație nici 
într-o sută de ani ! Mai ales că ziua 
de lucru trebuie să se reducă con
tinuu. Aceste două cerințe pot fi în
deplinite numai cu ajutorul mecani
zării șl îndeosebi cu ajutorul auto
matizării.

Există deja mașini-unelie care 
„știu" să citească schițele, să lucre
ze după un anumit program și chiar

menii te respectă, vin la dumneata 
acasă să-ți ceară o părere, un sfat... 
Cum îi primești ? Unde îi primești ? 
Spune !

— Bine — admise Dăruță — sînt 
de acord că nu-i principial. Trebuia 
să procedez altfel. înva(ă-mă, cum ? 
Să pierd un om ? Nu, nu l-aș ii pier
dut fizic, băiatul acela — păcat că 
nu-1 cunoști l — n-ar pleca de pe 
șantier nici în ruptul capului. 11 pier
deam însă moral... Eu am fost briga
dier ani de zile, am stat pe unde 
am putut și cum am putut ! Știu ce 
înseamnă.

— Și eu știu ce înseamnă. Totuși...
Aprins la față, emoționat, Dăruță 

își rezemase coatele de birou și se 
uita adine în ochii secretarului, decis 
să-l convingă.

— Băiatul a venit la mine — reluă 
el — și mi-a spus ca unui frate: 
„Tovarășe inginer, nevastă-mea a 
născut, lucrurile nu mi le pot lua 
de la Bicaz, fiindcă nici n-am unde

„să acumuleze experiență* 4 de la cei 
mai încercați muncitori. De ce n-ar 
fi oare de așteptat să apară astfel 
dc mașini și pe ogoarele colhozni
ce ? Tractorul nu se va mărgini nu
mai să arc singur pămîntul Ia adin- 
cimea optimă, fără greș, ocolind sau 
înlăturind pietrele din drumul lui, 
dar va merge tot singur, fără po
runca nimănui, să se alimenteze cu 
carburant. După sfîrșitul lucrului, 
„tractorul cibernetic" va merge la 
atelierul de reparații, unde specia
liști de înaltă calificare îi vor face 
revizia.

E aceasta o fantezie ? Nicidecum. 
E o realitate a următorilor douăzeci 
de ani. Poate că aceste tractoare nu 
vor fi încă răspindite pretutindeni, 
dar, mai mult ca sigur, ele vor 
apare !

In românește de I. BLOCK

să le pun, plătesc aici o cămăruță 
mobilată. Și asta n-ar li nimic, dar 
gazdei nu-i plac oameni cu copii 
mici. De altfel, nici n-am avea Joc. 
Ce să fac ?".

— Și i-ai dat repartiția dumitaie.
— l-am dat-o.
— Data trecută la fel ai făcut !
— Doar nu era să las omul să-și 

ducă familia la hotel!
— Dumneata ești mai aranjat ?

— izbucni iarăși secretarul. — Stai în
tr-o singură odaie la marginea orașu
lui, nevasta îți face cinci kilometri 
pînă la fabrică. La ea nu te qîndești ?

— Ba da !
— Atunci ?
— Ea mă înțelege. Curînd, vor fi 

destule locuințe, pentru toți.
Secretarul se ridică de la birou și 

începu să se plimbe prin cameră. 
Dăruță îl urmări atent și se miră de 
statura lui înaltă, masivă, de parcă 
acum l-ar fi văzul prima oară.

— Cînd dați în folosință lotul ur
mător de apartamente ? — întreabă 
secretarul deodată.

— Săptămîna viitoare. Poale chiar 
de luni.

— Să ceri din nou repartiție și să 
mi-o aduci. E nemaipomenit! Un șef 
de șantier, care de patru ani ridică 
încontinuu blocuri, să stea într-o 
chichineață la marginea orașului. Și 
o mai faci și pe nevinovatul !

Dăruță zîmbi și ca să-I mai îmbu
neze, îl corectă :

— Vezi, de ce exagerezi ? Sînt 
numai trei ani și jumătate. Ai uitat 
că am venit aici amîndoi o dată ?

După O jumătate de ceas, au ieșit 
în oraș și s-au îndreptat spre șan
tierul celui de al doilea cvartal. Se
cretarul era tot morocănos și bom
bănea într-una. Afară se lăsase sea
ra, era o vreme plăcută, răcoroasă 
și adia un vînt umed pe care Dăruță 
îl respira cu nesaț.

— Uite, aici terminăm — îi arătă 
Dăruță un grup de blocuri aproape 
finisate, cînd ajunseră pe șantier. — 
îți plac blocurile ? Sînt tot ca cele 
în care te-ai mutat și dumneata.

— Ce spui ? — tresări secretarul. — 
Astea ? Da, sînt frumoase. Cit des
pre mutat, să știi că... ei bine, mai 
am timp.

— Cum ?! Nu te-ai mutat ? Era 
vorba de-acum două luni !

— Era, și ce dacă era ?
— Ai cedat apartamentul, așa-i ? 

— făcu Dăruță grav.
— Se mai întîmplă. N-ai dreptul 

să te miri tocmai dumneata !
Pe bulevard se aprindeau, una cîte 

una, luminile de neon ale orașului.



în aîutorul gospodăriilor colective nou înființate
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In raportul asupra mersului îndeplinirii Directivelor Congresului al 
III-lea al partidului privind construirea socialismului la sate și dez
voltarea agriculturii, prezentat la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie— 
1 iulie 1941, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej vorbind despre „Cons
trucțiile gospodărești în agricultură" arată că : „...Înfăptuirea sarcinilor 
privind dezvoltarea multilaterală a producției agricole necesită execu
tarea unui important volum de construcții gospodărești — grajduri, 
maternități și ingrășatorii de porci, saivane, magazii, pătule ș.a. „.Pentru 
ca aceste construcții să fie realizate la timp, sînt necesare măsuri care 
să înlăture neajunsurile ivite pînă acum în acest domeniu — amplasarea 
necorespunzătoare, risipa de teren din cauza măririi exagerate a dis
tanțelor dintre construcții, utilizarea unor construcții costisitoare, nea- 
sigurarea alimentării cu apă...**.

in lumina acestor prețioase indicații și ținind seama că ne aflăm 
în perioada cînd se întocmesc planurile de producție pe anul 1962, și 
că un mare număr de gospodării colective, dintre care multe sînt la 
început de drum, vor trece la realizarea construcțiilor necesare, vom 
căuta să arătăm principalele condiții care trebuie îndeplinite la: alege
rea locului de amplasare, alegerea proiectului pentru construcții, pre
lucrarea și folosirea materialelor din resurse locale și organizarea bri
găzilor de construcții.

Ca privire la amplasarea construcțiilor, alegerea 
centrului gospodăresc si sistemat'ZH rea lui

Un lucru foarte important pentru 
dezvoltarea viitoare a unei gospodă
rii este justa amplasare a centru
lui gospodăresc în raport cu vatra 
satului și cu terenurile de cultură 
și amplasarea construcțiilor în inte
riorul terenului ales. Executarea 
construcției pe un amplasament 
bun nu mai necesită schimbări și 
transformări, deci cheltuieli inutile 
și risipă de materiale. Pe acest am
plasament se investesc sume mari 
și pe lungă durată. De aceea este 
foarte necesar ca la stabilirea am
plasamentelor să se țină în mod 
deosebit seama de toate cerințele 
tehnice și economice.

Numeroase gospodării colective, 
sprijinite și îndrumate de organele 
de partid și de stat, raionale și re
gionale, au amplasat centrele gos
podărești și au executat construc
țiile ținînd seama de dezvoltarea di
feritelor ramuri de producție din 
gospodărie și în special de posibili
tățile prezente și de viitor în dez
voltarea creșterii animalelor. Ase
menea exemple ne oferă gospodării
le colective din comunele Gheorghe 
Lazăr, Bucu, Grindu, din regiunea 
București și altele. Au fost însă și 
cazuri cînd unele gospodării, neîn
drumate la timp, au amplasat cons
trucțiile pe terenuri arabile, departe 
de sat, uneori chiar în locuri lipsite 
de posibilități de alimentare cu apă 
sau pe terenuri mlăștinoase. Alte
ori, distanțele între construcții au 
fost prea mari, orientarea lor ne
corespunzătoare (vînturile reci de 
iarnă bătînd către ușile grajdului), 
drumurile către pășune treceau prin 
sat sau traversau artere importante 
de circulație, iar așezarea construc
țiilor în cadrul curții gospodărești 
nu a fost cea mai corespunzătoare. 
Pentru executarea unor juste am
plasări trebuie folosită experiența 
tehnicienilor locali și în orice caz 
apelat la ajutorul comisiilor raio
nale de amplasare.

La întocmirea planului de ampla
sare de perspectivă a centrului gos
podăresc se impune să ținem sea
ma de: dezvoltarea în viitor a sa
tului ; dezvoltarea economică în 
pespectivă a gospodăriei colective; 
caracterul economic al gospodăriei 
agricole colective (ramura princi

Sub același acoperiș vor ii : patului cu o capacitate de 40 vagoane și o 
remiză. Construcția a fost realizată de colectiviștii din satul Voivoda, 

raionul Alexandria.

pală de producție șl ramurile a- 
nexe); condițiile geografice locale 
(orientare, teren, pante, rîpe, nivelul 
apelor, relieful etc.).

Este bine de știut că, pentru a 
realiza amplasarea construcțiilor în 
condiții economice în unitățile agri
cole, trebuie să avem în vedere și 
următoarele principii :

Să se tindă spre reducerea la mi
nimum posibil a suprafețelor ocu
pate de construcții și să fie folo
site în acest scop, îndeosebi, tere
nuri slab productive, sau neproduc
tive. în actualele centre construite, 
unde ccftistrucțiile sînt amplasate 
la mari distanțe unele de altele, să 
se mărească densitatea construcții
lor prin executarea clădirilor nece
sare, intercalate între cele existente 
(tu m între construcții pentru a- 
ceeași specie și 20 m pentru specii 
diferite). Este apoi necesar să se 
asigure cit mai ieftin și în condiții 
bune sursele de apă pentru nevoile 
gospodăriei. Să se meargă pe execu
tarea unor construcții de mai mare 
capacitate, care să înlocuiască trep
tat construcțiile mici, dispersate li
nele de altele.

Realizarea acestor obiective este 
posibilă în momentul actual, pen
tru că metodele înaintate de crește
re și îngrijire a animalelor, cît și de 
depozitare a produselor s-au schim
bat și îmbunătățit, permițînd apli
carea celor mai noi metode tehnice. 
De asemenea, prin mărirea gradului 
de mecanizare a muncii și prin mă
suri de profilaxie, se vor putea rea
liza în condiții mult mai bune de 
amplasare construcțiilor necesare, 
redîndu-se circuitului agricol pro
ductiv importante suprafețe de te
ren.

La amplasarea construcțiilor agri
cole trebuie să mai ținem seama 
și de o serie de factori care asi
gură economicitatea investițiilor. 
Foarte important este ca să existe 
posibilitatea asigurării ușoare cu 
apă a proceselor de producție obiș
nuite în asemenea construcții. Dis
tanța centrului construit față de tfr 
renurile de cultură să fie cît mai 
redusă cu putință.

în același timp, construcțiile tre
buie să fie cît mai apropiate de 
centrele pooulate existente. Ampla-

Un nou grajd, cu o capacitate de 100 capete animale va fi dat zilele 
acestea în iolosinfă la g.a.c. din Apoldul de Jos, raionul Sebeș.

sarea lor să fie făcută astfel, incit 
vînturile de lungă durată, puternice, 
să bată de la centrul populat către 
construcțiile de producție și nu in
vers, mai ales în situația cînd aceste 
construcții de producție, prin desti
nația lor, sînt pentru porcine, tau
rine etc. Terenul stabilit pentru 
amplasarea construcțiilor să nu fie 
plantat cu livezi valoroase și să nu 
fie inundabil, mlăștinos sau fugitiv, 
ci se recomandă să fie ales un te
ren care să aibă pante naturale de 
scurgere a apelor de ploaie sau re
zultate din topirea zăpezilor, iar ni
velul apelor subterane (freatice) să 
fie la 1.50 m.

Construcțiile trebuie grupate în 
centre unitare care să cuprindă 
toate activitățile de producție, chiar 
cînd condițiile economice și natu
rale specifice vor impune dezvolta
rea de ferme pe specii. Silozurile 
se vom amplasa în incinta fermelor, 
iar depozitele de fibroase și paie de 
așternut, în imediata apropiere a 
fermelor. Se va urmări gruparea 
construcțiilor astfel, ca să fie de
servite pe cît posibil de un singur 
drum interior. Adăposturile și pa
docurile trebuie să fie în așa fel 
dotate îneît să poată asigura con
dițiile necesare de igienă (curți de 
plimbare și hrănire a animalelor), 
în acest scop se impune amenaja
rea scurgerilor de apă folosită, pre
cum și a apelor de ploaie, pavarea 
cu materiale tari, locale, a locurilor 
mult umblate, pentru a evita stag
narea apelor și dezvoltarea micro
organismelor.

Acolo unde condițiile apei de 
băut pentru animale nu pot fi asi
gurate conform prescripțiilor, se va 
cere sprijinul Institutului de pato
logie și igienă animală, care va pu
tea, de la caz la caz, să stabilească 
condițiile minime numai pentru 
animale. în jurul surselor de apă 
trebuie să se asigure condiții de 
curățenie, prin pavarea cu mate
riale tari locale, astfel ca apa să nu 
băltească.

O construcție este cu atît mai 
bună cu cît, pe lingă costul ei scă
zut și durabilitatea sporită, asigură 
desfășurarea procesului de muncă 
in condițiile cele mai bune, deter- 
minînd reducerea volumului de 
muncă grea și totodată sporirea 
productivității muncii și reducerea 
costului produselor. De aceea, a- 
tunci cînd ne propunem să cons
truim un anumit adăpost, este ne
cesar să cunoaștem și să aplicăm 
acele metode care permit sporirea 
productivității muncii și dezvoltarea 
continuă a producției în aceste a- 
dăposturi. Construcțiile de capaci
tate mică, mărunte, împrăștiate la 
distanțe mari unele de altele sînt 
mai costisitoare. Chiar dacă gospo
dăria nu are de la început fonduri 
pentru executarea unui adăpost mai 
mare, este mai bine să execute o 
parte din el, decît adăposturi multe 
și mici.
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Proiectul cel mai corespunzător 
este acela care permite realizarea 
unor consumuri reduse de materia
le cheie și care asigură același vo
lum, aceeași suprafață și aceleași 
condiții de microclimat ca și pro
iectele mai costisitoare. în baza ex
perienței cîștigate de tehnicienii și 
lucrătorii care se ocupă de proiec
tarea construcțiilor agricole înainte 
de a executa o construcție, trebuie 
să fie consultat .Albumul de proiec
te orientative pentru G.A.C.", editat 
de Ministerul Agriculturii și avizat fa
de toate forurile competente. Aici 
se vor găsi pentru construcțiile de 
mare răspîndire în sectorul agricol 
proiecte economice, la care se 
pot folosi ușor materiale din re
surse locale

Foarte multe gospodării, iuîud e- 
xemplul unor grajduri executate în 
raionul Brăila, (gospodăria colecti
vă din comuna Movila Miresii și al
tele) execută pereți din stîlpi de 
cărămidă așezați la 2,50—3,00 m u- 
nul de altul. Spațiile dintre stîlpi 
se umplu cu materiale locale, pă- 
mînt bătut sau stabilizat, ziduri cu 
mortar de argilă, chirpici etc. Se 
realizează astfel cu aceeași canti
tate de cărămidă 3—4 grajduri, în 
loc de unul. Această metodă de 
lucru este folosită frecvent în 
U.R.S.S. și are denumirea de siste
mul în „carcasă". Avantajul siste
mului constă în faptul că mvelitoa- 
rea poate fi lucrată și definitivată 
înaintea pereților, iar gospodăria 
are posibilitatea ca, o dată cu con
solidarea sa economică, să treacă 
la îmbunătățirea pereților, fără să 
fie necesară demolarea construcției. 
Sistemul mai îngăduie și o ușoară 
adaptare a construcției și pentru 
alte metode de creștere (în stabu- 
lație nelegată) sau la îmbunătățirea 
luminozității și diferite transfor
mări sau adaptări. Bineînțeles, că 
toate aceste avantaje se resfrîng 
și asupra prețului de cost al cons
trucției și asupra vitezei de lucru 
a echipelor de constructori. Această 
metodă, verificată în practică, este 
recomandată în catalogul de pro
iecte orientative pentru gospodării
le agricole colective executat la Mi
nisterul Agriculturii. Sistemul repre
zintă execuția unor schelete dura
bile cu umpluturi din materiale lo
cale, care se găsesc la îndemîna 
gospodăriilor. Este bine ca la ale
gerea proiectului să se organizeze 
un schimb de experiență cu o gos
podărie mai veche, care prin expe
riență proprie a ajuns la concluzia 
că alegerea unui proiect economic 
este un prim pas cîștigat pentru ief
tinirea și durabilitatea construcției.

Arhitect D. DEFOUR
din Ministerul Agriculturii

(Continuare în numărul viitori 
înnnnnHnrinrtt^
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internaționale*
venimentele petrecute săptămira trecuta 

pe arena internaționali stau mărturie 
grăitoare că forțele păcii din lumea În

treagă își continuă eforturile constructive pen
tru slăbirea încordării Internaționale, pentru 
înlăturarea primejdiei unui nou război, pentru

Studenții Universității Prieteniei 
Popoarelor „P- Lumumba" din 
Moscova, protestează in țața am
basadei franceze contra repre

siunilor săvârșite de colonialiștii 
francezi Împotriva patrioților al

gerieni.

salvagardarea păcii.
Țara noastră, militantă activă pentru coexis

tență pașnică, s-a făcut cunoscută pînă In cele 
mai îndepărtate colțuri ale pămîntului ca o 
luptătoare consecventă pentru pace, pentru li
bertatea *1  independența reală a popoarelor. 
Prețuind cum se cuvine această nobilă poli
tică a patriei noastre, 75 din 91 de delegații 
ale țărilor membre In Organizația Națiunilor 
Unite au votat recent pentru alegerea R. P. 
Romine ca membru nepermanent al Consiliu
lui de Securitate pe anul 1962.

Alegerea țării noastre In acest important 
for internațional este • mare cinste pentru 
poporul nostru.

Tot în cursul săptămînii trecute, Adunarea 
Generală a O.N.U. a început examinarea 
problemei restabilirii drepturilor legiti

me ale R. P. Chineze în O.N.U., propusă de 
delegația U.R.S.S„ precum și propunerea dele
gației Noii Zeelande cu privire la „problema 
reprezentării Chinei în O.N.U".

Din însăși felul cum sînt formulate aceste 
două propuneri, rezultă și deosebirile funda
mentale dintre punctele de vedere ale Uniu
nii Sovietice și Noii Zeelande (citește S.U.A„ 
pentru că de fapt în spatele propunerilor neo
zeelandeze stau S.U.A.) ca privire la repre
zentarea Chinei în O.N.U. Uniunea Sovietică 
și toate celelalte țări socialiste, precum și nu
meroase țări afro-asiatice sînt de părere că 
R. P. Chineză trebuie să-și ocupe în O.N.U. 
și în toate organismele acestuia locul ce i se 
cuvine de drept, iar ciankaișistul, care nu re
prezintă pe nimeni, să fie alungat din Orga
nizația Națiunilor Unite. Noua Zeelandă și 
blocul occidental în frunte cu S.U.A. pun pro
blema în așa fel, ca și cum R. P. Chineză ax 
trebui să fie primită ca un membru nou în 
Organizația Națiunilor Unite. In același timp 
pentru a zădărnici rezolvarea problemei resta
bilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U., delegațiile Australiei, Columbiei, 
Italiei, Japoniei și S.U.A. au prezentat un 
proiect de rezoluție care prevede „necesita
tea" ca hotărîrea in problema „înlocuirii re- 

'zeHtării Chinei**  să fie adoptată cu două 
jn voturi.

La Moscova, în Sala Congreselor din 
Kremlin, s-a deschis la 4 decembrie, al 
V-lea Congres Sindical Mondial, con

vocat de Federația Sindicală Mondială (F.S.M.) 
care reunește 107 milioane de oameni.

Luînd cuvîntul la Congres, Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M., a arătat că actua
lul Congres urmează să stabilească programul 
de acțiune al sindicatelor în etapa actuală, 
care trebuie să ajute „mișcarea sindicală In
ternațională să se achite cu succes de sarci
nile deosebit de grele care îi revin astăzi".

P O IE Ml NOTE POLITICE
VIRIATO DA CRUZ (Angola)

Cine e mai tare decît frigul ? 
Decît foamea cine e mai tare T 
Oamenii mai tari sînt decît toate, 
Oamenii, șl truda lor unitâ 1 
Cine ■ mai tare decît spațiul ? 
Cine e mai tare decît timpul ?
Oamenii mai tari sînt decît toate, 
Oamenii, și marea lor voință 1
â • • • 1 ■ W
Noi știm că mline vom lega Pămîntul 
De Lună, printr-un drum de șase ore. 
Pe Sirius l-om face să vestească 
întregii lumi, serbările din Marte, 
La care noi vom fi părtași 1 Mai tare 
E omul decît SpațiuL decît Timpul.

In romîneșle de M. DJENTEMIROV

„Bunele servicii"
Recent, guvernul S. U. A. 

vrînd să dovedească poporu
lui japonez marea dragoste pe 
care i-o nutrește și să-l facă 
să uite momentele pline de 
„tandrețe", cînd l-a binecu
vântat cu două bombe atomice, 
a luat filantropica hotărîre de 
a trimite în Japonia 100 de 
instructori. Pentru ce ? Ca 
să-i învețe pe japonezi limba 
engleză.

Se pare însă că guvernan
ții din S.U.A. au uitat că ja
ponezii au suficiente cunoștin
țe in ceea ce privește această

Pentru încetarea experienț

Reluarea la 28 noiem
brie a.c. a tratativelor 
de la Geneva în proble
ma încetării experiențe
lor cu arma atomică și 
termonucleară a fost pri
mită cu deosebită satis
facție de către toate po
poarele lumii. Discuțiile 
purtate însă pînă acum, 
în primele ședințe, între 
reprezentanții celor trei 
puteri nucleare U.R.S.S.; 
S.U.A. și Anglia (Franța 
nu participă — n.n.), a- 
rată că puterile occiden
tale continuă — să se 
mențină pe vechile lor 
poziții nerezonabile și 
nerealiste. Se vede că 
Statele Unite și Anglia 
au nevoie de tratativele 
de la Geneva numai spre 
a le servi ca un paravan 
după care să poată 
continua intensificarea 
cursei nebunești a înar
mărilor și efectuarea 
de experiențe atomice.

De altfel, așa cum re
zultă și din recenta De
clarație a guvernului 
sovietic în legătură cu 
tratativele eu privire la

încetarea experiențelor 
cu arma nucleară „cercu
rile guvernante din Sta
tele Unite au făcut de
clarații că S.U.A. inte- 
ționează să continue și 
de acum Înainte efectua
rea de experiențe cu 
arma nucleară" și că 
„guvernul englez a de
clarat că el nu poate 
să-și asume obligația de 
a nu efectua sau de a 
nu sprijini efectuarea de 
noi experiențe nucleare".

Uniunea Sovietică nă
zuiește sincer la înche
ierea unui acord cu pu
terile occidentale în le
gătură cu încetarea ex
periențelor atomice. In 
acest scop, delegatul so
vietic a și prezentat 
la reluarea tratativelor 
noile propuneri ale gu
vernului sovietic și pro
iectul de acord în legă
tură cu încetarea expe
riențelor nucleare. Sta
tele Unite și Anglia au 
primit însă în mod ne
gativ aceste noi propu
neri.

Popoarele lumii au

elor atomice

sperat și continuă să 
spere că tratativele de 
la Geneva trebuie să 
ducă la rezolvarea prac
tică a încetării expe
riențelor nucleare. Ele 
nu doresc tratative de 
dragul tratativelor, dis
cuții interminabile de 
ani și ani de zile ci tra
tative sincere, rezona
bile, menite să ducă la 
îmbunătățirea atmosfe
rei internaționale. De 
aceea, ele cer ca pute
rile occidentale să adop
te o poziție constructivă, 
să vină în întîmpinarea 
propunerilor generoase 
și echitabile ale guver
nului sovietic și să pro
cedeze cît mai grabnic 
lș încheierea unui acord 
cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma 
atomică și termonuclea
ră. Aceasta ar creea 
condiția favorabilă pen
tru soluționarea cît mai 
urgentă a problemei 
celei mai importante a 
contemporaneității — 
problema dezarmării ge
nerale și totale.

limbă. Și doar au avut destu
le ocazii să-și dea seama. 
Amintească-și numai de vizita 
unui reprezentant al fostului 
președinte Eisenhower care, a 
fost primit pe pămîntul Japo
niei cu cuvintele spuse pre 
limba lui: „Go home !" (Că- 
rați-vă acasă). Acesta, speriat 
de efuziunile de loc priete
nești ale poporului japonez, a 
fost nevoit să se salveze cu 
helicopterul.

Ținind seama de mîndria 
națională a poporului japonez. 
Ministerul Invățămîntului din 
Japonia, a fost nevoit să 
refuze „bunele servicii" ale 
guvernului S.U.A. Aflînd a- 
ceasta, ambasadorul -american 
la Tokio a declarat îngrijorat : 
„Asta-i foarte prost".

Are dreptate diplomatul a- 
merican. Numai că, ceea ce e 
foarte prost pentru monopo- 
liștii din S.U.A., e foarte bine 
pentru poporul japonez, sătul 
de „binefacerile" imperialiști
lor nord-americani care i-au 
impinzit țara cu numeroase 
baze militare.

Lacheul Chombe 
și stâpînii lui

Deunăzi, așa zisul „președin
te" al Katangăi, Chombe a de
clarat nici mai mult, nici 
mai puțin că „ușa este des
chisă tuturor pentru exploata
rea bogățiilor Katangăi". Cu 
alte cuvinte, domnul Chombe 
oferă Katanga oricărui neoco- 
nialist, făcîndu-se a nu-și mai 
aminti că de fapt Katangi 
este provincie congoleză.

De unde acest tupeu ? De
sigur, din teama că azi, mîine, 
poporul congolez îl va trage 
la răspundere. înfricoșat de 
apropierea acestei zile, Chom
be caută să se lipească de 
niște stăpîni mai puternici,
care să-i mai pună citeva

Publicistul american, David 
B. Richardson, care l-a înso
țit în vara trecută pe Steven
son în călătoria sa prin cîte- 
va din țările Americii Latine, 
scria după întoarcerea sa în 
Statele Unite că : „America 
de Sud este un continent în 
fierbere". în care a găsit „o 
neliniște larg răspîndită**.  „Oa
menii — scria în continuare 
publicistul citat — își pierd 
tot mai mult răbdarea față de 
vechiul mod de tratare a si
tuațiilor. Studenții, muncitorii 
și țăranii luptă pentru schim
bări care să le ofere prilejuri 
egale pentru o viață mai 
bună".

în această parte de lume se 
găsește și Brazilia, patria ca
felei și a altor bogății însem
nate, care se întinde pe o su
prafață de peste 8,5 milioane 
kilometri pătrați. Capitala 
țării este orașul Brasilia, re
cent construit

După aprecierile economiș
tilor, pămîntul Braziliei ar 
putea hrăni o populație de 
900.000.000 de oameni. Dată 
fiind însă politica antinațio
nală dusă de guvernele din 
trecut, care au înfeudat țara 
monopoliștilor nord-ameri- 
cani. acest pămînt nu oferă 
astăzi decît un trai mizer ce
lor 70.000.000 de brazilieni. Și 
cum ar putea fi altfel cînd — 
așa cum scria nu de mult 
ziarul „O Semanario" — „Fie-

ggCUMEHTAR BRAZILIA
care brazilian de cînd Se tre
zește și pînă în momentul 
cînd se duce la culcare, face 
bani pentru străini" In Bra
zilia. după cum relatează zia
rul argentinian „Conducta", 
„nu există nici o singură ra
mură industrială principală 
care să nu fi încăput în mu
ni le monopoliștilor americani.

Brazilia nu dispune de o in
dustrie grea, în stare să în
zestreze celelalte ramuri cu 
mașini și unelte. Agricultura 
se face încă în multe părți cu 
mijloace rudimentare. Din a- 
ceastă cauză economia Brazi
liei este destul de mult răma
să în urmă.

Această situație are urmări 
dezastruoase asupra maselor 
largi populare. Șomajul face 
ravagii. In majoritatea orașe
lor braziliene se simte o lipsă 
acută de locuințe. Peste 5 mi
lioane de copii n-au școli. Mai 
mult de 10 milioane de mun
citori agricoli și țărani n-au 
de loc pămînt. In unele re
giuni din nord-estul țării, 
care sînt și cele mai înapoiate, 
venitul anual pe cap de lo
cuitor nu depășește 50 de do
lari. Jumătate din totalul bra
zilienilor mor înainte de a îm
plini vîrsta de 30 ani.

Fostul președinte J. Quadros 

(instaurat la 1 ianuarie a.c.), 
a încercat să ia o serie de mă
suri care să ducă la o oare
care redresare a economiei 
Braziliei. Aceste măsuri n-au 
fost însă pe placul monopoliș
tilor nord-americani și de a- 
ceea ei au făcut totul pentru 
a-1 înlătura pe Quadros din 
postul de președinte. Complo
tul, la care au participat și 
cele mai reacționare cercuri 
din interiorul țării, a reușit. 
La 25 august a.c., Quadros a 
fost nevoit să demisioneze. 
Atunci, forțele reacționare au 
vroit să instaureze în țară un 
regim dictatorial. Poporul bra
zilian a dejucat însă aceste 
planuri și în locul lui Qua
dros a devenit președinte 
Joao Goulart (fost vicepreșe
dinte — n.n.).

Actualii conducători ai Bra
ziliei duc o politică realistă^ 
în conformitate cu interesele 
naționale ale poporului bra
zilian. Pe plan extern ei s-au 
pronunțat și se pronunță îm
potriva amestecului străin în 
treburile interne ale Cubei și 
au declarat că sînt gata să 
stabilească legături diploma
tice și comerciale cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea 
lor socială. Un pas însemnat 
a și fost făcut în această di

recție. Recent, Brazilia a re
stabilit legăturile diplomatice 
cu Uniunea Sovietică.

în interiorul țării, actualul 
președinte duce o politică de 
dezvoltare a industriei națio
nale și de înfăptuire a refor
mei agrare.

Politica dusă în prezent de 
Brazilia va permite fără în
doială acestei țări, cea mai 
mare din America Latină, 
să-și refacă economia, să pă
șească înainte pe drumul pro
gresului și al consolidării in
dependenței sale naționale. 

Șomeri brazilieni în fața birourilor Serviciului de identificare

proptele la șubredul fotoliu 
prezidențial. El este un la
cheu dispus să facă sluj în 
fața oricui, indiferent că stă
pânul e „Union Miniere", „An
glo-American Corporation' 
sau altă companie.

Dar vorba aceea: de ce fugi, 
în spate duci! De ce se teme 
Chombe, pînă la urmă tot nu 
va scăpa.

V. CRISTEA



după ea!
Eu stau aici de 
știe ce bunătăți

că am 
meu la

Asta

eu din pricina 
spun și de ce: 
cînd mi se în
că omul, sădeh,

la bufetul coopera- 
să ajung acasă puțin 
nici că-mi țffisa. De-

(PE MELODIA „DE LA MOARA PlN-LA 
GARĂ")

Foaie verde, trei migdale, 
Străbătând noi lungă cale 
Peste Olt și peste Jiu. 
Am ajuns intr uii târziu 
(De la noi din București) 
Tocmai la Severinești. 
VA interesează, poate 
Ce fel de activitate 
Se duce săplăminui 
La căminul cultural ? 
Apoi, la Severinești 
Poți găsi tot ce dorești 
După gust șl preferințe : 
Teatru, cor și conferințe, 
Paișpe cercuri dr citit 
Și au și jurnal vorbit. 
Poți să nu te mulțumești 
Cu ce I la Severinești ? 
Poți .’

Și o să-ți spun de ce : 
Cadrele didactice 
Nu ajută chiar din plin 
Munca dusă la cămin. 
Intre dinșii. ce să zic. 
Unii nu fac mai nimic 
Și țin seri de calcul, doar 
Când iau leafa n buzunar. 
Cu ei poți să te mindrești, 
Dragul meu Severinești? 
Ai cămin încăpător, 
Tineretul săritor. 
Dar...

Mai c încă un 
Iată, sfatul popular 
Care nici el. uneori, 
Nu-i ajută pe amatori. 
Cum ?

Păi tocmai ne gindcam 
S-arătăm Intr un program 
Ce se cere îndreptat 
La căminul din ăst sat.

PROTCCTi

Protestez! Auzi ce le-a dat 
prin gînd: să înființeze un 
cerc de artă culinară 1 Să le 
învețe adică pe neveste,’arta 
gătitului! Să Ie arate cum să 
nu ardă friptura, cum să facă 
ciorba cu gust, cît piper să 
pună în tocăniță ! Păi treabă 
e asta ?

Dar la mine nu se gîndește 
nimeni! Nici nu vă dați sea
ma cît sufăr 
asta. Și să vă

Pînă acum, 
tîmpla, 
trec pe 
tivei, și 
„ciupit", 
geaba se repezea nevasta cu 
gura la mine că știam eu cum 
să-i răspund: 
femeie, 
ciorbă, 
gust !“

Sau : 
ai învăța mai 
mălaiul, că din bețele pe care 
le-am găsit ieri în mămăligă, 
puteam să fac focul toată iar
na și să-mi cioplesc 
toiag pentru bătrînețe! 
cocoloașele..."

Ori: — „Am băut ? Și 
dacă am băut ? Am și eu 
șurile mele ! Ce ? Mîncarea ta 
n-are lipsuri ? La tocană lip
sește sarea, la ghiveci lipsesc 
cartofii, iar la ciulamaua de 
pasăre, lipsește pasărea /“

Așa-i că e o metodă 7 A- 
veam și eu cu ce să-i închid 
gura cînd o deschidea prea 
mare ! Dar acum, de cînd um
blă pe la cercul ăsta, de cînd 
e „artistă" la bucătărie, ce să-i

mai zic ? înghit și tac ! Și dacă 
de tăcut nu prea îmi place, în 
schimb înghit o mîncare de-mi 
ling degetele

Dar uite... 
vorbă și cine 
mi-o fi gătit Lenuța, acasă l 
Că de ! E ..artistă" !

„Lasă gălăgia, 
și vezi mal bine de 
că n-are un pic de

„Decît să țipi la mine, 
bine să cerni

și un
Tar

ce-i 
lip-

MEPT^TilTA
în comuna Severinești raionul Tr-Severin

sa 1-0 spui...

Tovarășe bibliotecar șef,

Foicică busuioc 
Tare-mi place zău să joc 
Și de-aceea mereu vin 
La echipă, la cămin. 
Că avem o sală, mare 
Și avem și-o instructoare. 
Cînd am vrut să repetăm 
Cam un ceas

Subsemnata Maria Basarab, bibliotecară în 
comuna Severinești, vreau să vă semnalez prin 
prezenta o gravă eroare. Am fost omisă de pe 
lista de prime, ceea ce este de neînțeles dacă 
țineți seama de meritele mele.

De cînd am luat în primire biblioteca, toate 
se află aici în cea mai perfectă stare. Datorită 
unei metode personale, am reușit să fac o eco
nomie substanțială de motorină, combustibil cu 
care se freacă dușumeaua atunci cînd este 
murdară. Folosind această metodă, am reușit ca 
dușumeaua să nu se murdărească nici o dată și 
deci, consumul de motorină a fost complet în
lăturat.

De asemenea țin să subliniez că în biblioteca 
din Severinești cărțile sînt intacte. Coperțile, 
filele nu se deteriorează, ceea ce le dă o viață 
lungă. Nu pun sătenii pe drumuri, să bată calea 
pînă la bibliotecă, și deci ii scutesc de oboseală 
și efort, menținîndu-le astfel sănătatea, 
merit o primă și de la Sanepid).

Vedeți deci, tovarășe bibliotecar-șef, 
destule motive care să ateste dreptul 
primă. Este adevărat că prima pe care o solicit, 
ar trebui s-o împart cu tovarășii de la biblioteca 
raională care necontrolîndu-mă, mi-au dat tot 
sprijinul în aplicarea metodei mele personale.

Și acum să vă spun care este metoda mea : 
de cînd am fost numită, țin biblioteca închisă. 
Dacă dumneavoastră considerați necesar, pot 
expune moi detailat această economicoasă 
metodă în cadrul unei consfătuiri raionale.

(Așa că

Semnat,
Bibliotecara (numai prin numire) din 

comuna Severinești

a fost să stăm ]

Instructoarea n-a venit 
Iară noi ne-am risipit, 
lac-așa a fost debutu’
— Asta să i-o spui lui Mutu! 
Cum nu crezi ? Păi stai așa 
Nu-i gata povestea mea. 
Am venit și-a doua oar's? ! 
Instructoarea lipsea 
Trimisese un băiat * 
Să spună că vine-iț 
Un minut și intră-/® 
Dar îarași am stat o

t: 
îoră.i

Echipa artistică nu a putut să se 
prezinte la faza raională a concursu
lui „Belșugul holdelor unite" care a 
avut loc la Sisești, deoarece, sfatul 
popular nu i-a dat mijloace de trans
port.

(PE MELODIA „VREI SĂ NE-ÎNTÎLNIM 
SÎMBĂTĂ SEARĂ")

Am fost programași sîmbătă seară 
Să dăm un spectacol ca-n povești 
Și-am ieșit toată echipa-afară... 
Dar cu ce s-ajungem la Sisești ?

O să spuneți: „Simplu, cu căruța lu 
Asta e la mintea orișicui...

1 Deci ne-am luat bagajele-n spinare 
Dar căruța... ia-o de-unde nu-i I

A venit însă președintele sfatului și ne-a 
Încurajat:

(PE MELODIA
NU

„MAI STAI, MAI STAI, 
PLECA")

Mai stați, mai 
Nu plecați... 
Dragi artiști. 
Fiți optimiști... 
Mai stați, mai 
Și-așteptați
Că-ntr-o oră veți fi 
Îmbarcați l

stați.

stați.

Dar.»
De la moară pîn-la gară 
Toate carele coboară, 
Numai noi, dragă mîndruță. 
Râmaserăm de... căruță I

(PE MELODIA „CINE MI-E DRAG MĂ 
AȘTEAPTĂ")

Și spectatorii ne-așteaptă 
Ne așteaptă
La Sisești...
Dar noi mai stăm
Incă-n poartă
La... sfat în Severinești I

Că...
(PE MELODIA „M-A FĂCUT MAMA’ '

OLTEAN")
M-a făcut mama oltean 
Cu căciulă de-astrahan... 
Dar mai bine la picior 
îmi punea și un motor 
C-o elice și-un piston 
Să zbor ca un avion
Măi Leano...
Să zbor ca un reactor
Să n-aștept căruța lor...
Să zbor iute la Sisești 
Sau oriunde-ai să dorești... 
Și să nu mai stau în drum 
Cum statui pînă acum.
Măi Leano I a

Ce zici ? Lung mai e minutu*
— Asta să i-o spui lui Mutu !

Iar spui d-astea! Ce tot vrei?
— Dac-așa-i numele ei I 
Tovarășa instructoare 
Care tot mereu dispare...' 
E vestită-n tot ținutul; 
O cheamă Maria Mutu 
De-aia îți spuneam așa 9 
Du-te să vorbești cu ea 1
— Ai dreptate ; am plecat 
Și-o să-i spun tot, răspicat.» 
N-o să mai fac pe tăcutu’...
— Cui să-i spui ?
— Măriei Mutu !
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