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Prezidiu] Consfătuirii

Luni dimineața, la București, în 
sala Palatului R. P. Romine s-au 
deschis lucrările Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști.

La consfătuire participă 1.800 ță
rani colectiviști, fruntași ai agricul
turii noastre socialiste, desemnați 
de consfătuirile raionale ale colec
tiviștilor și peste 1.300 invitați din 
rîndurile lucrătorilor din stațiunile 
de mașini și tractoare șl gospodă
riile agricole de stat, oameni de 
știință, ingineri și tehnicieni, acti
viști de partid, de stat și ai organi
zațiilor obștești, scriitori, ziariști.

Pe fundalul scenei, între steaguri 
roșii și tricolore, se află stema 
R. P. Romine și chemarea : „Sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn înainte spre desăvîrșirea 
construcției socialiste in patria 
noastră".

Sosirea conducătorilor de partid 
și de stat a fost salutată cu puter
nice aplauze și ovații.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Nicoiae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Moghioroș, Mihai Da- 
lea. Ion Cazma, ministrul Agricul
turii, Vasilo Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., Gheorghe Necula, prim-se
cretar al Comitetului regional Bucu
rești al P.M.R., Vasile Vaida, prim- 
secretar a! Comitetului regional 
Cluj al P.M.R., Constantin Drugan, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.M.R., Virgil Cazacu, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Iași al P.M.R., Nicoiae Giosan. 
directorul Institutului de cercetări 
agricole Vasile Daju, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Banat, Nicoiae 
Găneț, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional 
Galați, Gheorghe Pop, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Maramureș, acad. 
0h. lonescu-Sisești, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne, Dumitru 
Tudose, președintele G.A.C din co
muna Stoicăneștf, regiunea Argeș, 

Traian Andea, președintele G.A.C. 
din comuna Macea, regiunea Ba
nat, Andrei Barta, președintele 
G.A.C. din comuna Uriu, regiunea 
Cluj, Mana Nistor, președinta G.A.C. 
din comuna Plopeni, regiunea Do
brogea, Ion Popa, președintele 
G.A.C. din satul Pricaz, regiu
nea Hunedoara, Ștefan Codrea- 
nu, președintele G.A.C. din co
muna Sîrbi, regiunea Iași, Maria 
Zidaru, președinta G.A.C. din comu
na Păulești, regiunea Maramureș, 
Mihai Naghy, președintele G.A.C. din 
satul Goreni, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Marin Segărceanu, 
președintele G.A.C. din comuna 
Rastu, regiunea Oltenia, Constan
tin Alexei, președintele G.A.C. din 
comuna Calafindești, regiunea Su
ceava, Teodor Maghiar, președinte
le G.A.C din comuna Mădăraș, re
giunea Crișana, Gheorghe Goina, 
președintele G.A.C. din comuna 
Sîntana, regiunea Crișana. Ion Ne- 
goiță. președintele G.A.C. din comu
na Pechea, regiunea Galați, Ior- 
dache Șerbănescu, directorul G.A.S 
„Ion Roată11. regiunea București, 
Ștefan Cecenco, directorul G.A.S. 
Brateș, regiunea Galați. Ion Năs- 
tase, directorul S.M.T. Ciocănești, 
regiunea București, Floarea Macan, 
colectivistă din satul Pilu, regiunea 
Crișana, Emilia Radu, colectivistă 
din comuna Voetinu. regiunea Plo
iești, Gheorghe Stoica, brigadier zoo
tehnist în G.A.C. din comuna Vul
can, regiunea Brașov și Pantelimon 
Savu, brigadier de cîmp în G.A.C. 
din satul Davideni, regiunea Bacău.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de tovarășul Alexandru Mo
ghioroș, membru al Biroului Poli
tic al C.C al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, care a 
spus : în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și al Consiliului de Miniștri al 
R. P Romîne, vă aduc un călduros 
salut dv., participanților la Consfă
tuirea pe țară a țăranilor colecti
viști si prin dv. tuturor oamenilor 
muncii din agricultura patriei noas

tre. Vorbitorul a subliniat că parti- 
cipanții la consfătuire sînt în pri
mele rînduri ale muncii însuflețite 
ce se desfășoară în întreaga țară 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii și sporirea continuă a 
producției agricole.

Vorbitorul a arătat că ordinea de 
zi a consfătuirii este : examinarea 
activității pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al III-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn privind 
colectivizarea agriculturii, întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective, spo
rirea producției vegetale și ani
male.

N« exprimăm convinqerea — a 
spus în încheiere tovarășul Alexan
dru Moghioroș — că participanții la 
consfătuire vor contribui cu cuno
ștințele si experiența lor la desfă
șurarea cu succes a lucrărilor ei.

Au fost constituite 6 comisii de 
lucru ale consfătuirii pentru proble
me Drivind : producția de cereale 
și planfe tehnice ; producția pomi- 
viticolă ; producția lequmicolă; 
creșterea animalelor ; mecanizarea 
agriculturii ; problemele economice 
și organizatorice ale gospodăriilor 
agricole colective. Consfătuirea a 
dosemnat o comisie de redactare 
a proiectului Chemării către toți 
oamenii muncii din agricultură. Din 
comisie fac parte tovarășii : Petre 
Blajovici, Ion Bora, Virgil Cazacu, 
Ion Cumpănașu, Gherghina Cojo
carii, Mihai Dalea, Gheorghe Dra- 
qomir, David Davidescu, Gheorghe 
Dindere, Gheorghe Duma, Nicoiae 
Giosan, Virgil Gligor, Ion Nica, Va
sile Mateescu. Gheorghe Orășanu, 
Clement Rusu, Șorban Nedelcu, Iu- 
lia Șimon, Ioan Seneș, Ion Stanciu, 
Iustin Stanca, Gheorghe Timaru. 
Nicoiae Tudorache

In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal București al P.M.R., Pstre Iones- 
ch, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului populai al regiunii 

Dobrogea, Vasile Vaida, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Cluj al 
P.M.R., Emil Bobu, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al regiunii Suceava, Ion Cozma, 
ministrul Agriculturii, Dumitru Tu
dose, președintele G.A.C. din comu
na Stoicănești, regiunea Argeș, Ni
coiae Munteanu, inginer agronom la 
G.A.C. Plopu, regiunea Galați.

în ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul tovarășii Ana Sincu, 
brigadieră la G.A.C. din comuna 
Tia Mare, regiunea Oltenia, Petre 
Blajovici, prim-secretai al Comite
tului regional Banat al P.M.R., Fre
deric Cotea, președintele G.A.C. 
din comuna Pribești, regiunea Iași, 
Ladislau Lucaci, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al Regiunii Muieș-Autonomă 
Maghiară, Zaharia Ganea, preșe
dintele G.A.C. din satul Viișoara, 
regiunea Dobrogea, Gheorghe Mat
tel, președintele G.A.C. din co
muna Țibucani regiunea Bacău. 
Simîon Uscat, mulgător la G.A.C. 
din comuna Cîlnic, regiunea Hune
doara, Virgil Cazacu, prim-secretar 
al Comitetului regional Iași al 
P.M.R., Eleonora Ștefanschî, inginer 
zootehnist de la G.A.C. din comuna 
Gîrbovi, regiunea București, Ion Pin- 
tea, președintele GA.C din comuna 
Mădăraș, regiunea Maramureș, Ion 
Vineș, directorul G.A.S. Scînteia, re
giunea Crișana. Traian Andea, pre
ședintele G.A.C. din comuna Macea, 
regiunea Banat Gheorghe Hiotu, di
rectorul G.A.S Andrășești. regiunea 
București, Mihai Bejan, președintele 
G.A.C. din comuna Bod. regiunea 
Brașov

Lucrările consfătuirii continuă.



a B’ă{el-Media% m ușerrll vatră 
li.Uvxa. Gospodăria colectivă de 
curînd înființată își ridică prima 

ei construcție. Fe unele cereri de fn- 
rcrie.e nici nu s-a t scat bine cerneala. 
Cons hui <le conducere, prospăt ales, e 
ocupat pînă peste cap cu măsurătorile, 
cu amp -.sarea obiectivelor. Iar 
semănat cu mașinile în pămîntul 
în întrejime de S.M.T. și-a ivit 
cum musieața, promițînd că cea 
recoltă va fi spornici.

Actul inaugural al gospodăriei 
five „Viață nouă" din Blăjel a fost pre
cedat de o neobosită muncă de lămu
rire a țăranilor întovărășiți, dusă 
îndrumarea organizației de bază, 
fost antrenate la aceasta și cele 
cadre didactice, atîtea cîte numără 
mana. De la Gheorghe Țarog, directo
rul școlii aflăm că din clipa etnd s-au 
strîns primele cereri de constituire a 
gospodăriei colective, activul cultural 
a lucrat cu rîvnă pînă cînd „mărul a 
fost aproape copt", (după însăși cuvin
tele lui Țarog) — adică tn preajma con
stituirii gospodăriei șl după aceea. Intre 
ce se spâne și ce arată scurt, aproape 
cu zgîrcenie, caietul activității zilnice, 
e o potrivire deplină.

14 cadre didactice, 14 cercuri de ci
tit active, aproape 206 de oameni care 
vin aici și Întrea
bă. află răspunsuri 
și pleacă luminațL

La cercul învă
țătoarei Ana 
stea, una din 
mele dezbătute 
te: „Statutul
del al 
apoi, 
muncii în comun". La cercul lui Viorel 
Cos tea, țăranul Întovărășit Nicolae 
Moldovan, om de 62 de ani. a iscat dis
cuții în jurai problemei: „Cum vor trăi 
bătrînii în gospodăria colectivă". învă
țătorul a dat exemple din gospodăria 
colectivă din Moșna. Tematica urmă
toare este: „G.A.C. Moșna, gospodărie 
milionară". Ariton Tăpălagă a vorbit la 
cercul său despre: „Importanța șepte- 
lului de animale". Vasile Drăghici a în
trebat: Cu ce ne hrănim vitele proprii 
cînd intrăm in gospodăria colectivă!

— „Cu cel Apoi să-i Întrebăm pe co
lectiviștii din Hărmaa și Cristian". Și 
răsfoind cîteva broșuri cu care a venit 
înarmat, le dezvăluie oamenilor că pe 
lingă produsele distribuite la ziua-mun-
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Brigada artistică de agitație a căminului cultural din comuna Peci- 
neaga, regiunea Dobrogea.
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Unul din sulele
de spectatori

Pe Alexandru Frîncu, îngrijitor și 
mulgător fruntaș, l-am întîlnit, _în- 
tf-una din seri, la sediul gospodar 
^iei colective „8 Martie*1 din Siihea. 
Am așteptat să termine discuția cu 
tovarășul Vasile Brînzei, președin
tele colectivei și, după aceea, am 
intrat în vorbă cu dinsul. Alexan
dru Frîncu nu s-a lăsat prea mult 
îndemnat și, în clipele acelea, mi-a 
povestit cu multe amănunte cum 
a devenit el îngrijitor de animale și 
mai ales cum și-a însușit o sume
denie de cunoștințe privind hrăni- 
rea și îngrijirea rațională a vacilor.

— In pr mul rînd — mi-a măr
turisit el dintru început — am ajuns 
să știu ce știu azi pentru că mi-e 
tare dragă munca asta. Eu am ce
rut sâ lucrez la sectorul zootehnic. 
După vreo lună, am mers la Rîm- 
nicu Sărat, 
Cîte n-am 
a venit la 
bibliotecară. Avea o geantă 
cu cărți- Le-a scos și le-a pus pe 
masă. Ne-am adunat cu toții și to
varășa bibliotecară ne-a citit ceva 
dintr-o broșură. Nu-mi amintesc tit
lul, dar știu că era vorba despre 
bolile vițeilor și tratarea lor. Am 
luat și eu atunci o broșură s-o ci
tesc. Și ceJalți îngrijitori au făcut 
la feL După ce am citit-o m-am dus 
la bibliotecă și-am cerut alta...

Și de atunci, pe fișa de cititor a 
mulgătorului fruntaș, Alexandru 
Frîncu, s-au înscris titlurile multor 
broșuri. Din filele lor, cetite în clipe 
de răgaz, el a cules învățăminte 
prețioase care l-au ajutat să mun
cească din ce în ce mai bine, să 
ajungă fruntaș Ori de cîte ori vor
bește de munca sa, Alexandru Frîn
cu nu uită niciodată să amintească 
și de nou] și bunul său 
cartea. De fiecare dată el 
expresia: „Cartea pentru 
ca altoiul pentru pom“.

La un moment dat, l-am 
Alexandru Frîncu că se u tă la ceas 
Apoi mi-a spus :

— Avem la cămin o seară de în
trebări și răspunsuri despre renta
bilitatea fermelor de vaci în gos
podăriile colective Trebuie să în
ceapă.

Am plecat împreună spre căminul 
cultural. De la tovarășul Constantin 
Anghel, directorul căminului, am 
mai aflat multe lucruri despre mul
gătorul Alexandru Frîncu. Nu de 
mult, la cămin, a avut loc o întîl- 
nire între fruntașii de la ferma de 
vaci și tinerii din gospodărie. Ale
xandru Frîncu le-a vorbit tinerilor 
despre „Cinstea de a lucra în sec
torul zootehnic". Altă dată, în cadrul 
unei consfătuiri cu cit.torii, el a po
vestit colectiviștilor ce anume a în
vățat din broșurile citite și cum a 
aplicat aceste învățăminte în mun
ca de zi cu zî.

Auzind aceste lucruri, mi-am dat 
seama că Alexandru 
numai un mulgător 
cititor pasionat, ci 
activist cultural și

ta un curs de zece zile, 
aflat acolo I într-o zi 

noi, la fermă, tovarășa 
plmă
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că, colectiviștii au primit aici și 
semnate cantități de furaje.

Pe strada Tudor Vladimirescu la nu
mărul 75 e cercul de citit al învățătoa
rei Ana Radu. Reținem titlul primei 
teme: „Avantajele muncii în comun". 
Ana Radu este localnică. Ea cunoaște 
istoricul comunei pe care l-a alăturat 
prezentului. „Mata, baci loan și mata
le Horhol, ați lucrat pe la Haller și 
Gerendy. Cu ce v-ați ales ? Au mai ră
mas și azi in sat cîteva case de lut ca 
paie și geamuri cît palma. Aliu-i traiul 
tn colectivă. Ia spuneți dumneavoastră 
Roman și Păuceanu, ce-ați văzut la 
colectiviștii din Axente Sever și din 
Moșna 1“ Cei doi povestesc cum se pri-
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De la întovărășire la gospodăria colectivă

Houă inaugurări in comuna Leu
Leovenii, și-au făcut un bun obi

cei să treacă aproape în fiecare sea
ră pe la căminul cultural. Se adună 
acolo, cînd încep a se lumina fe
restrele și găsesc de fiecare dată 
ceva interesant : o seară de între
bări și răspunsuri, una de calcule, 
o recenzie sau prezentarea unei cărți 
noi, asistă la repetițiile formațiilor 
artistice, la un spectacol cinemato
grafic sau joacă șah.

In ultimele luni, mai interesante 
li s-au părut serile de întrebări și 
răspunsuri și cele de calcul. în- 
tr-una din seri, cînd la cămin se a- 
dunaseră mai mult de două sute de 
întovărășip din comuna Leu, regiu
nea Oltenia, a venit vorba de Cons
tantin Popescu și de Matei Ioniță. 
Cel care făcea calculele a arătat, ca 
să audă toți din sală, cît au cîștigat 
cei doi întovărășiți de pe pămintul 
lor. Apoi, a calculat din nou ce ve
nituri ar fi obținut ei, dacă ar fi 
fost colectiviști, ținînd seama de 
producțiile realizate de gospodăriile 
colective din comunele vecine. S-au 
iscat discuții aprinse și s-au pus 
multe întrebări. A luat cuvîntul și 
Constantin Popescu, care în seara 
aceea venise la căminul cultural și 
lc-a spus tuturor, răspicat, că așa 
este, că el ar fi fost mult mai cîști
gat dacă era colectivist.

Altă dată, la căminul cultural au 
venit doi oaspeți : președintele și 
contabilul g^ie. din Băbiciu. co
mună din raionul vecin, Caracal. 
Leovenii l-au ascultat cu luare-a- 
minte pe președinte, care le-a ară
tat rînd pe rind calea străbătută 
pînă ce colectiva a devenit miliona
ră. Dar, ceea ce i-a interesat mai 
mult, a fost situația din prezent a 
gospodăriei, viața nouă din Băbiciu, 
Cînd oaspeții vorbeau despre aceste 
fapte, pe fețele multor întovărășiți 
se citea din ce în ce un mai mare 
interes. Unii erau de-â dreptul ui
miți de ceea ce auzeau. în încheiere, 
președintele din Băbiciu a exprimat 
dorința colectiviștilor de a invita cît 
mai mulți întovărășiți din Leu să le 
viziteze gospodăria, să se interese
ze de viața lor nouă, să se cunoască 
reciproc.

Vizita la Băbiciu a avut o mare 
influență asupra multor întovărășiți 
din Leu, care au mai fost apoi și 
oaspeții altor gospodării colective. 
După fiecare vizită de felul acesta,

organizația de partid a îndrumat 
consiliul de conducere al căminului 
cultural să organizeze și alte întîl- 
niri ale întovărășiților, în care să 
se discute despre ceea ce văzuseră 
la gospodăriile agricole colective. La 
cămin, veneau și din cei care nu fu
seseră în vizită. Uneori, se organi
zau pe tema aceasta și seri de între
bări și răspunsuri, unde își găseau 
dezlegarea prin răspunsurile pe care 
Ie dădeau comuniștii, cele mai fe
lurite întrebări.

în comuna Leu, există cîte un 
cerc de citit în fiecare circumscrip
ție electorală. Luni de zile, in aceste 
cercuri s-au citit pe rînd capitole 
din Statutul G.A.C. și s-au iscat, bi
neînțeles, discuții cu privire la gos
podăria agricolă colectivă. Pentru 
a se răspunde anumitor întrebări, 
se citeau broșuri despre viața feri
cită a colectiviștilor, sau articole 
din ziare și reviste. Dacă din cele 
45 familii care participă ia activi
tatea cercului de citit condus de 
deputata Ioana Sava, 36 s-au înscris 
in g-ax., fără îndoială că aici și-a 
adus contribuția și cercul de citit. 
Gheorghe Păducel, care tot timpul 
a fost un activ propagandist la 
cercul de citit nr. 27, este azi vice
președinte al gospodăriei agricole 
colective.

Apoi, leovenii și-au făcut un obi
cei să treacă pe la căminul cultural 
și pentru că aici, după fiecare acti
vitate, chiar după expunerea confe
rințelor despre superioritatea mun
cii în g.ax. li se prezintă programe 
artistice sau filme. Uneori, progra 
mele sînt scurte : cîteva cîntece, re
citări, un monolog. Alteori, asistă la 
o piesă de teatru despre viața în co
lectivă, sau vin pe scenă toate for
mațiile artistice ale căminului cul- 
turaL

Programele acestea plac mult leo- 
venilor. Dar, cu cîtva timp în urmă, 
în sat la ei s-a desfășurat o festivi
tate unică, pe care nu o vor uita 
niciodată. A fost o bucurie rar în- 
tîlnită, pentru că în aceeași zi s-au 
inaugurat în comună două gospodă
rii agricole colective în care au in
trat aproape 500 familii de leoveni. 
Una se numește „Viață nouă 
cealaltă „Drumul belșugului".

cep, dar ca martori oculari sînt 
tați cu nemăsurată atenție.

Astăzi, două cadre didactice, 
nistul Radu Vasile și atomistul 
Tempeanu vor pleca la 15 kilometri 
la Păucea, sat aparținător, unde de ase
menea „mărul dă în copt". E departe, 
vremuiește, dar numai la asta nu se 
glndesc cei doi. „Oare nu ne-or rămîne 
cu vreo Întrebare ? Ca-s oamenii la 
început de drum și tare curioși". 
Tempeanu, mai tînăr, e cuprins chiar 
de un fel de neastîmpăr. Și-a umplut 
buzunarul cu broșuri ajutătoare. Una 
din ele își ivește titlul: „G.A.C. Moșna 
în plină dezvoltare".

In expunerile, conferințele, progra
mele artistice din Blăjel exemplul gos
podăriei colective din Moțua revine în 
mod stăruitor In procesul făuririi gospo
dăriei colective din Blăjel, în tot ce se 
Înfiripă acum pentru întărirea ei, gos
podăria din Moșna a avut și are un rol 
preponderent Realizările ei au ajuns să 
fie larg cunoscute aici.

La Moșna s-au organizat multe vizite. 
Localnicii s-au obișnuit de-acnm. Dar 
cum oaspeții nu vin aici pur și simplu în 
vizită ci ca Ia un fel de școală, s-au orga
nizat și gazdele în consecință. La Moșna, 
comună în întregime colectivizată, există 
cel mai frumos colț roșu din raion, orga
nizat prin grija căminului cultural. Fru
mos, instructiv și activ. Cu alte cuvinte 
nu l-au făcut numai așa... pentru foto
grafiat Panourile te pun în temă de la 
intrare. Unul vorbește despre dezvoltarea 
gospodăriei, altul despre perspectivele ei 
In anii următori. Pe o hartă a comunei 
aflăm amplasarea celor 15 cercuri de 
citit Simbolul fiecărui cerc e redat în 
mod sugestiv de o carte deschisă. înto
vărășiți! din Blăjel, care și-au plimbat pe 
aici privirile, an mai întllnit și rubrica 
„Știați că..." cuprinzlnd informații din 
cele mai variate domenii. Aflăm deopo
trivă despre cauza viselor, despre ceea ce 
înseamnă zero absolut, despre polul 
frigului, despre șomaj și analfabetism în 
țările Americii Latine. Rubrica suscită un 
mare interes și faptul i-a obligat pe 
organizatori să o Împrospăteze periodic, 
să-i lărgească cadruL Acum apar din ce 
in ce mai des și informații din viața 
gospodăriei.

C. GHEORGHE

prieten : 
folosește 
om, este

văzut pe

Frîncu nu este 
de frunte, un 
și un neobosit 
un permanent 

spectator căruia nu-i scapă nici o 
manifestare culturală organizată la 
cămin.

Alexandru Frîncu este unul din 
sutele de spectatori din Sihlea care 
se îndreaptă seară de seară la că
min și care asistă la programe cul
tural-artistice interesante, variate, 
strîns legate de viața și munca lor. 
Media de 200—250 spectatori la fie
care manifestare culturală vădește 
că sătenii din Sihlea au îndrăgit 
căminul lor cultural.

O. MARESV. TO SO

Noul cămin cultural din comuna lași, raionul Tg. Jiu, regiunea Oltenia.



Ne vorbesc cursanții

Brigadierul zootehnic Hie Nedelcuță, discută cu îngrijitorii de la ferma de vaci a gospodăriei 
colective din Voievoda, raionul Alexandria, despre metodele înaintate de creștere a animalelor

început promițător
Era în primele zile ale lui 

noiembrie. Inginerul gospodă
riei din Cristian-Brașov, di
rectorul căminului și alți tova
răși discutau măsurile pentru 
deschiderea învățămîniulw a- 
gricol din acest an. Inginerul 
Francisc Armeanca vorbea de 
sarcinile care stau in fața 
gospodăriei, iar Pavel Ghepr- 
ghe, directorul căminului cul
tural, amintea citeva păreri 
ale cursanților ce au urmat 
învățământul agricol anul tre
cut.

La consfătuirile care au 
fost organizate in cadrul învă- 
țămintului agricol din anul 
trecut, colectiviștii au făcut 
aprecieri interesante asupra 
desfășurării lecțiilor și pro
puneri pentru îmbunătățirea 
învățământului în acest an. 
Așa, bunăoară, la consfă
tuirea organizată pe tema 
„Creșterea producției la plan
tele prășitoare" colectiviștii 
au arătat că uneori îngrășă- 
mintele naturale se împrăștie 
defectuos și au propus ca la 
anul să fie atrași mai mulți 
colectiviști la cursurile agri
cole. La consfătuirea care a 
avut loc cu îngrijitorii de vaci, 
chiar la locul de pășune, co
lectivistele Maria Puseu și 
Elena Chețan au cerut ca să 
se țină mai multe lecții des
pre îngrijirea și furajarea va
cilor cu lapte, despre crește
rea vițeilor. ■ '

La organizarea cursurilor a- 
tgricole din acest an s-a ținut 
cont atît de sarcinile de pro
ducție ale gospodăriei cit; și de 
învățămintele desfășurării 
cursului din anul trecut. Ast
fel, față de 70 de cursanți 
ctți au frecventat anul trecut 
lecțiile agricole, în acest an

O dată ca sosirea iernii, 
mulți dintre colectiviștii din 
Padina, raionul Buzău, și-au 
ocupat din nou lacurile î. 
bănci, devenind elevi sîrguin- 
cioși. Unii pășesc în cel de al 
patrulea an de învățămînt a- 
grozootehnic, alții sint abia la 
început (proaspeții colecti
viști). Rezultatele obținute de 
gospodăria colectivă „Drumul 
Păcii", in cei zece ani de 
existență, i-au convins pe cei 
din urmă de superioritatea 
muncii în comun, aducindu-i 
alături de colectiviști, iar pe 
primii că numai prin aplica
rea metodelor științifice de 
lucrare a pămîntnlui se pot 
obține producții mari. Anul 
acesta, de exemplu, acordind 
o mat mare atenție aplicării 
metodelor agrotehnice, colec
tiviștii din Padina au obținut 
— în condiții climaterice ase
mănătoare anului I960 — cu 
30® kg. porumb boabe, cu 
10.000 kg. sfeclă și cu 200 kg. 
grîu mai mult la hectar, față 
de anul trecut.

Iată de ce iu iarna aceasta 

la cursurile agricole a fost 
cuprins un număr de 120 de 
colectiviști. S-a organizai u* 
cerc agrotehnic cu 70 de mem
brii condus de inginerul Fran
cisc Armeanca și un curs zoo
tehnic cu 50 de cursassți, având 
ca lector pe tovarășul Fran
cisc Flaman, medic veterinar. 
S-a acordat o grijă deosebită 
ca planul de lecții al ambe
lor cursuri să fie subordonat 
și strîns legat de problemele 
care stau în fața colectiviști
lor. în planul cursului zoo
tehnic sint prevăzute lecții 
despre: „Furajarea rațională 
a vacilor cu lapte", „Căile de 
mărire a producției de lapte", 
„Dezvoltarea șeptelului din 
prăsilă proprie", „Creșterea 
vițeilor" și altele. De ce au 
fost prevăzute tocmai aceste 
lecții ? Răspunsul ni-l dă sec
torul zootehnic al gospodăriei. 
Gospodăria din Cristian are 
522 de bovine din care 225 
vaci cu lapte, iar colectiviștii 
depun eforturi serioase pen
tru a depăși producția de 
1.700 litri lapte pe cap de 
vacă furajată.

Lecțiile la cursul agrotehnic 
răspund de asemenea nevoilor 
actuale ale gospodăriei. Lec
ția despre : ,,Importanța în
grășămintelor naturale $i fo
losirea lor chibzuită" a apărut 
în planul tematic ca o urmare 
a lipsurilor semnalate în păs
trarea și folosirea îngră
șămintelor. Lecția despre: 
„Agrotehnica plantelor de 
nutreț*, s-a ivit ca o necesitate 
izvorîtă din lupta pentru asi
gurarea furajelor pentru ani
malele gospodăriei. în planul 
de învățămînt al cursului a- 
grotehnic sint prevăzute și 
lecții despre : cultura cartofu

numărul celor înscriși la 
cursurile agrozootehnice de 
masă a ajuns la 120.

★
La cursul agrotehnic ee 

funcționează la sediul gospo
dăriei colective „Drumul Pă
cii" s-a ținut cea de a treia 
lecție intitulată : „Importanța 
rotației culturilor".

Expunerea inginerei Elena 
Lomaca, însoțită de planșe șl 
grafice, a trezit un deosebit 
interes în rîndul cursanților.

LECȚIA A TREIA
„Este știut faptul — a subli
niat inginera — eă dacă pe o 
suprafață se cultivă aceeași 
plantă mai mulți ani la 
rînd, scade fertilitatea aces
teia. Plantele anuale, fără ex
cepție, distrug structura solu
lui. Dintre ele, unele o distr g 
mai mult, eum simt plantele 
prășitoare, care eer numerea- 
Se lucrări în perioada de ve
getație”.

Cuvintele inginerei Elena 
Lomaea sint eu atît mai bine 

lui, a sfeclei de zahăr, des
pre producerea răsadurilor de 
legume timpurii și altele. 
Pentru a ilustru importanța 
acestor lecții și orientarea 
bună a conținutului invăță- 
nuntului agricol, amintim 
faptul că gospodăria cultivă 
sfecla de zahăr și cartofi pe 
âte 100 de hectare, că are o 
seră pentru cultivarea legume
lor timpurii.

Din cele 20 de lecții prevă
zute la fiecare curs, s-au ținut 
pină in prezent patru lecții. 
La lecțiile despre importanța 
îngrășămintelor naturale și 
folosirea lor chibzuită, despre 
probleme de organizare a 
muncii in gospodăria din 
Cristian, despre furajarea va
cilor cu lapte, an fost prezenți 
peste 90 la sută din cursanți. 
Ținute la nivetui de înțele
gere a auditorului, cu exem
ple luate din viața gospodăriei 
și munca colectiviștilor, lec
țiile au stîrnit interesul cursan
ților.

Biblioteca din comuna Cris
tian are o experiență bună în 
difuzarea cărții agrotehnice 
(în primele zece luni ale ace
stui an s-au difuzat 300 cărți 
agrotehnice), în organizarea 
manifestărilor de masă cu 
cartea agrotehnică. Folosind 
experiența din anul trecut, 
biblioteca va trebui să deser
vească în condiții mai bune 
cursanții, să fie prezentă cu 
un stand de cărți și recoman
dări bibliografice la lecțiile 
ce se predau, folosind cursu
rile pentru o mai largă difu
zare a cărții agrotehnice în 
rtndurile colectiviștilor.

R. IARAI

Înțelese cu cit ea face referiri 
directe la exemplele din gos
podăria colectivă.

— Vă amintiți ce producție 
mică a fost în 195®, cînd pe 
zece hectare s-an cultivat doi 
ani la rînd floarea marelui ?

Cursanții iși aduc aminte. 
Cristea Badea, de pildă, arată 
că în anul acela floarea-soa
relui a fost atacată de lu- 
poaie.

— Parcă ee, intervine 
cursantul Nae Parapancea, a

nul trecui am avut o produc
ție mai bună la grîu de pe 
cele patruzeci de hectare, cînd 
am cultivat grhi după gria ? 
In schimb de pe parcelele 
unde griul a avut ca plantă 
premergătoare leguminoasele, 
producția a ajuns la aproaoe 
3.000 kg. la hectar.

La baza discuțiilor dintre 
cursanți stă propria experien
ță. Ei amintesc și de ceilalți 
factori ai sporirii producției 
și anume : de arătura adîncă,

N1COLAE ROGOZ, 
președintele gospodăriei 
colective „Primul Con
gres al P.M.R.", satul 
Retiș, comuna Hendorf, 
raionul Agnita.

Cursurile agrozootehnice 
ne-au fost de un real folos în 
munca noastră de dezvoltare 
și întărire a gospodăriei. La 
cursul zootehnic de anul tre
cut, îngrijitorii noștri au în
vățat despre metode înaintate 
de creștere a animalelor. Ast
fel, prin aplicarea pășunatu- 
lui rațional și fertilizarea pă
șunilor, s-a reușit ca produc
ția de Ia ferma de vaci să 
se ridice la 2.300 litri lapte 
pe cap de vacă furajată, față 
de ceî 2.000 litri planificați.

Tot la cursurile agrotehni
ce, noi, colectiviștii am învă
țat cum să smulgem pămîn- 
tului recolte mai bogate, chiar 
în condiții climaterice mai 
puțin favorabile. Anul acesta, 
deși condițiile climaterice n-au 
fost favorabile, prin folosirea 
măsurilor agrotehnice am 
reușit să obținem producții 
destul de bune la grîu.

In acest an Ia cursurile a- 
grozootehnice s-au înscris 
peste 100 de colectiviști.

AT AN ASE CAT AN A, 
brigadier la gospodăria 
colectivă „23 August? 
din comuna Băilești, 
regiunea Oltenia.

Cunoștințele căpătate Ia 
cursul agrotehnic de anul 
trecut au fost aplicate întoc
mai pe loturile demonstrative. 
Astfel pe o suprafață de 25 
ha., unde s-a aplicat întregul 
complex da măsuri agroteh
nice, s-a obținut o producție 
cu 1.600 kg. boabe la hectar 
mai mult decît media pe gos
podărie.

Și membrii brigăzii noa
stre, aplicînd învățămintele 
cursului, au reușit ca de pe 
suprafața de 76 ha. să recol
teze cu 1.000 kg. boabe la 
hectar mai mult decît media.

ALDEA STAN, lector 
la gospodăria ,2 Noiem
brie" din comuna Găvă- 
nești, regiunea Ploiești.

Din rîndul cursanților noș
tri fac parte brigadierii de 
cîmp și zootehnici, șefii de 
echipe șr numeroși colecti
viști. Tematica cercului de 
învățămînt am axat-o pe 
problemele importante ale 
activității practice a gospodă
riei colective. Astfel în tema
tica cercului agrotehnic sint 
cuprinse lecții privind ridica
rea fertilității solului, cultiva- 

folosirea îugrășănuntelar nl- 
turale și chimice, despre soiu
rile de mare productivitate și 
despre bona întreținere a col
turilor.

— De fapt — explică tova
rășa Lomaea — despre toate 
acestea vom vorbi Iu lecțiile 
următoare. Ir alcătuirea pla
nului de teme ale eursnlui a- 
gretehnie am ținut seama de 
sarcinile noastre in sporirea 
fertilității la haetar pentru *- 
setul viitor. Ținind seama de 
faptul că pentru anul viitor 
colectiviștii și-an propus ea de 
pe 300 de hectare să obțină 
cite &.M0 kg. porumb boabe 
la hectar în cultură neirigată, 
tema lecției viitoare va ii 
axată tocmai pe această pro
blemă.

După felul cum se desfă
șoară cursul agrotehnic de la 
gospodăria colectivă „Drumul 
Păcii” din comuni Padina, el 
poate constitui un ban exem
plu de urmat și pentru cele
lalte două gospodării colecti
ve (tinere) din cadrai co
rn «nei.

M. CHIRCULESCU 

rea cerealelor și a plantelor 
industriale.

Și încă ceva foarte impor
tant : noi ne am preocupat 
din timp de confecționarea 
planșelor și graficelor pentru 
a ilustra expunerile, făcîn- 
du-le mai pe înțelesul colec
tiviștilor,

ȘTEFAN MOLDO- 
VĂNU, mulgător din 
gospodăria colectivă Pa
nel, Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Lecțiile predate la cursul 
agEcazootehnic ne-au ' fost un 
adevărat sfătuitor în .’ munca, 
noastră. Aplieînd în practică 
cele învățate aici, noi am ob
ținut rezultate frumoase atît 
în sectorul cerealier cît și în 
sectorul zootehnic. La ferma 
de vaci, de exemplu, anul 
acesta am obținut o produc
ție medie de 2.290 litri pe 
cap de vacă furajată.

Interesul pentru aceste 
cursuri l-a manifestat anul a- 
cesta un număr de 236 de co
lectiviști. In special Îngriji
torii s-au angajat să ie frec
venteze ou regularitate, pentru 
a knpieti cunoștințele teoretice 
cu cele practice, lucru care 
ne va duce ia realizarea unor 
noi și importante succese în 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic.

Îmtâ'ămînty) 
a lost organizat

Experiența anilor trecuți 
i-a învățat pe colectiviștii din 
Castra Nova, r zio ml Caracal^ 
Un lucru prețios și anume: 
pentru obținerea de producții 
mari este nevoie de învăță
tură. La cursurile agrozooteh
nice din anul trecut una din 
problemele mult discutate a 
fost, de pildă. agrotehnica po
rumbului. Folosul celor însu
șite la cursuri se află (țzum in 
hambare și silozuri. Recolta 
bogată la porumb a permiț. 
colectiviștilor dz aici să su
plimenteze contrac ul de lip-, 
rări către stat cu 30.000 kg. 
porumb

învățătura, cît de multă ar 
fi, nu poți sp’ ne niciolată că. 
e de ajuns. Acest Izcru l-au 
avut în vedere colectivi iti din 
Castra Nova in cacanizsr^a 
cursurilor agrazoolehnize din 
acest an. Astfel. ținînd seama 
de necesitățile posno?'; iți. de 
profitul ei. s-au orga rizai anul 
acesta, mai multe curși: ti pen
tru a cuprinde un nu:răr cit 
mai mare de colectiviști. S<iu 
organizat cursuri agrotehnice 
de zootehnie și cursuri poTȚ.i- 
viticole. Lectorii au fost aleși 
cu grijă. Tovarășul Dumitru 
Mitrea, tehnician veterinar, 
ca și in alți ani are în semr.â 
cursul de zootehnie. Tehnicia
nul agricol Constantin Licșior 
se ru ocupa de cursurile p>- 
miviticole. far la curs'd agro
tehnic va preda tararfișuî Con
stantin Curcă, inginer agio- 
nom. A fost procurat din timo 
și materialul didactic r.zcesor. 
Planșele, graficele, cclecflile 
de plante și semințe, diafil- 
mele vor face cursuri'; mii 
otTactiw și cunoștinț:ie pre
date mai ușor de înțeles și în
sușit.

Prima lecție care s-a predat 
a fost audiată împreună de 
toți cursanții. Aceasta, pentru 
că indiferent de specialitatea 
fiecăruia, pe toți deopotrivă îi 
interesează „Dezvoltarea pro
ducției agricole in lumina ce
lui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R“, tema acestei prime 
lecții.
TOMA I- DUMITRESCU 

colectivist



DELEGAȚI DOBROGENI
♦ • • 'Z - ■

Dobrogea și-a trimis și ea repre
zentanții la Consfătuire. Stepa din
tre Dunăre și mare, stepa care s-a 
scuturat de ultimele haturi încă din 
1957, este prezentă azi, aici, la sfa
tul pe țară al colectiviștilor. Din 
satul Tătaru a venit Sădi Menat, 
președintele gospodăriei „Albina". 
Din Cerchezu, colectivista Victoria 
Ivănescu. Din Techirghiol și din 
Mihail Kogălniceanu, au venit cres
cătoarele de păsări Teodora Cristea 
și Maria Purcel. Din Ghindăreștiul 
lipovenesc, șefa de echipă Liubovi 
Socolov, iar din Cobadin, președin
tele Sabri Emurla. Se înțelege că 
lista delegaților dobrogeni este mult 
mai mare. Din ea se desprind unele 
nume de oameni și așezări cu iz 
exotic. Toate la un loc poartă însă 
una și aceeași faimă: de oameni 
și de așezări care cunosc belșugul.

Dacă am presupune prin absurd 
că acum 20 de ani, deci în urmă cu 
numai două decenii, ar fi fost po
sibilă o consfătuire ne țară a celor 
care munceau pămîntul. delegații 
dobrogeni ar fț relatat lucruri din
tre cele mai cumplite. Ei ar fi vor
bit despre malaria care secera mii 
de vieți și despre seceta în fața că
reia țăranul muncitor era cu totul 
dezarmat. Ar fi adus, poate, bucăți 
de tezec în chip de mostre și le-ar 
fi dat foc ca să vadă și alții cum 
se afumă dobrogeanul în bordei. Ar 
fi adus știuleți de porumb searbezi 
și degenerați din recolte ce nu de
pășeau o tonă la hectar. Ar fi adus 
cartofi cit o nucă, păliți de arșiță 
și atacați de dăunători. Ar fi vorbit 
despre armanul la care snopii se 
bateau cu tăvălugul și despre sco
sul apei cu asinii de la 60 de metri 
adîncime.

Cît de departe sînt toate acestea i 
Ele ne vin în minte ca de pe altă 
lume. Și iată, astăzi, delegații Do- 
brogei socialiste, alături de trimișii 
colectiviștilor din întreaga tară, au 
venit să arate cum au scris, cu pana 
pe care partidul le-a pus-o în mînă. 
hrisovul vremurilor noi.

La Comana, gospodăria colectivă 
al cărei președinte este Eroul Mun
cii Socialiste Nicolae Huditeanu. a 
deschis de multă vreme un ghișeu, 
unuil aidoma celor din marile bănci 
sau case de economii. Pe la acest 
ghișeu se perindă o dată pe lună co
lectiviștii. Vin să-și încaseze avan
surile bănești. Avansuri lunare, a- 
devărate salarii. Bani peșin, lună de 
lună, cărora li se adaugă la sfîrșit 
de an veniturile în natură. Moro- 
metele stepei, care pînă la strînsul 
recoltei nu avea o letcaie și care 
toamna bătea drumurile cu o că
ruță de grîu, ucigîndu-și caii pen
tru a se pune Ia cheremul specu
lanților, primește acum avansuri bă
nești lunare. Gospodăria din Coma
na este multimilionară. Ea obține 
totdeauna producții vegetale și ani
male dintre cele mai mari. în Co
mana, se lucrează ca la carte. Nu 
există zi în care comunistul Nico
lae Huditeanu, președintele, să nu 
iasă la cîtnp ori să nu viziteze fer

Un grup de delegați în fața sălii Palatului R.P. Romine

mele. Sfatul lui are greutate : to
varășul Huditeanu este tehnician a- 
gronom calificat. Iar priceperea 
specialistului se îmbină la el cu o 
nețărmurită dragoste și grijă pen
tru oameni, pentru avutul obștesc și 
înflorirea gospodăriei.

De la tovarășul Huditeanu, de la 
colectiviștii din Comana, nu puteau 
să nu învețe și vecinii din Tătaru. 
Gospodăria colectivă „Albina" a fă
cut și ea progrese evidente. Un sin
gur exemplu : în acest an, colecti
viștii din Tătaru au obținut, pe 424 
hectare, o producție medie de 4.394 
kg. de porumb boabe la hectar în 
cultură neirigată. La această pro
ducție (de 3-4 ori mai mare decît 
în 1958). s-a putut ajunge prin a- 
plicarea unui complex de măsuri a- 
grotehnice. Nu le enumerăm. Ne-ar 
trebui mult spațiu. Consemnăm nu
mai concluziile trase de președinte
le Sădi Menat : „Producția de 4.340 
kg. de porumb boabe la hectar este, 
fără îndoială, bună, dar ea nu o- 
glindește adevăratele posibilități ale 
gospodăriei".

Au existat mari diferențe de pro
ducție între parcele. Să fi fost un 
joc al întîmplării, un capriciu al 
naturii ? Nicidecum. Cele mai mari 
producții, de peste 6 tone la hectar, 
s-au obținut pe solele unde semă
natul s-a făcut mai devreme (la 11- 
12 aprilie), pe solele unde s-au e- 
fectuat două lucrări cu sapa rota
tivă și patru prășite mecanice, pre
cum și pe solele cărora li ș-au ad
ministrat cantități mai mari de în
grășăminte naturale și chimice. Cu 
cartea agrotehnică în mînă, colecti
viștii supun stepa. Cei din Tătaru 
și-au luat angajamentul să obțină 
în anul viitor 5.000 kg. de porumb 
boabe la hectar pe întreaga supra
față destinată acestei culturi.

O producție bună a obținut și 
G.A.C. Ostrov : 4.020 kg. de porumb 
boabe la hectar. Ostrovul a fost și 
este vestit în primul rînd prin viile 
sale. Structura dealurilor orientate 
cu pante domoale spre Dunăre, un 
microclimat favorabil, luciul apei 
care întocmai ca o oglindă răsfrîn- 
ge razele soarelui asupra viilor, toa
te acestea zămislesc ciorchini bo- 
gați în zaharuri și arome. Localni
cii au trăit aproape numai de pe 
urma viilor. Cultura cerealelor era 
o îndeletnicire secundară. Grîul și 
porumbul se cumpărau din alte 
părți. Așa a fost pînă la colectivi
zarea comunei. în gospodăria co
lectivă, oamenii a« învățat să dea 
fiecărei palme de pămînt destinația 
cea mai potrivită. Viile îmbătrînite 
și rărite, au fost scoase de pe toate 
terenurile arabile. Pe acestea s-au 
pus cereale. Zecile de hectare de 
coaste rîpoase și erodate au fost în- 
veșmîntate în vii de soi. Ostrovul 
colectivizat a devenit astfel și un 
bun producător de grîne. El este re
prezentat la Consfătuire de către 
președintele gospodăriei, tovarășul 
Sima Panait.

Stepa e ascultătoare. Ea dă roa
de, dacă omul știe cum s-o îmblîin- 

zească. Știința aceasta s-a dobîndit 
numai prin muncă unită. Calitatea 
de delegat la Consfătuire este o 
carte de vizită, aceea de fruntaș pe 
tărîmul producțiilor superioare. Cu 
această carte de vizită a venit la 
sfatul colectiviștilor și tînăirul in
giner agronom Dumitru Năstăsoiu, 
președintele G.A.C. Băltăgești. El a 
absolvit facultatea cu calificativul 
„excepțional". I s-a oferit un post 
în minister-. Pe proaspătul absol
vent îl atrăgea însă Dobrogea. De 
fel din regiunea Argeș, Dumitru 
Năstăsoiu a venit în satul de sub 
ultima coamă a Măcinului. I-a în
vățat pe tineri să joace tenis de 
masă și să danseze, i-a ajutat să-și 
alcătuiască formații artistice, au dat 
spectacole, au plecat în excursii prin 
țară. Colectiviștii au deprins de la 
el și tainele agrotehnicii. Au învă
țat să facă livezi întinse, să obțină 
recolte sporite de grîne, să opreas
că dereaua cu diguri și să amena
jeze, pe secetoasa vale a firavului 
Boacciș, lacuri de acumulare. Pe 
utemistul, astăzi comunistul Dumi
tru Năstăsoiu. l-au ales președinte. 
Satul Bălităgești a devenit și el mul
timilionar. L-au transformat munca 
unită și învățătura agrotehnică.

Cu o frumoasă carte de vizită s-a 
prezentat la Consfătuire și crescă- 
toarea de păsări Maria Purcel, de
legata colectiviștilor din Mihail Ko
gălniceanu. Astăzi, G.A.C. Mihail 
Kogălniceanu are o stație de incu
batoare - ce poate fi socotită drept 
fabrică de păsări. Ea scoate anual 
peste 100.000 pui și de această fa
brică, unde puzderia de mici viețui
toare cresc la baterii, răspunde to
varășa Maria Purcel. A fost o vre
me cînd ea însăși se îndoia de ren
tabilitatea aviculturii în gospodăria 
colectivă. Urmînd însă cursuri de 
specialitate, a început să privească 
altfel lucrurile. S-a calificat și a 
văzut că în gospodăria colectivă sînt 
condiții ca poiata să se transforme 
în laborator. Cu bonete și halate 
albe, mînuind un aparataj modern, 
Maria Purcel și tovarășele sale scot 
anual uriașe serii de pui imuni la 
boli. Crescătoarele de păsări din Mi
hail Kogălniceanu au la bibliotecă 
fișe speciale. Nu există noutate în 
materie de avicultură care să lip
sească de pe aceste fișe.

De la cloșcă la incubatoare și ba
terii, este cam aceeași distantă ca 
de la armanul cu tăvălug la combi
nă sau de la rărită la prășitul me
canic.

„Dobrogea în marș" se intitulea
ză sugestiv un recent volum de re
portaje despre agricultura socialis
tă a regiunii dintre Dunăre și mare. 
Este un marș fără oprire, un marș 
al făurarilor de producții sporite, 
drumul mereu ascendent parcurs de 
Dobrogea colectivistă și ai cărei de
legați, dintre care am creionat cîți- 
va, au venit la Consfătuire ca să 
împărtășească din experiența lor și 
să învețe din a altora.

N. CULCEA

Colectiviști la standul de cărți din holul sălii Palatului 
din pauze.

Sute de reprezentanți ai țărăni
mii colectiviste au pășit luni dimi
neață in sala Palatului Republicii. 
Colectiviști, brigadieri și președinți 
de gospodării colective din . toate 
colțurile țării, au venit la marea 
consfătuire, aducînd cu ei bucuria 
de a fi părtași la mărețele prefaceri, 
mesajul bogatelor realizări în pri
vința colectivizării, întăririi econo
mice și organizatorice a gospodării
lor colective și sporirea producției 
vegetale și animale. Fiecare cuvînt 
poartă în el rodul strădaniilor și 
dorința fierbinte de a munci așa 
cum se cuvine pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al III-lea al 
partidului. Fiecare delegat se simte 
dator să înfățișeze, cît mai pe în
țeles, experiența gospodăriei pe 
care o reprezintă. Se discută gos
podărește și temeinic despre pro
blemele agriculturii noastre socia
liste, ca la o înaltă școală a orga
nizării muncii și producției. Manda
tarii țărănimii noastre colectiviste 
arată științific, că gospodăria co
lectivă este un organism prea pu
ternic ca să se resimtă chiar efec
tul unui an precar...

Pentru a ilustra aceasta, vor
bitorii scot în evidență efectul re
gulilor agrotehnice. In sate, unde al
tădată bîntuia adînca ignoranță, oa
menii umplu sălile de cursuri, și 
ca urmare a învățămintelor temei
nice culese acolo, la învățămintul 
agrozootehnic de masă, aflăm din 
cuvîntărlle multor delegați despre 
o seamă de succese obținute în 
producția agricolă. „3.780 kg. po
rumb boabe am obținut noi în me
die la hectar", spune tovarășul 
Mircea Ignat, președintele gospodă
riei agricole colective din comuna 
Grindu, regiunea București.

De Ia tovarășul Zaharia Ganea, 
președintele gospodăriei agricole co
lective din satul Viișoara, regiunea 
Dobrogea, participanții la Consfă
tuire au aflat că una din brigăzile 
lor de cîmp, și anume brigada a 
doua, condusă de Gheorghe Nazîru, 
a realizat cu 1.155 kg. porumb boabe 
la hectar mai mult decît produc
ția medie realizată pe gospodărie.

Exemplele însă nu se opresc aici. 
Ele sînt multe și deosebit de edi
ficatoare asupra însemnătății apli
cării regulilor agrozootehnice.

La Stoicănești, regiunea Argeș, se 
află o puternică gospodărie colec
tivă despre dezvoltarea căreia a 
vorbit președintele ei, Dumitru Tu- 
dose. Ascultătorii nu scapă nici un 
amănunt pentru că fiecare își are 
importanța lui. Averea obștească a 
gospodăriei a ajuns la 8 milioane 
lei. La început n-au fost decît cîte- 
va zeci de familii, care dispuneau 
de un fond de bază ce se ridica la 
nici 200 de mii. Ce înseamnă asta ? 
Asta înseamnă că gospodăria colec
tivă se dezvoltă neapărat după anu
mite legi. Și acestea sînt legile mer
sului înainte. Gospodăria a devenit 
puternică pentru că, de la început, 
a fost centrul de atracție. Priviri
le sutelor de familii de țărani au 
fost părtașe la succesele obținute 
an de an și, convingîndu-se, au sfîr
șit prin a cere să fie primite. 
Astăzi, toată comuna este colectivi
zată. Despre efectul agrotehnicii, to
varășul Tudose arată că anul aces
ta gospodăria a obținut de pe fie
care din cele 1.100 hectare culti
vate cu porumb cite 3.170 kg. boa
be. Sînt aceiași oameni care altă
dată n-aveau de unde ști ce este 
„agrotehnica", dar care acum sînt 
în stare să țină o adevărată pre

legere despre inse 
lor adinei de var 
despre folosirea 
naturale și chimic 
mecanice s* densii 
hectar etc.

Simion Uscat e: 
gospodăria colecti 
giunea Hunedoara 
fi picat cu ceară 
în fața oamenilor 
cînd la înalta tril 
ționat, dar cu cai 
semnări. „Să vorb 
înțeleagă toți" i-ai 
comandarea la pl 
Uscat a făcut înl 
zenți află că el a 
care vacă din gru 
în grijă cite 4.200 
pentru anul viito 
obțină cite 4.500 1 
tru că acesta este 
care a urcat la tr 
metodele folosite, 
țăturii ce se află 
cursuri, după car 
tea colectiviștilor

LAC

GUEORGI1 
președintele C 

regiune

Urmărești cu 
mîndrie și de sati 
lectiviștilor ce se 
recentei Consfătu 
petența și pricepi 
oameni dezbat ce 
mai variate probi 
rii noastre socialis 
transpare înalta 
o poartă fiecare 
voltarea și propă 
tre agriculturi,

Iată-i la tribv 
Maftei, președi 
agricole din Țibu 
bloul dezvoltării 
ajuns azi la un , 
4.710.000 lei. Dis 
tele sale măsurile 
colectiviștii din 7 
tărirea economi 
gospodăriei lor și 
viitor asemenea 
realizat nicicînd

— Consiliul n 
— a subliniat v< 
du-se de dezvolți



ntr-una
Colectivistele Felicia Lazăr, Ioana Cîndroi, Maria Avram și Făgăduș 
Brașoveana își împărtășesc impresiile după prima ședință a lucrărilor 

Consfătuirii.

FRUMUSEȚEA C1MPIIL0R
Poem de AL. ANDRIȚOIU
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de avutul lor obștesc, planurile lor 
de viitor.

Rînd pe rînd, cei mai harnici șl 
mai buni colectiviști urcă la tribu
nă. Fie că se referă la dezvoltarea 
creșterii animalelor, fie că împăr
tășesc din metodele folosite pentru 
sporirea producției vegetale, din 
vorbele lor se desprinde cea mai 
curată și adincă convingere asupra 
avantajelor muncii în gospodă
ria colectivă.

„tn gospodăria noastră au intrat 
în toamna asta 300 de familii, spu
nea într-o pauză Niculae Balea, pre
ședintele colectivei din Racovița, 
raionul Sibiu. Au intrat pentru că 
s-au convins că-i mai bine. Gospo
dăria colectivă le-a dovedit că se 
pot obține, chiar în condițiile 
noastre de climă și sol, cite 4.350 
kg. porumb boabe la dublu hibrid, 
aproape 30 de mii kg. la sfeclă de 
zahăr și peste 25.000 kg. la cultura 
cartofului. Abia în colectivă au în
vățat ai noștri cît preț are munca 
lor".

în cuvîntările rostite de la tribu

na consfătuirii ca și în discuțiile 
din timpul pauzelor, delegații au 
subliniat cu putere marele ajutor 
primit din partea partidului și a 
conducerii sale în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
arătînd calea marii gospodării co
lective, a dat posibilitatea milioa
nelor de țărani să-și dovedească 
priceperea, hărnicia și forța lor 
creatoare. Aplauzele și ovațyle cu 
care participanții la consfătuire au 
întîmpinat pe conducătorii partidu
lui șl guvernului, de fiecare dată, 
căldura cu care vorbitorii rosteau 
cuvintele „Ne-a învățat Partidul", 
„Am fost ajutați de Partid", sînt o 
dovadă vie a dragostei și încrede
rii nețărmurite pe care oamenii 
muncii din agricultură o au față 
de partidul nostru drag, hotărîrea 
de a-și pune toată priceperea și 
puterea de muncă pentru constru
irea socialismului la sate, potrivit 
sarcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

CL. MUNTEANU

Din revărsatul zării,
vin crainicii pămînturilor țării. 
Ițarii de zăpadă și iile de-azur 
dau duh de sărbătoare Împrejur. 
La linia ierată stau munții și cimpia 
să vadă cum arată, la față, bucuria, 
iar timpul se grăbește, purtînd o tavă mare 
cu pîine și cu sare

— Bine-ați venit, voi meșteri ai holdelor bogat»! 
E spicul plin de hrană și paiul cu carate, 
știuleții ca de aur din mina voastră dreaptă 
surîd cu dinții tineri. Căci rodul nu așteaptă. 
El e înscris în muncă prin legi hotărîtoare. 
E-adevărat : ogorul vrea ploaie și vrea soare, 
vrea rouă îndelungă, 
dar, mai presus de toate, ogorul cere muncă. 
Socialistă muncă și liberă și nouă 
ou mintea iscusită, cu brațele-amîndouă, 
cu inima aceeași în aurori sau moină 
și poate cu-o baladă 
sau poate cu o doină.

CONSFĂTUIRE
Veniți și ascultați cum adevăruri 

fierb 
și cuvintul spus se face verb.
E-o aulă de universitate 
în care vin țăranii cu vorbe-naripate, 
dînd bogăției curs.

Abia vreo cîțiva ani curați s-au scurt 
de cind păminturile țării noastre 
făcutu-s-au fecunde și măiastre. 
Și-acum vorbim de parcă ne-am 

mîndrl.
Și ne mindrim 1 Și-avem de ce 

vorbi 1

DOBROGEA
De la Dobrogea vin crainici 
cu firman de spice.
Plopii rîd, în barbă, tainici, 
pe tulpini voinice.

De la Dobrogea bătrînă 
vin trimișii tineri, 
vin cu cărți și spice-n mină, 
vin fără rețineri.

Căci nu i-a chemat vehilul 
nici stăpînul hogea, 
ci ogorul lor, fertilul, 
brazda din Dobrogea.

Tot trecutul le rămîne-n 
umbră și pălește.
Țara știe că-are pîine, 
țara îi iubește.

ZLVT, COLECTIVIȘTII
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gospodăriei colective, n-a neglijat 
nici munca de atragere în gospodă
ria colectivă a celorlalți țărani din 
sat. Astfel, datorită rezultatelor ob
ținute de gospodărie, întreaga înto
vărășire din satul nostru, cu cele 
360 de familii, au intrat in gospodă
rie în luna noiembrie

Frederic Cotea, trimisul colecti
viștilor din Pribeștii Iașilor și pre
ședinte al gospodăriei colective de 
aici, ia cuvintul expunînd clar, cu 
competență de specialist, experiența 
proprie a Pribeștilor în materie de 
construcții zootehnice economice.

Sutele de delegați ascultă în cea 
mai adincă tăcere și notează de 
zor. Pe cine dintre cei de aici nu-l 
interesează în cel mai înalt grad o 
astfel de problemă ?

„Creșterea animalelor se bucură 
la noi de toată prețuirea colectiviș
tilor. Sectorul zootehnic se dezvoltă 
neîncetat (în prezent au 15 vaci cu 
lapte la suta de hectare). Ne-am 
gîndit cum să asigurăm adăposturi 
zootehnice trainice și ieftine. Pri
mele grajduri ne-au costat în medie 
cite 50.000 lei fiecare. Nevoia de a 
construi alte grajduri, pentru că 
numărul de animale crește, a făcut 
să ne gîndim la folosirea unor ma
teriale și mai ieftine.u

Cit de multe și variate propuneri 
au venit aici din masa colectiviști
lor. „Am folosit din plin resurse 
proprii de materiale. Colectiviștii 
au scos piatra din carieră. Lemnă
ria a fost făcută în gospodărie. Pe
reții au fost din ceamur. Am cum
părat numai țigla și cărămida de 
pardoseală. La fiecare grajd am e- 
conomisit 15.000 lei."

„Sînt colectivistă din anul 1952 și 
lucrez ca brigadieră de cîmp la gos
podăria agricolă colectivă din co
muna Tia Mare, raionul Corabia, re
giunea Oltenia. Am îndrăgit totdea
una munca timpului și m-am simțit 
fericită cînd eforturile mele au fost 
încununate de roade“. Așa și-a în
ceput cuvintul tovarășa Ana Sincu, 
la Consfătuirea colectiviștilor. Ea a 
povestit delegaților cum a trecut de 
la conducerea brigăzii întîia, frun
tașă pe gospodărie, la conducerea 
unei alte brigăzi, mai slabe „pentru

ANA SINCU 
brigadieră la G.A.C. Tia Mare, 

regiunea Oltenia

a o aduce la același nivel de orga
nizare și bune rezultate în pro
ducție". Brigada pe care o conduce 
avea în plan să obțină o recoltă me
die de 1.700 kg. floarea-soarelui, pe 
o suprafață de 15 hectare. Aplicînd 
toate regulile agrotehnicei înaintate, 
brigada Anei Sincu a obținut o pro
ducție medie de 2.000 kg. floarea- 
soarelui la hectar și o producție me
die de 3.800 kg. boabe la hectar pe o 
suprafață de 57 hectare. Din cuvin
tul rostit de Ana Sincu la Consfă
tuire, s-a degajat nu numai bucuria 
și fericirea că eforturile ei și ale bri
găzii au dat roade frumoase, ei și 
dorința ei de a împărtăși și altora 
tainele acestor rezultate-

La tribuna Consfătuirii au luat 
cuvintul mulți colectiviști. Fiecare 
a adus la această tribună o expe
riență valoroasă. Din cuvintul fiecă
rui vorbitor a reeșit cu tărie dorința 
fermă de a urma și îri viitor îndru
mările partidului nostru drag și a 
contribui astfel la continua propă
șire a agriculturii noastre socialiste.

De vei vedea o jimblă oarecare 
au miez pufos și gust 
să șfii că noi am fost

care-a crescut-o, albă.

îmbietor, —• 
al doilea 

șoart 
din ogor.

aminte 
de noi.

Dar tu să știi și tu să tal 
Că e un soare mal presus 
• soarele partidului-părinte 
ce iscă oameni noi și brazde »»H

CARTEA
poetulAcum ne cîntă-n vers 

însă pămîntul cere carte. 
Am început cu alfabetul 
și, iată, am ajuns departe.

Și azi mai stăruie în inimi 
cuvintele înaripate, 
de agrotehnici, agrominimi 
și de terenuri irigate.

Crescură grînele și pomii, 
hambarele-s ne-ncăpătoare. 
Azi, la taifas cu agronomii 
stăm liniștiți spre înserare.

Se lasă iarna. Șl tutunul 
aprinde-o stea ca un juvaefc 
Și ca zulufii saltă fumul 
prin fulgii legănați în aer.

/
Pămîntul, liniștit respiră 
și aburește-a pîine nouă.
Atîta rod, de-un timp ne miră, 
cu aur parcă cerul plouă.

Gospodării milionare 
stau ca mărgelele pe țară,; 
Trăim aparte, fiecare, 
și toți, o mare primăvară.

TEREî RECUf \T
Pe-aici doar broaștele 
Gîngăniile se-ntilneau 
urzicăria
parcă mărea.

trăiră libere, 
cu vipere.

Excavatorul 
deja ne asanează viitorul.

acrită, sihăstria.

Dar am sosit cu sapă și lopată. 
Va fi aici ce 
Pămîntul tînăr 
va duce rodul înzecit pe umăr.

n-a fost niciodată.

Și toți vedem în gînduri și în vise 
în loc de baltă, lanuri larg 
și-n cete, fete, 
adună snopi și împletesc

deschis»

buchete.

amintire,

Săpați băieți, cu vlagă și mîndrie I 
Noi poruncim să fie ce-o să fie.

Luați, din bălți, un nufăr, 
și dați-1 fetelor cu trup subțire.
Priviți spre baltă 1
Ca mîine ea va fi o holdă-naltă»

FINAIL
. ■ i. • ' •

Nu ne oprim în drum.
Noi lenea n-o cunoaștem nicidecum. 
Ne-am adunat aici, din lung șl lat, 
să ne cunoaștem și să sfăm la sfat. 
Cu agrotehnica sîntem tovarăși, 
belșugul deci noi îl întrecem iarăși. 
Copiii vor sosi cu Plugușorul 
să ne ureze vesel viitorul.
Dar viitorul nostru îl știm bine.

sînt pline, 
mult mai pline.

Cămările 
Vor fi cu 
Bascule osteniră măsurînd

'atîta roadă de pe-atît pămînt.
Vom sooate alte roade de pe arii 
Miliardari vor fi milionarii.
Partidul, călăuză și lumină 
ne face epoca de slavă plină. •



faceți, 
minați

Hai să 
Pentru

Ia mai minați, măi, minați 1

Și-l 
în căminul cultural, 
Pe la mîndre șezători 
Cu codane și feciori, 
Care mulțumesc fierbinte 
Mult iubitului părinte 
Drag Partid Muncitoresc 
Și în cîntec îl slăvesc : 
Făurind fapte — din vis 
El acest hrisov l-a scris. 
Pentru El — cu mari și mici— 
Ia mai ziceți, măi voinici !

Ca ne-așleaptâ și-alte case 
Cu bucatele gustoase.
Cu cîrnati trandafiri». 
Cu sarmale și piftii. 
Pline caldă și pufoasă 
Șt cu vin de vițâ-aleasă. 
De Cotnari sau Drăgășani,

La Anul și la Mulți Ani1
Și în anii care vin 
Construi-vom mai din plin, 
Lingă Dunărea albastră. 
Ca o pasăre măiastră 
Răsări-va voinicel 
Combinatul de otel.

Că pe unde-am colindat 
Toată țaia-n lung și-n lat. 
Și pe unde am trecut 
Viată nouă am văzut. 
Am văzut Ia Săvinești 
O uzină ca-n povești. 
La Bicaz în munți o mare, 
Izvor de electrificare. 
Mii și mii de licurici 
Prinși în becuri mari și mici 
Impînzit-au azi Moldova 
Cum în plan fu scrisă slova. 
Mai trecurăm dragi săteni 
Prin Lupeni și Petroșeni 
Unde brațul cel vînjos 
Cărbune la ,ziuă“-a scos. 
Dtzrtr-un cap la altu-al țării 
Cl# prinzi marginile zării. 
Din Moldova la Ploiești, 
Din Oltenia la Pitești, 
Se înalță ca un stol 
Mindre sonde de petrol. 
Ce spuneau exploatatorii 
Care trăiau ca dihoiii ? 
La naționalizare
Au strigat prinși de turbare I 
,Dacă-ai noștri au să plece. 
Puțurile au să sece 
Și pe-ntregul vostru sol 
N-o s-aveți pic de petrol". 
Ei, și precum ș-a văzut 
Aici dreptate au avut 
Insă numai un crîmpei 
C-a secat... doar pentru eL 
Cînd arunci privirea roată 
Vezi azi o țară bogată. 
Cu fabrici și cu uzine
De tractoare și combine, 
Cu șantiere de vapoare 
Ce plutesc pe-ocean și mare 
Exportind în multe state 
Produse de calitate.

Calitate superioară 
De la noi, de-aici din țară.

măi flăcăi ? 
măi

Hăi, hăăăi 1

inimă, flăcăi,
Hăi, hăăăi 1

VALERIU FIL1MON

ANDREI CROITORU

Mînați-1 ca o săgeată 
Și spre Dobrogea bogată. 
Prima regiune toată 
Complet colectivizată. 
Dar ca Dobrogea găsești 
Și regiunea București 
Unde încă în ăst an 
Pe întregul Bărăgan 
Din Fetești la Roșiori 
Toți țăranii muncitori 
Au întins hora cea mare 
Pe tarla fără răzoare 
Și prin muncă- laolaltă 
Al recoltelor spor saltă. 
Și din pusta bănățeană 
Pînă-n falnica Crișană, 
Din Oltenia în Galați 
Multe safe mai aflați 
Ce prin colectivizare 
Făurit-au bunăstare. 
Căci partidul ne-a-ndrumat 
Pe un drum îmbelșugat 
Și din Cumpăna la Crovu 
Altfel este scris hrisovu*, 
ÎI citești în orice sat 
în hambarul încărcat. 
In cirezile de soi 
Și-acareturile noi. 
în comunele-nflorite 
Cu largi uliți pietruite. 
Cu șirag de mîndre case 
Tot mai mari, tot mai 

inimoase, 
citești la șes sau deal

s » . 1 J l tj

r



Documentar

„în niște 
lor casă", 
nenumărate 

jafului și

rare din Goa, Gaîtonde — a- 
mintește vremurile de la în
ceputul istoriei coloniale”.

Locuitorii din Goa, care 
după expresia hii G. Lobo, 
secretar al Comitetului pentru 
eliberarea teritoriului Goa, au 
fost transformați 
sclavi în propria 
s-au răsculat în 
rînduri împotriva

Sute de oameni din regiunea Ruhr (R.F.G.) demonstrează pe străzile orașului Essen împotriva 
înarmării atomice șt pentru încheierea unui tratat de pace cu Germania.

CRONICA EVEMMENTELOR INTERNAȚIONALE
1" ntre 12 și ÎS decembrie 

O.C-. * avut loc la Var
șovia cea dc a 15-a se

siune ordinară a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
(CJUULJ,

Așa cum rezultă din comu- 
ni cașul dat la sfirșitul lu
crărilor sesiunii, delegații ță
rilor membre ale C. A. E. St
au examinat raportul Se
cretosului CuSJC.K. cu pri
vire la activitatea Conciliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc in perioada dintre cesiu
nile a 14-a și a 15-a, precum 
și rapoartele corni Hi lor per
manente ale Conciliului pen
tru industria chimică și pca- 
tni agricultură, pentru con
strucții dc mașini și pentru 
transporturi etc. De ase
menea, sesiune? a aprobat 
proiectul principiilor funda
mentale ale diviziunii interna
ționale socialiste a muncii, 
pregătit de către Comisia 
pentru problemele economice.

Cu prilejul discutării rapor
tului Secretariatului C.AE.R., 
sa subliniat că in decursul 
perioadei dintre <** de* 14-a 
șl a 15-a sesiune, colaborarea 
economică între țările membre 
ale C.A.E.R. * continuat să se 
dezvolte cu succes, s-au per
fecționat formele și metodele 
acestea, s-au înfăptuit măsuri 
pentru dezvoltarea în comun 
a bazei de materii prime și 
de combustibil șl energie, 
pentru construirea conductei 
magistrale de petrol „Priete
nia", etc.

Sesiune* — care s-a desfă
șurat sub semnul lărgirii și 
întăririi continue a col a horă-

ale diviziunii in
ternaționale socialiste a mun
cii, pregătit de către Comisia 
pentru problemele economice.

(an noastră. Luînd cuvîntul. 
academicianul Hori a Hulubei, 
membru al C.MJP., și vicepre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Apărarea Păcii din 
R.P. Romînă, a arătat că : 
„Poporul nostru urmărește cu 
atenție desfășurarea eveni
mentelor internaționale și își 
aduce contribuția sa la lupta 
comună pentru apărarea pă
cii, împotriva pericolului unui 
nou război distrugător”.

în ultima vreme, agențiile 
de presă au transmis Lot mai 
des știri despre evenimentele 
din Goa, în care se vorbește 
în special despre lupta de eli
berare a poporului din acest 
teritoriu, oare a stat peste 450 
ani sub stăpînirea colonialiș
tilor portughezi.

★
Goa se află în partea de 

sud-vest a Indiei. Ea are o su
prafață de aproximativ 3.400 
km. pătrați și o populație de 
peste 600.000 de locuitori. Goa 
face parte integrantă din te
ritoriul Indiei. Colonialiștii 
portughezi au refuzat să plece 
de acolo chiar și după ce In
dia a devenit stat indepen
dent. La cererea poporului din 
Goa de a părăsi aoest terito
riu indian colonialiștii răs
pundeau invariabil : „Vii sau 
marți, vom rămîne aici“. Ei 
preferau însă să vadă morți 
pe locuitorii din Goa, împo
triva cărora au deschis ade
sea focul, cînd aceștia s-au 
ridicat împotriva nedrețptei 
stăpînirii coloniale.

în subsolul teritoriului Goa 
se găsesc însemnate bogății 
minerale, iar pe soiul său fer
til se cultivă orez, piper, pal
mier d€ cocos etc. Aceste bo
gății nu erau folosite însă de 
popor, ci de colonialiștii por
tughezi, care țineau Goa într-o 
stare de cumplită înapoiere. 
„Orînduirea politică existentă 
în coloniile portugheze din 
India — spunea fruntașul de 
seamă al mișcării de elibe-

nemiloasei exploatăm a colo-

nialiștilor portughezi. Nici 
închisorile nici lagărele de 
concentrare, n-au putut frin
ge dorința de libertate a aces
tor oameni, lipsiți de drepturi 
în propria lor țară.

★
Recent stăpînirea colonia

liștilor portughezi în Goa și 
porturile Diu și Daman (foste 
colonii portugheze în India — 
n.n.) a luat sfîrșit. Armata in
diană a eliberat acest terito
riu. Operațiunile militare au 
durat puțin, iar populația a 
primit, peste tot, cu bucurie 
pe soldații indieni eliberatori.

S LAZĂR

NOTIPOLITICE

Cercurile guvernante din Da
nemarca au intrat în cîrdășie cu 
revanșarzii de la Bonn, constituind 
așa numitul comandament mixt 
danezo-vestgerman.

Rasiștii din Republica Sud-Africa- 
nă sînt sprijiniți cu armament de ță
rile membre ale N.A.T.O.

Mister Li Hon 
• optimist

a dolaru- 
recent ți 
de finan-

Despre fuga aurului ți 
lui din S.U.A. a vorbit 
Douglas Dillon, ministrul 
țe al S.U.A., care a arătat că după 
părerea sa în anul viitor acest fe
nomen se va accentua. Totuți. mi
nistrul de Finanțe nord-american 
este optimist. El speră — ața cum 
relatează Agenția United Press In
ternational — că va putea opri fuga 
aurului și a dolarului cu ajutorul 
comenzilor de armament plasate 
de Germania occidentală in S.U.A. 
și prin înlocuirea eu personal mi
litar vest-german a personalului a- 
merican de la depozitele militare a- 
mericane din R.F.G.

Toate bune pină aici. Numai că 
optimismul lui mister Dillon nu-l 
prea împărtășesc mulți. „Există — 
spune agenția menționată — în 
cadrul guvernului și în afara lui 
experți care nu împărtășesc opti
mismul Lui Dillan, țj^ele foruri se 
îndoiesc că programul guvernamen
tal va avea efectele scontate".

Fără îndoială ministrul de Finan
țe al S.U.A, poate fi optimist. Dar

numai ca optimism, fuga dolarului 
ți a aurului nu poate fi oprită, iar 
măsurile preconizate de el mai sus 
nu constituie, după părerea experți- 
lor, un remediu prea eficace. De 
fapt singura soluție cu adevărat 
eficace și rezonabilă pentru a îm
piedeca fuga aurului ți a dolarului 
din S.U.A. ar fi aceea arătată de 
numeroși comentatori lucizi de pre
să, care cer ca S.V.A. să-ți retragă 
trupele ce le au în alte țări. să 
renunțe la bazele militare de pe 
teritoriile altor state ți in general si 
renunțe la intensificarea cursei 
înarmărilor. Atîta timp cit 60 la 
sută din bugetul S.U.A. au destina
ții militare, situația financiară a 
țării nu numai că nu se va putea 
redresa dar se va înrăutăți ți mai 
mult.

O mătură p« măsura 
monopolițtUor

Așadar. monopolism francezi își 
dau tot mai de* arama pe față. l*rin 
acțiunile lor. ei se demised tot mal 
mnlt ea dușmani tnrătfi ei libertă
ții și independenței popoarelor. Ei 
încurajează or nani zațul teroristă 
O.A.S. (Organizația armatei sccrc-

te) ai cărei membri pun la cale 
nic atentate la viața și bunurile 
trioților francezi și algerieni.

In același timp se anunță că, 
curînd, au fost interzise zborurile 
pe deasupra Franței a avioanelor 
care aprovizionează cu arme și e- 
chipament trupele O.N.U. care ope
rează în Congo împotriva lui Chom
be, căpetenia separatiștilor katan- 
ghezi. Scopul acestei măsuri este 
limpede pentru oricine. Colonialiștii 
francezi vor să-l salveze pe lacheul 
Chombe, care s-a declarat gata să 
deschidă oricăror monopoliști por
țile Katangăi pentru a exploata 
bogățiile ei De altfel, nu-i pentru 
nimeni 
me, și 
lătorie 
unde a 
contele 
unui grup financiar francez, mono- 
polițtii francezi au preluat nemij
locit sarcina „apărării" Katangăi.

Se vede treaba că bogățiile Ka
tangăi atrag ca un magnet și pe 
monopOliștii francezi care nu s-au 
sfiit să ta o măsură pe măsura lor. 
dar care este insă condamnată cu 
tărie de către opinia publică mon
dială.

un secret că de multă vre- 
mai ales după recenta că- 
a lui Chombe la Geneva, 
avut o întrevedere cu vi- 

Fcrron. reprezentant al

Men. .rii așa-zisului „corp al păcii**, 
trimiși de S.U.A. în diferite țări, 
s-au dovedit a fi, de fapt, spioni și 

diversioniști.



Uzinele de super} osf at de la Năvodari

Rorruixiu Mux^uezo-riio^Kareas- 
că avea o agricultură înapoia
tă. în anul 1938 agricultura 
țării noastre di apunea doar de 
4.049 de tractoare (proprietate 
a moșierilor și chiaburilor), 
iar statisticile n-au consemnat 
nici o combină sau vreo altă 
mașină modernă care să 
fi lucrat pe ogoarele țării, 
în anul 1941 din totalul gos
podăriilor țărănești 52 la 
sută nu aveau pluguri, iar 
97 la sută din gospodării 
erau lipsite de semănători. 
Chiar și aceste cifre redau 
destul de clar imaginea u- 
nei agriculturi înapoiate care 
datorită exploatării moșierești 
și chiaburești. a slabei sale 
înzestrări, făcea ca un pămînt 
fertil și generos, să fie secă
tuit, să dea producții mici la 
hectar.

în anii regimului nostru de
mocrat popular sub con
ducerea înțeleaptă a parti
dului și într-un timp relativ 
scurt, dintr-o țară agricolă 
înapoiată, Romînia s-a trans
format într-o țară cu o in
dustrie dezvoltată și cu a agri- 

Încărcarea avionului utilitar cu îngrășăminte chimice

cultură înaintată. A fost sfărî- 
mată și spulberată prejudecata 
burgheză despre incapacitatea 
tehnică a poporului nostru, 
ideea falsă și dăunătoare că 
țara noastră trebuie să ră
mână pe veci „eminamente 
agricolă" adică înapoiată și 
aservită capitalului străin.

Pe baza creiării și dezvol
tării industriei grele cu pivo
tul ei industria constructoare 
de mașini, au fost obținute 
succese însemnate în dezvol
tarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a agricul
turii noastre. Ne amintim încă 
— nu sînt de atunci prea- conducere a partidului.

Institutul de cercetări pentru cultura porumbului de ta Fundulea
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mulți ani — cu cită ironie și 
neîncredere privea burghezia 
planurile noastre de a făuri o 
industrie proprie de tractoare. 
Și azi? Numai în primele zece 
luni ale acestui an au fost 
produse în țară peste 16.000 
tractoare, adică de patru ori 
totalul existent în 1938. Des
pre calitățile tehnice ale trac
torului romînesc vorbesc azi 
nu numai muncitorii ogoare
lor noastre, dar și aprecierile 
de care se bucură peste ho
tare. Azi industria noastră a 
ajuns la un asemenea grad 
de dezvoltare, încît poate să 
asigure dotarea agriculturii cu 
tractoare, pluguri, cultivatoa
re, semănători și combine, 
mereu mai perfecționate. Da
torită dezvoltării industriei, în 
1965 agricultura noastră socia
listă va dispune de 100.000 
de tractoare, o să aibă peste 
70.000 de semănători, peste 
43000 combine de cereale 
păioașe, peste 8.000 combine 
de porumb. Să ne gîndim 
numai la faptul că aceasta 
înseamnă de 25 de ori numă
rul tractoarelor din 1938, iar 

zecile de mii de como.ne și 
alte mașini moderne din a- 
gricultură nici n-au termene 
de comparație, pentru că ele, 
pur și simplu, erau necunos
cute pe ogoare în timpul re- 
gimuliy burghezo-moșieresc. 
Paralel cu dotarea cu mijloa
ce tehnice, înzestrarea agri
culturii cu îngrășăminte chi
mice a constituit o preocu
pare permanentă a partidu
lui. Au fost luate o serie de 
măsuri pentru lărgirea pro
ducției de îngrășăminte și alte 
substanțe chimice necesare a- 
griculturii. Față de an>ul 
1950 cînd s-au produs în

țară numai 649 tone în
grășăminte fosfatioe, în pri
mele zece luni ale anului 
1961 s-au produs deja 48.277 
tone. Producția de îngrășă
minte va crește în 1965 de a- 

1 proape zece ori față de 1959 
t (în 1959 s-au produs 52.000 

tone, în 1965 se vor produce 
i 500.000 tone).

O condiție de bază a dez
voltării agriculturii noastre 
este asigurarea ei cu cadre 
tine pregătite, capabile să a- 
plice în producție cuceririle 
științei, să organizeze și să 
Conducă cu pricepere marile 
gospodării socialiste. Prin 
grija partidului nostru au fost 
pregătite numeroase cadre 
pentru toate ramurile agri
culturii. în 1938 în Romînia 
existau doar 1.897 de agro

O secție a Uzinelor Semănătoarea din Capitdla.

nomi și medici veterinari. Azi 
numărul specialiștilor cu stu
dii superioare (ingineri agro
nomi, ingineri zootehniști, 
medici veterinari etc) este de 
16.400. Agricultura noastră dis
pune de asemenea de 17.900 
cadre cu pregătire medie 
(tehnicieni agronomi, mecani
zatori, zootehnicieni etc.), de 
53.000 de tractoriști mecani
zatori și de 24.500 cadre de 
conducere pentru gospodăriile 
colective.

Comparînd tabloul de azi 
al agriculturii noastre cu ima
ginea agriculturii înapoiate 
din trecut, oricine își dă sea
ma de drumul parcurs, de 
succesele mari obținute și pe 
acest tărîm sub înțeleaptă

Combinatul de la Roznov. Turnurile pentru granularea azota
tului de amoniu

Noi tractoare romînești in drum spre ogoarele patriei


