
TRĂIASCĂ A 14'A ANIVERSARE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE

LKNA
REVISTA SAPTAMÎNALA A AȘEZĂMINTELOR .CULTURALE

Anul M • Seria H • Mr. 7X1 • Miercuri 27 decembrie ÎMI • • pagini — ÎS b<ml

Aspect de la deschiderea lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale

LUCRĂRILE
Marti dimineață, la Palatul Marii 

Adunări Naționale, s-au deschis lu
crările celei de-a doua sesiuni or
dinare a celei de a patra legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

Deputății au primit cu puternice 
aplauze pe conducătorii partidului 
și statului.

In loja din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
liu, Leonte Rău tu, Leontin Sălăjan, 
Mihai Dalea, Alexandru Birlădeanu.

în loja din stînga incintei au luat 
loc tovarășii Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretar al Con
siliului de Stat și membrii Consi
liului de Stat

La sesiune participă conducători 
ai instituțiilor centrale, ai organiza
țiilor obștești, fruntași în muncă din 
întreprinderile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști romînl și 
corespondenți ai presei străine.

La deschiderea sesiunii au asistat 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, a 
deschis lucrările sesiunii.

înainte de a se intra în ordinea 
de zi.. deputății au păstrat un mo
mentele reculegere în memoria de- 
putațiior care s-au stins din viată 
în perioada dintre cele două sesiuni: 
Anton Nitescu, președintele Sfatului 
popular al regiunii Dobrogea, de
putat în circumscripția electorală 
Băneasa, regiunea Dobrogea, și Va-
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leriu Cotirlă, strungar la Uzinele 
„Oțelul Roșu", deputat în circum
scripția electorală Caransebeș, re
giunea Banat.

Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate următoarea or
dine de zi :

1. — Validarea alegerii de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
pentru circumscripțiile electorale 
Caransebeș, regiunea Banat, și Bă
neasa, regiunea Dobrogea.

2. — Proiectul de lege pentru a- 
probarea Bugetului de stat pe anul 
1962.

3. — Darea de seamă asupra în
făptuirii Planului de Stat pe anul

în acest an, la 30 decemcirie, po- 
g porul nostru sărbătorește cea de-a 
= 14-a aniversare a proclamării Re- 
g publicii Populare Romîne.

Transformările petrecute în cei 
g 14 ani de existență a Republicii 
H Populare sînt greu de cuprins în 
g vorbe. Am suit în acest timp pe 
g calea progresului în toate domenii- 
g le de viață asemenea trepte la care 
g nici nu cutezam a ne gîndi înainte, 
g Oriunde ți-ai îndrepta pașii astăzi, 
g spre orice colț al patriei, ți se dez- 
= văluie pretutindeni rodul muncii li- 
g bere a poporului nostru descătușat 
g în veci de exploatare. Ne mîndrim 

i cu cele 101 întreprinderi noi ridica- 
g te pe cîmpul gol între anii 1956— 
g 1959, cu alte 72 de uzine și fabrici 
= intrate în funcțiune în anii 1960—61 
g conform planului de șase ani de 
g dezvoltare a economiei noastre na- 
g țion-ale. S-au ridicat la viață regiuni 

î pe care burghezia le condamnase La 
î o cruntă înapoiere economică și cul- 

g turală. Cine mai recunoaște astăzi

1961 și cu privire la Pianul de Stal 
pe anul 1962.

4. — Proiectul de lege privind re
glementarea regimului vamal a! Re
publicii Populare Romine.

5. — Proiectul dc lege pentru ra
tificarea decretelor normative emise 
de Consiliul de Stat al R.P.R. în 
perioada de Ia 23 martie pină la 26 
decembrie 1961.

La primul punct al ordinei de zi, 
deputatul Demostene Botez a expus 
raportul Comisiei de validare a Ma
rii Adunări Naționale.

Marea Adunare Națională a vali
dat alegerea deputatilor Nicolae 
Magda în circumscripția electorală 
Caransebeș, regiunea Banat, și Pe- 

vechea Moldovă ? Marea hidrocen
trală de la Bicaz, Săvineștii cu pri
ma fabrică de fibre sintetice, Bor- 
zeștiul cu a sa termocentrală și 
combinatul chimic, orașul nou al pe
troliștilor din Onești, Roznovul, 
pînă nu de mult mici așezări ano

nime, sînt astăzi nume cu largă 
circulație»; de care se leagă tot atîtea 
izbînzi ale industriei noastre socia
liste în plină înflorire.

La uzina de tractoare din Brașov, 
la cea de utilaj petrolifer din Plo
iești, la fabrica de strunguri din 
Arad veți întîlni pe o parte din pro- 

tre Iouescu în circumscripția elec
torală Băneasa, regiunea Dobrogea. 

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Aurel Vijoli, ministrul Fi
nanțelor, care din însărcinarea Con
siliului de Miniștri, a prezentat pro
iectului Bugetului de stat pe anul 
1962.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat apoi darea de seamă 
asupra înfăptuirii Planului de Stat 
pe anul 1961 și cu privire ia Planul 
de Stat pe anul 1962.

După-amiază comisiile economico- 
financiară și juridică s-au întrunit 
în ședințe pentru a examina pro
blemele de pe ordinea de zi.

Lucrările sesiunii continuă.

duse marca „Fabricat în R.P.R.". g 
Ele vor lua drumul străinătății' g 
unde se vot acoperi, ca in atîtea ‘ = 
rînduri, de elogii. Este aceasta cea g 
mai bună ilustrare a faptului că g 
exportăm azi produse industriale în g 
aproape 80 de țări ale lumii.

Conștient că e stăpîn al avuțiilor . g 
țării, că muncește pentru binele g 
său, poporul nostru muncitor și-a g 
consacrat talentul și energia sa clo- § 
cotitoare traducerii în viață a po- = 
liticii partidului, pe care o socoteș- g 
te propria sa politică. Se poate a- § 
firma cu tărie că programul de Ș 
luptă și muncă trasat de cel de-al g 
IlI-lea Congres al P.M.R. a devenit n 
az, cauza întregului popor. Este tot § 
atît de evident acest lucru pe cît g 
de evident este' ritmul rapid si în g 
continuu urcuș al dezvoltării econo- g 
miei noastre naționale, al însăși vie- g 
ții întregului nostru popor. Așa a g 
devenit posibil ca în țara noastră, g



— Uite ce este, tovarășe pre
ședinte, dumneata ești prea în
țepat. Un președinte trebuie sil 
fie mai apropiat de oameni, mai 
înțelegător față de ei.

Președintele în cauză, deși să
punit zdravăn, nu-și plecă mei o 
C>»pă pch<i și nici autocritică 
nti-șl racST Se ăpifâ'pîiPlSeâ:'® tfelă; 
de moș Dudău și-i spuse : „Nu-i 
nimic moșule. Las' că trece".

Moș Dudău nu părea- de loc a 
fi mulțumit. Cuvintele președin
telui parcă au turnat gaa pe fo
cul care-1 mistuia. Făcu un gest 
de lehamite eu mina și-și zise 
că nu-i nimic de făcut decît să 
aștepte pmă cîr.d vine Nuță.

Scena se petrecea în cancela
ria școlii din Iîabșa, raionul 
Lugoj, în prima zi a solstițiului 
de iarnă. Repetiții Ia piesa de 
teatru „Las’ că vine Nută“ de 
Dan Costescu și Alexandru 
Adrian. Aici era cald, plăcut, 
bine. Freșet'hitelc, moș Dudău, 
moș Fîțu, Toader și Nuța își cu
nosc rolurile, dar se mișcă încă 
greoi. Mișcarea scenică trebuie 
pusă la punct pîaă în februarie

Scenă din yiosa T.<-' • d° campanie de Constantin- Beiu, în in
terpretarea formației de teatru a Casei raionale de cultură din Tîr- 

goviște.

Conferințe agricole vii,

cînd va avea lac, în ra
ionul Lugoj, rasa inter
com una? ă a Festivalului 
bienal de teatru „I. L. 
Caragialc". Instruatorul 
echipei de teatru, briga
dierul D> .n>trie Săves?u, 
împreună ca directorul 
școlii, Vas-te Cică, au rostit de 
cîteva ori cuvintele : „încă o 
dată, de la î:-c< put". Ce să-i faci, 
în viața de toase zilele interpre- 
ții au site roluri. Președintele, 
de pildă, nu esre altul decît 
Petru Laichici, îngrijitor la fer
ma de vnci» La repetiții a venit 
direct de la muscă, încărcat de 
grijile zilei. Fiindcă bietul om 
are griji „grele". Să care acasă 
bucatele după 300 zile-muncă 
ale lui și 126 ale soției, să-și 
termine casa. să facă cumpără
turile necesare înir-o tînără 
căsnicie ca a iui. Apoi, mai e și 
grija vacilor. Chiar în ziua aceea 
le-a condus în grajdul cel nou 
șî mai tot timpul le-a vegheat 
să nu Ic fie frig. Dc aceea, a 
fost în seara aceea un președin
te atît de înțepat.

Doi tineri colectiviști, Cornel 
Savescu și Ioan Podc-a, au un
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rol mai greu. Trebuie să inter
preteze doi moși: moș Fîțu și 
moș Dudău. Unul din ei, Dudău, 
e necăjit foc că berbeeuții pe 
care i-a îngrijit vor fi vînduți. 
Nici in ruptul capului nu vrea 
să înțeleagă aT aatajele montei 
artificiale. Niei măcar Fîțu, ve
chiul lui prieten, nu reușește 
să-l convingă. Numai Nuță, cel 
care este așteptat în piesă, reu
șește să facă acest lucru.

— Măi Cornele, să se vadă P« 
obrazul tău că ești tare necăjit. 
Ești doar un om înapoiat...

— Pînă aici, tovarășe instruc
tor... La sfîrșitul piesei mă lă
muresc doar...

Rîscte, voie bună, mulțumire. 
Instructorul echipei apreciază 
rezultatele repetiției :

— Roiurile le-ați învățat. A- 
cum trebuie să muncim pentru 
o mai bună mișcare în scenă.

Gîndîți-vă la personajele pe 
care le interpretați, intrați cum 
s-ar zice în pielea lor. Și cit mai 
repede, fiindcă în curînd, îna
inte de a pleca la faza interco- 
munală, dăm primul examen 
aici, în fața consătenilor noștri.

Profit de un moment de des
tindere.

— Tovarășe instructor, ce 
motive v-au condus în alegerea 
piesei pentru concurs ?

— Ne-am gîndit că în primul 
rînd datoria noastră este să ve
nim în ajutorul gospodăriei 
noastre colective. In piesa „Las*  
că vine Nuță“ este vorba de 
creșterea rațională a oilor și 
prin ea decj urmărim să... ve
nim la oile nostre. Sînt în nu
măr de 345 și la noi monta arti
ficială nu se practică. Explicăm 
deci prin piesă ce am putea face 
și noi.

E. ABRAHAM

Cine e mai cîștigat
Și la noi, în Tg. Fru

mos, mulți întovărășiți 
au hotărît încă în urmă 
cu cîteva luni să-și 
unească puterea de 
muncă într-o gospodă
rie agricolă colectivă, 
în frunte au fost mem
brii de partid din cele 
două întovărășiri din 
satul nostru, care au 
depus primii cererile de 
înscriere în gospodărie. 
Căminul nostru cultu
ral a căutat să sprijine 
eu rezultate cît mai 
bune munca politică 
desfășurată de comite
tul comunal de partid, 
pentru a explica înto- 
Vărășiților care sînt 
avantajele pe care le 
au în gospodăria colec
tivă.

Multe lucruri convin
gătoare despre traiul 
colectiviștilor au aflat 
membrii întovărășirilor 
„23 August ‘ și „Al II- 
lea Congres al P.M.R." 
din vizitele făcute în 
vecini la Buznea, Băl- 
țați sau Cîrpiți. Case 
noi, mobilă nouă, bună
stare. La Prigorenii Mari, 
discutînd cu colectiviș
tii, au aflat că produc
ția de grîu și porumb 
la hectar e de aproape 
două ori mai mare de
cît cea realizată la în
tovărășirile din Tg. 
Frumos. După această 
vizită, la cămin, cîțiva 
întovărășiți au vorbit 
sătenilor despre tot 
ceea ce au văzut la co
lectiviștii din Prigore
nii Mari. Pe ulițele sa
tului au apărut și cîte
va panouri înfățișînd 
cele mai de seamă 
realizări ale acestei gos- 

dării. Intr-o săptă
mână, cererile de intra

re în gospodărie au 
crescut de la 190 cu 
încă aproape 100.

Dintre conferințele 
despre gospodăriile co
lective din împrejurimi, 
cea expusă de prof. 
Ovidiu Loghin — „Gos
podăria agricolă colec
tivă din Moțca-Pașcani 
în -plină dezvoltare" — 
s-a bucurat de cel mai 
mare interes. Vorbito
rul a arătat cum au 
reușit colectiviștii din 
Moțca să obțină în 
acest an producții mari 
de grîu și porumb. Cu-

destinată calculului con
cret — cît cîștigă un 
colectivist și cît un în
tovărășit — poți să afli 
nu numai despre traiul 
celor ce sînt comparați, 
ci totodată și lucruri 
interesante despre dez
voltarea gospodăriei a- 
gricole colective respec
tive.

Printre cei cu care 
au stat de vorbă agita
torii în această perioa
dă, era și întovărășitul 
Ion Mihai. Acestuia 
nu-i era limpede care 
sînt veniturile unui co-

Trîbuna activistului cultural
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vintele le-au mers drept 
la inimă.

— Doar Moțca nu-i la 
capătul pămîntului ! Pe 
mulți din ei îi cunoaș
tem bine — a spus Va- 
sile Miron. — Aseme
nea producții am putea 
obține și noi într-o gos
podărie colectivă.

Numărul celor care 
se alăturaseră comuniș
tilor, care âu depus pri
mii cereri, se mărea 
treptat. Se strânseseră 
peste 300 de cereri. To
tuși, mai erau încă unii 
care oscilau. Interesîn- 
du-ne cam ce ar dori să
tenii să mai afle în le
gătură cu munca și via
ța colectiviștilor, ne-am 
dat seama că trebuie să 
organizăm la cămin ma
nifestări mai concrete, 
mai atractive, mai con
vingătoare. Astfel, am 
ajuns să inițiem cîteva 
seri de calcul. Mai ales 
că lu o asemenea seară

lectivist, cum se calcu
lează ele. Astfel, l-am 
ales pe Ion Mihai pen
tru prima din serile 
de calcul. Urma ca 
printre colectiviștii din 
satul cel mai apropiat, 
Prigorenii Mari, să gă
sim unul cu posibilități 
de muncă asemănătoare 
lui Ion Mihai. Exemple 
erau cîte vrei. Mai ni
merit ni s-a părut co
lectivistul Constantin A- 
petrei.

Sala căminului era 
plină de cei care do
reau să asiste la aceas
tă seară de calcul. Du
pă ce am arătat scopul 
adunării, tovarășul Gh. 
Sofronie, președintele 
comitetului de inițiati
vă, a făcut calculul din 
care a reeșit pentru co
lectivist un venit cu 
11.000 lei mai mare de
cît al întovărășitului. 
Nici nu e de mirare 
cînd valoarea zilei- 
muncă la Prigorenii

Mari se ridică în acest 
an la peste 40 lei.

Pentru ca următoarea 
seară de calcul să fie 
și mai interesantă, co
lectivistul Constantin 
Agafiței și întovărăși
tul Ion Caprian, au ară
tat ei înșiși la tablă 
veniturile dobîncLte de 
fiecare.

— înainte de a fi co
lectivist abia îmi ajun
gea păpușoiul, iar unele 
bucate nu le aveam de 
loc sau se mîntuiau de 
cum începea iarna. Ăst 
an numai la avansul de 
40 la sută am primit 
peste 700 kg. grâu, 
2.800 kg. porumb, 134 
kg. cartofi, 9 kg. lină...

Din calcul a rezultat 
că Constantin Agafiței 
a realizat un venit cu 
7.500 lei mai mare de
cît al lui Ion Caprian.

Cînd la 3 decembrie 
în sala arhiplină a că
minului cultural s-a 
desfășurat festivitatea 
inaugurării gospodăriei 
agricole colective „7 
Noiembrie1* din Tg. 
Frumos, printre cele 
354 de familii care s-au ! 
unit în marea familie j 
colectivistă, erau și ce
le ale lui Ion Mihai și 
Ion Caprian. Iar printre 
ultimele cereri de în
scriere au fost și cele 
ale lui Gh. Chirilă, Gh. 
Hocică, Gh. Mărgeran 
și alți întovărășiți, a 
căror situație semăna 
foarte bine cu cea a 
celor comparați în seri
le noastre de calcul.

PAUL IANCU 
directorul căminului 

cultural din cam.
Tg. Frumos, 

raionul Pașcani

5tind de vorbă cu colectiviștii din Valul lui 
Tra'an-Medgidia, despre munca și rezulta
tele obținute de ei, poți să-ți dai ușor seama 

și de activitatea culturală ce se desfășoară în co
mună, de contribuția pe care ea o aduce la în
tărirea și dezvoltarea gospodăriei.

Colectiviștii din sectorul zootehnic țin minte 
conferințele ținute la cămin, legate de munca lor, 
îți arată cîte lucruri folositoare au învățat din 
întîlnirile avute cu fruntașii colectivei și cum i-a 
ajutat să înțeleagă mai bine importanța muncii 
pe care o desfășoară seara de calcul pe tema : 
„Ce venituri aduce gospodăriei creșterea vacilor 
cu lapte"...

La căminul cultural din Valul lui Traiar. se 
desfășoară pe lingă alte activități culturale și o 
variată propagandă agricolă prin conferințe, 
strîns legacă de problemele de producție a di
feritelor sectoare din gospodărie. Tematica con
ferințelor agricole ținute în acest an arată o bună 
orientare a căminului, contribuția însemnată a 
inginerilor agronomi în această activitate.

La Valul lui Traian, colectiviștii au ascultat, 
de pildă, conferința despre cultura porumbului 
și agrotehnica lui, despre importanța îngrășă
mintelor naturale ți minerale în obținerea unor 
recolte bogate (in gospodărie se cultivă porumb 
pe cca 400 hectare). Conferințele amintite au con
tribuit și ele într-o bună măsură nu numai la 
obținerea recoltelor mari de porumb, dar și la 
faptul că în această toamnă au fost pregătite în 
bune condiții lucrările agricole pe cele 200 hec
tare prevăzute a se obține o recoltă medie de 
5.000 kg. porumb boabe la hectar. Pe această 
suprafață s-au făcut arături adînd. s-au apli
cat cantități mari de îngrășăminte naturale și 
minerale.

Pe lingă conferințe despre agrotehnica griului 
și florii-soarelui, care se cultivă de asemenea 
Pe scară măreț, s-au ținut și conferințe despre 
cultura și îngrijirea viței de vie (gospodăria are 
20 hectare de vii), despre cultura porumbului 
siloz etc.

La căminul cultural colectiviștii din sectorul 
zootehnic au putut audia conferințe legate de 
problemele și munca lor. Conferințe ca : „Creș
terea tineretului bovin*  (gospodăria are cca 300 
capete de tineret bovin), „Prepararea nutrețuri
lor", „Să creștem mai mulți porci", „Prevenirea 
și combaterea bolilor la bovine și ovine" (gos
podăria dispune de 411 bovine și 1.092 de oi) etc. 
Expunerea acestor conferințe arată că în ale
gerea lor s-a ținut seama de sarcinile pe care le 
au colectiviștii din sectorul zootehnic. Conferin
țele amintite au fost audiate de mulți colectiviști, 
iar faptul că ele au fost în majoritatea cazurilor 
expuse de specialiști și că s-au folosit exemple 
din gospodărie, a mărit eficiența lor.

Conferințele cu caracter zootehnic și lecțiile 
de la cursurile zootehnice au adus o contribuție 
la dezvoltarea sectorului zootehnic. Amintim în 
această privință doar cîteva cifre. In anul I960 
producția de lapte pe cap de vacă furajată era 
de 1.460 litri, în 11 luni ale acestui an producția 
de lapte pe cap de vacă furajată depășise 1.800 
litri, iar unii mulgători ca Victor Călin și Ni- 
colae Glojdaru au obținut o producție de 2.000 
litri lapte pe cap de vacă furajată.

Veniturile obținute de sectorul zootehnic sînt 
de asemenea mai mari ca anul trecut. In acest 
an, pînă la 30 noiembrie, sectorul zootehnic adu
sese gospodăriei un venit de circa o jumătate 
milion de lei.

Aceste cifre și recoltele bogate obținute susțin 
întrutotul cuvintele tovarășului Ion Ghena, pre
ședintele gospodăriei, care ne-a spus : „Munca 
culturală, conferințele agricole și zootehnice, 
precum și celelalte activități culturale ne ajută 
mult la realizarea sarcinilor noastre".

I. R.
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Cartea agrotehnica — 
prietena colectiviștilor
Eram Ia biblioteca din co

muna Amara, raionul Tecuci, 
Fișa de cititor a colectivistului 
Radu Calotă mi-a atras atenția 
în mod deosebit. Ea cuprinde, 
înscrise anul acesta, aproape 80 
de titluri de broșuri agroteh
nice : „Să ne cunoaștem solul 
pe care-1 lucrăm", „Cum putem 
obține recolte mari de fructe” 
etc.

— Poate a citit mai multe — 
afirmă bibliotecara Bița Lupu. 
— Are si abonament personal 
la „Cartea prin poștă". Și nu-i 
singurul...

Așa am aflat că la Amara, 
cartea agrotehnică e de mult 
prietena cea mai bună a colec
tiviștilor, ajutorul lor prețioe în 
obținerea de recolte bogate și 
în dezvoltarea sectorului zoo
tehnic al celor două gospodării 
agricole colective.

Printre cei mai frecvenți citi
tori sînt loan Burlacu și Spirea 
Mărgărit de 
gospodăriei, 
grijilor 
scroafe
Nicula.
Amara 
fie cititor al bibliotecii și care 
să nu ajbe trecute în fișă, pe 
lîngă cărți de literatură, și bro
șuri agrotehnice,

— Cum ati reușit acest lu
cru ?

— Mai întîi, ca bibliotecară, 
trebuie să iubești cărțile, să 
muncești cu pasiune. Este ne
voie însă să cunoști și oamenii. 
Să Ie afli preferințele, preocu
pările, să știi munca fiecăruia.

Si 
mi-a 
ei cu 
locul 
tecă a fost organizat 
colectivistului". Aici s-a afișai

la ferma de oi a 
Șerban Necula, în- 

m a terni ta tea de
brigadierul Ștefan

la
Si
Nu există în comuna 

colectivist care să nu

mai departe, bibliotecara 
vorbit despre activitatea 
cartea agrotehnică în mij- 
colectiviștiior. La biblio- 
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Ninge. Satul alb se-ncinge 
de lumină, de căldură. 
Pace și agricultură 
și e alb, e alb și ninge.

Ninge, ca la șezătoare 
dincolo de geamuri calme. 
Fulgii se topesc in palme 
că ni-s palmele cu soare.

Ninge ca pe Plugușorul 
ce-a pornit să vă vestească 
bogăția-ne obștească, 
pavăza $i viitorul.

Focul iată se tnci-nge-n 
sobele de teracotă.
Vintul cmtă din gavotă. 
Ninge. Ce-i dacă mai ninge ?

Chiar dacă îngheață rîul 
pe sub poduri troienite, 
în păminturi înfrățite 
sub zăpadă, crește griul.

In atenția cititorilor
CULTURA 
ROȘIILOR- A Viii • PE ROD

Pentru a veni în ajutorul țăranilor muncitori, ca să-și însușească cu
noștințele necesare obținerii de recolte bogate, Editura Agro-Silvică 
editează broșuri legate de cele mai variate domenii ale agriculturii, 
lată cîteva din broșurile recent apărute.
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posibili- 
kg po- 
în îere-

Lascrie

de

un fotomontaj cu aspecte din 
viața și munca colectiviștilor. 
O expoziție cu cărți agroteh
nice, reînnoită lunar, și liste de 
recomandare : „Ce trebuie să 
citească fiecare colectivist", 
„Ce să citească legumicultorul”, 
„Pentru a obține 5.000 kg po
rumb boabe la hectar pe tere
nuri nejriqaite", „Citiți cărțile"... 
Tot aici se popularizează citi
torii fruntași, rezultatele muncii 
lor în gospodărie. De asemenea, 
o suită de arafice și panouri 
oglindesc, prin cifre, dezvolta
rea gospodăriilor agricole co
lective din Amara și perspecti
vele lor de dezvoltare.

Munca de îndrumare indivi
duală a cititorilor se desfă
șoară în mod susținut și prin 
mijloace diferite. Președinților 
de G.A.C., brigadierilor și teh
nicienilor, bibliotecara le-a tri
mis scurte liste de recoman
dare a cărților care, în munca 
lor, le sînt indispensabile, 
ținînd bineînțeles seama de 
profilul economic al gos
podăriilor. Ei au devenit, astfel, 
cititori permanenti ai bibliotecii. 
Pe marginea broșurilor „Ară
turile adînci de toamnă", „Sfa
turi pentru creșterea porcilor’, 
„Reguli agrotehnice" etc. s-au 
organizat citiri în grup. Pe 
tema „Cultura porumbului" s-a 
inițiat o interesantă consfătuire. 
Colectiviștii au luat cuvîntul și 
au dezbătut problema 
tății obținerii a 5.000 
rumb boabe la hectar, 
nuri neirigate.

— Trebuie, așa cum 
carte, să arăm la 40 cm...

— Să dăm la hectar 30 
tone gunoi de grajd...

Și colectiviștii au pus 
practică ceea ce au staoilit 
seara 
greșul al II-lea al P.M.R.”, pen
tru anul viitor, s-a pregătit un 
lot de 150 hectare, de pe care 
se vor obține peste 5.000 kg 
porumb boabe la hectar.

Pentru a 
celor care 
agrotehnice 
clurile de 
tovarășa Bița Lupu a întocmit 
liste bibliografice cu cărțile al 
căror conținut corespunde cu 
tematica cercurilor sau a con
ferințelor. Cercurile agroteh
nice și conferințele ajută la ri
dicarea calificării profesionale 
a colectiviștilor. Dar tot în acest 
scop, la fermele zootehnice, la 
cercurile de citft, au fost înfiin
țate biblioteci volante, au fost 
afișate liste de recomandare, 
grafice care concretizează creș
terea sectorului taurin, ovin sau 
al fermei de porci.

Acestea sînt doar cîteva as
pecte ale activității bibliotecii 
din comuna Amara, în ceea ce 
privește munca cu cartea agro
tehnică. La recoltele sporite ob
ținute de gospodăriile colective 
din comună, un ajutor însemnai 
a adus și biblioteca.

în 
în 

aceea. La G.A.C. „Con-

veni în sprijinul 
urmează cercurile 
sau participă la ci- 
conferințe’ agricole,

NICA OCTAVIAN

La cursul agrotehnic al gospodăriei colective din comuna Adunații Copăceni, raionul Giurgiu, 
regiunea București, se preda lecția „Pentru o producție de 5.000 kg. porumb boabe la hector“.

LECȚII SI DEMONSTRAȚII
succesele gospodăriei 
„23 

regiunea 
să 

mult

August" 
Oltenia, 

se vorbească 
în ultima 
gospodăriei 
discuțiilor

din 
a 

tot 
vreme, 

sînt 
colec- 

ele con- 
pen- 
Unii, 

îndea- 
colectivei

Despre 
colective 
Băilești, 
început 
mai 
Realizările 
în centrul 
tiviștilor din raion, 
stituie prilej de vizite 
tru țăranii întovărășiți, 
care nu cunoșteau mai 
proape posibilitățile 
și mai ales -voința oamenilor, au 
fost mirați de ridicarea rapidă 
a ei, cu atît mai mult cu cît 
în urmă cu vreo doi ani, rezul
tatele ei, ce nu se deosebeau de 
la un an la altul, erau prea pu
țin semnificative. „Poate pămîn
tul nu este destul de bun, așa 
că nu te poți aștepta la recolte 
bogate", își dădură unii cu pă
rerea asupra producțiilor nesa
tisfăcătoare ale gospodăriei. Co
lectiviștii din Băilești nu se pu
teau împăca de loc nici cu re
zultatele și mai puțin cu păre
rile despre pămînt. „Nu-i pă- 
mîntul vinovat, ci noi, pentru 
că nu l-am muncit cum tre
buie" a fost concluzia trasă, în 
urma unei analize mai profunde 
a situației.

Producțiile, ce-i drept, mult 
mai bune ca mai înainte, nu 
erau încă satisfăcătoare față de 
posibilități. Pentru a obține 
creșteri și maj însemnate, colec
tiviștii au dat o atenție deose
bită însușirii și aplicării metode
lor agrotehnice înaintate, 
iarna trecută, 
lectiviști au 
învățămîntului 
Cursanții au aflat 
mîntul lucrat la 
loace mecanizate 
întregul complex 
agrotehnice dă roade bogate. 
Cunoștințele însușite le-au apli
cat în 
vara 
chiar. 
Ileana 
loturi 
rile de grîu, 
de zahăr. Pe aceste loturi 
folosit toate cunoștințele 
mulate în decursul unei 

In
120 de co- 

urmat cursurile 
agrozootehnic, 

aici, că pa- 
timp, cu mij- 
și aplicîndu-i 

de măsuri

practică încă din primă- 
acestui an. Ba mai mult 

Cu sprijinul inginerei 
Sălceanu, ,s-au organizat 
demonstrative la 

porumb și
cultu- 
sîeclă 

s-au 
acu- 
ierni

ae studiu. Rezultatele i“ La 
grîu s-au obținut cu aproape 
1.000 kg. la hectar mai mult 
decît media pe gospodărie, la 
porumb depășirea a fost cam tot 
atâta. Lotul demonstrativ de 
sfeclă de zahăr a dat cu aproape 
18.000 kg. la hectar mai mult. 
Față de anul anterior, ș-au în
registrat sporuri însemnate de 
producții și în cultura mare. 
Agrotehnica și-a spus cuvîntul, 
demons trînd că omul este cel 
care poale faoe pămîntul să ro
dească 
obținute 
tive au 
limpede 
tot mai 
intate în muncă 
rirca

mai mult. Rezultatele 
pe loturile demonstra- 
arățat cît se poate de 
că aplicarea pe scară 
largă a metodelor îna- 

duc la spo- 
simțitoare a producției.

★
oîtăva vreme iarna și-a 
remarcată prezența, adu- 
cu ea întregul șir ae 

menite să ducă la spo- 
producției. Printre ele se

De < 
făcut i 
cînd < 
masuri 
rirca 
numără și cursurile învățămîn
tului agrozootehnic deschis cu 
cîteva săptămîni în urmă. La 
gospodăria colectivă „23 August" 
din Băilești, cele trej cercuri : 
două agrotehnice și unul zoo
tehnic funcționează din plin. O 
spune faptul că pînă acum la 
fiecare din ele s-au predat cîte 
trei lecții. La cercul condus de 
către tovarășa inginer Ileana 
Sălceanu numărul lecțiilor pre
date a ajuns la patru. Amintim 
cîteva dintre ele : „Organizarea 
muncii în gospodăria colectivă", 
„Sarcinile brigadierilor și șefi
lor de echipă" etc. 
amănunțită a tematicii 
predate și ale celor ce 
duce la concluzia că 
axate pe probleme 
legate de dezvoltarea 
rală a gospodăriei, 
în acest fel sarcinilor celor mai 
actuale.

Folosirea unui limbaj aeoesi- 
bit, a materialului didactic și 
intuitiv, au făcut lecțiile plă
cute, atractive. Despre interesul 
cu care cursanții au urmărit 
prezentarea diferitelor diafilme

Studierea 
lecțiilor 

vor urma 
ele sînt 
concrete, 

multilate- 
răspunzînd

, voim 
numeroasele

obținute în 
vegetal sînt

legate de temele predate, 
bese cu prisosință 
discuții ulterioare.

Rezultatele bune 
acest an în sectorul 
și o urmare a cunoștințelor în
sușite de către colectiviști în 
cadrul învățămîntului agrozoo
tehnic din iarna trecută. Aici își 
găsește explicația faptul că în 
noul an de învățămînt numărul 
ciirsanților a crescut cu peste 
30, iar în planul tematic, lec
țiile despre căile de sporire a 
producției vegetale ocupă pon
derea cea mai mare. Practica a 
scos însă la iveală și o serie de 
lipsuri în metodele de muncă 
alo colectiviștilor. Producțiile 
diferențiate obținute pe une’e 
parcele și mai ales rezultatele 
de pe loturile demonstrative au 
arătat că nu s-a făcut încă totul 
pentru ridicarea producției la 
heotar. De aceea, lecția urmă
toare și care se va ocupa de 
măsurile ce trebuie luate pentru 
obținerea de 5.090 kg. porumb 
boabe la hectar în cultură neiri
gată, va avea darul să concreti
zeze o serie de metode agro
tehnice înaintate în cultivarea 
porumbului.

— Asemenea producții — 
spunea tovarășa ingineră Săl
ceanu — nu s-au mai întîlnit 
prin părțile loculuj și de aceea 
am găsit necesară introducerea 
acestei lecții în cadrul învăță
mîntului agrozootehnic. La pre
darea ei se va ține cont de 
toate condițiile care contribuie 
la realizarea a 5.000 kg. porumb 
la hectar. Unele din ele. cum 
ar fi : efectuarea arăturilor 
adînci și încorporarea în sol a 
unor cantități însemnate de în
grășăminte naturale, au 
executate.

De altfel producția 
realizată pe unele loturi se da- 
torește tocmai nerespectării în 
întregime a întregului complex 
de măsuri 
mînțarea 
făcută după 
măvară, îngrășarea 
a pămîntului, 
densității 
tarea unui număr insuficient de 
prașile au fost factorii 
pali ce au dat producția înapoi. 
Cunoașterea lor în amănunțime 
și înlăturarea greșelilor în viitor 
le vor aduce colectiviștilor din 
Băilești rezultate tot mai 
moașe. Anul viitor se vor 
cîte 40 — 45.000 plante 
hectar, față de 25.000 din anul 
acesta. Numărul prașilelor va 
spori la 4 mecanice și tot atîtea 
pe rînd. Colectiviștii privesc 
acum cu încredere în viitor și 
își făuresc planuri îndrăznețe^ 
Angajamentul lor de a obține 
5.000 kg. porumb boabe la hec
tar pe întreaga suprafață, (adică 
pe 600 hectare), vorbește cît se 
poate de concludent despre 
aceasta. Cunoștințele pe care ei 
și le vor însuși la învățămîntul 
agrozootehnic, premizele con
crete de la care ei pleacă, îi în-*  
dreptățesc să 
jamentul se 
realitate.

și fost

mică

agrotehnice. însă- 
tîrzie a porumbului, 

arătura de pri- 
insuficientă 

nerespeotarea 
1^ hectar și execu-*

princi-

fru- 
lăsa 

la

fie siguri că anga- 
va transforma în
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Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej Împreună cu noii Eroi ai Muncii Socialiste — Gheorghe Maltei, Teodor 
Maghiar, Dumitru Tudose, llie Crăciun, Viorel Uibaru

Sfatul colectiviștilor și-a încheiat 
lucrările. Amintirea acestei înalte 
școli a experienței înaintate însă va 
rămîne încă multă vreme neștearsă 
din mintea fiecărui participant. Va 
trece timp și gîndurile tuturor vor 
zbura către monumentala sală a Pa
latului Republicii, sub cupola că
reia, colectiviști, ingineri agronomi 
și zootehniști, mecanizatori, oameni 
de știință și cercetători, activiști de 
partid și de stat au dezbătut înde
lung cu multă seriozitate și spirit 
gospodăresc problemele fundamen
tale ale agriculturii noastre socia
liste. Se vor revedea notițele luate 
la Consfătuire și fiecare rînd, fie
care frază va reaminti pe cei care 
urcînd la tribună au adus contribu
ția experienței lor cîștigată în 
decursul anilor, fie în munca de co
lectivizare, fie în activitatea pentru 
sporirea producției agricole sau pe 
linia consolidării economice și orga
nizatorice a gospodăriilor colective.

Pricepere, competență, spirit gos
podăresc și hotărîre nestrămutată de 
a ridica pe trepte tot mai înalte agri
cultura, iată numai cîteva trăsături 
care au căpătat o înaltă și bineme
ritată apreciere.

■••„O caracteristică a tuturor cu- 
vîntărilor — arată tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, în cuvîntarea 
ținută la încheierea Consfătuirii —- 
constă în faptul că ele s-au axat pe 
principalele probleme ce decurg din 
Directivele Congresului ăl III lea al 
partidului : încheierea colectivizării, 
consolidarea economi co-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, spori
rea producției de cereale, dezvolta
rea sectorului zootehnic, creșterea 
producției pomi-viticole și legumi
cole. extinderea mecanizării...".

Simplitatea, siguranța cu care is
cusiți i gospodari au înfățișat în eu- 
vîntul lor modul cum s-a muncit, 
felul lor de a vorbi cu : „Am pornit 
de la...", „este necesar și avem con
diții să obținem mai mult", „ave
rea noastră se ridică la...“, ilustrează 
adînca transformare petrecută în 
modul lor de a gîndi și acționa.

In marea familie
Cei 1.800 de delegați la Consfătui

re reprezintă de fapt milioane de 
țărani de pe întreg cuprinsul țării, 
pentru că în prezent gospodăriile 
colective dețin rolul preponderent 
în agricultură. 67 la sută din supra
fața arabilă colectivizabilă, fără lo
calitățile de munte, adică 5 milioane 
hectare și aproape 2 milioane de 
țărani fac parte astăzi din marea 
familie colectivistă. Este o strălucită 
confirmare a justeței liniei leniniste 
a politicii partidului, a cărei apli
care în domeniul transformării so
cialiste a satului a făcut ca la data 
ținerii Consfătuirii, gospodăriile co
lective și întovărășirile, laolaltă cu 
gospodăriile de stat să dețină peste 
90 la sută din totalul suprafeței 
arabile. Numai în ultimul an și ju
mătate au intrat în gospodăriile co
lective 867.000 familii de țărani cu 
o suprafață agricolă de 2.070.000 
hectare. Dintre acestea peste 770.000, 
adică aproape 90 la sută provin din
tre întovărășiți. Un număr de 3.350 

de întovărășiri au trecut la gospo
dăria colectivă. Faptul are o adîncă 
semnificație. Este rodul unei stărui
toare si eficace munci politice și 
culturale -de masă. Cei înscriși în 
gospodăria colectivă au devenit pro
pagandiști înflăcărați ai colectiviză
rii. „La înființare eram 47 de fa
milii cu o suprafață de 140 hectare 
— a ținut să spună în cuvîntul său 
Traian An dea, președintele colecti
vei din Macea, regiunea Banat. — 
Acum gospodăria noastră numără 
1.707 familii, are o suprafață de 
3.409 hectare si un fond de bază de 
6.556.000 lei". Este un exemplu din 
miile ce se află în toate regiunile ță
rii. Ce a însemnat colectivizarea 
comunei Macea ? O producție de 
5.000 kg. porumb boabe la hectar de 
pe 800 hectare, 343 vagoane de roșii, 
sporirea producției la toate culturi
le și... un venit de peste 12 milioane 
lei. Care țăran întovărășit văzînd 
realizările colectiviștilor din Macea 
poate rămîne nepăsător ? Răs
punsul îl aflăm în întreaga re
giune Banat colectivizată în propor
ție de 88,7 la sută. îl aflăm în regiu
nile Galați. Oltenia. Iași, Cluj și în 
celelalte. „Toate acestea — a subli
niat tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — confirmă pe deplin justețea 
aprecierii făcute de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie—1 iulie a.c. că 
țărănimea noastră trece în masă 
spre gospodăria colectivă, urmează 
cu încredere linia trasată de partid : 
se poate prevedea eă procesul de co
lectivizare va fi încheiat înainte de 
1965...“.

Râsplata muncii
Șeful de brigadă Aurel D. Cioc de 

la gospodăria colectivă din Milo- 
șești, raionul Slobozia, a ținut în 
fața Consfătuirii o veritabilă prele
gere despre agrotehnica diferențiată. 
Gospodăria a obținut în acest an de 
pe întreaga suprafață cîte 5.227 kg. 

Un grup de colectiviști din regiunile Iași și București în una din pau
zele Consfătuirii.

porumb boabe la hectar în cultură 
neirigată, iar pe 120 hectare s-a ob
ținut o producție medie de 9.000 kg 
porumb boabe la hectar. S-au răs
turnat calcule și prevederi, dar mai 
cu osebire tradiții învechite. Arături 
adinei de 34-36 centimetri, iar pe 
alocuri de peste 40 centimetri, gră- 
patul în primăvară și folosirea su- 
perfosfatului, sămînță dublu hibrid 
și sapa rotativă, iată noțiuni noi, 
altădată necunoscute dar acum folo
site cu pricepere... „La soiul HD-408, 
de exemplu, răritul s-a făcut la 40-45 
cm. între plante pe rînd, iar la 
HD-302, la 35-40 cm., asigurîndu-se 
o densitate de 28-30.000 plante la 
hectar. Am executat 2 prașile me
canice și 3 manuale, pe rînd, pre
cum și un copilit la ultima prașilă”.

încercarea nu s-a făcut pe.lot de
monstrativ, nici la vreo stațiune ex
perimentală ci în cultura mare și 
anume pe lotul lucrat de brigada pe 
care o conduce vorbitorul. S-au fă
cut și observații și anume : Cea mai 
mare producție a fost realizată la 
soiul HD-408, care pe 24 hectare a 
dat cîte 9.200 kg. porumb boabe la 
hectar, în timp ce producția medie 
Pe cele 103 hectare a fost de 5.450 
kilograme. Și de aici pornesc anga
jamentele. „Membrii brigăzii noas
tre — conchide brigadierul — m-au 
însărcinat să transmit Consfătuirii 
că noi ne angajăm ca în anul vii
tor de pe cele 110 hectare pe care 
le vom cultiva cu porumb să obți
nem o producție medie de 6.000 kg. 
la hectar, iar de pe 50 de hectare 
peste 9.000 kg. porumb boabe...".

Pămîntul trezit la viață s-a înfră
țit cu colectiviștii și le răsplătește 
din plin strădaniile pentru sporirea 
recoltelor. Mircea Anghel, preșe
dintele colectivei din Grindu, rapor
tează o producție medie de 3.800 kg. 
porumb boabe la hectar și venituri 
de 10 milioane. La Tătaru, raionul 
Negru Vodă, producția de porumb 

a atins 4.390 kg. la hectar pe întrea
ga suprafață.

80 la sută din terenul colectivei din 
Tîrzii, regiunea Iași, este supus 
eroziunii. Situația însă nu i-a spe
riat pe comuniști. Eroziunea poate 
fi și trebuie combătută. Și colecti
viștii au pornit la muncă pentru pu
nerea în valoare a terenurilor slab 
productive și neproductive. Referin- 
du-se la importanța combaterii ero
ziunii solului, tovarășul academician 
Gh. Ionescu-Sisești a remarcat: „...Co
lectiviștii din Tîrzii au realizat, cu 
hărnicia lor, un lucru excepțional de 
frumos și folositor. Ei au transfor
mat cele 1.500 hectare de pe pantele 
dealurilor între care este așezat sa
tul lor, în terenuri fertile și în 
plantații de vii și de pomi...”.

Bilanțul milioanelor
De fapt, de la ce a pornit gospo

dăria colectivă din Hărman, regiu
nea Brașov ? De la cîteva familii 
și... „aproape fără animale”, spune 
în cuvîntul său Ion Gîrceag, preșe
dintele gospodăriei. Dar colectiviștii 
care la înființare n-aveau ce scrie 
la rubrica „animale proprietate ob
ștească" fac acum un bilanț care 
umple de mirare întreaga sală. 
Peste 1.000 taurine, din care 526 
vaci și juninci gestante, 1.342 por
cine, 1.354 ovine și 1.000 de păsări 
matcă. Urmează raportul la suta de 
hectare : 62 taurine din care 32 vaci, 
92 porcine și 84 ovine. Venitul din 
sectorul zootehnic se ridică la peste 
2.200.000 lei, ceea ce înseamnă cam 
a treia parte din venitul total. S-ar 
părea că toată lumea e mulțumită 
de rezultate. Sînt bune, nimic de 
zis. Dar nu îndeajuns de bune, ob
servă cei din Hărman și au ținut 
să arate asta Consfătuirii. Cu porci
nele, de pildă. „Am constatat — 
spunea tovarășul Gîrceag — că con
sumul de hrană este de două ori, 
iar consumul de mur,că aproape de 
trei ori mai mare la un kilogram de 
carne purcel, decît la un kilogram 
carne de porc îngrășat...". Concluzia 
a dat și soluții. în anul care vine 
gospodăria va livra statului pe bază 
de contract 1.400 porci grași față de 
400 cît a livrat în acest an. Și pe 
lîngă asta vor mai livra și 1.125.000 
litri de lapte. Așa stau lucrurile 
acum la colectiva din Hărman.

Pînă în zilele Consfătuirii pe Isaia 
Negruț, mulgător la Gostatul San
dra, regiunea Banat, nu l-au cunos
cut prea mulți. Isaia Negruț însă a 
izbutit orin expunerea făcută două 
lucruri de o însemnătate excepțio
nală și anume : să demonstreze în 
chipul cel mai convingător cît de 
necesară este cunoașterea particula
rității fiecărui animal, hrănirea di

ferențiată și să i 
în toate sectoare 
grijitorii trebuie 
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există nici o me 
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Plivind dealurile prăbușite, rî- 
pele galbene și albia răvă
șită a Argeșului, îți dai sea

ma că pe aici s-a petrecut cîndva 
un lucru rău. îți dai seama că o 
natură frumoasă și bogată a fost 
sluțită și furată, că s-au tăiat pă
durile cu acea lăcomie criminală 
a negustorilor de lemn. Decenii 
de-a rîndul s-au elezgolit munții și 
nu s-a răsădit nici un copac. Lip
sit de podoaba lui ocrotitoare, pă
durea, pămîntul a început să lu
nece, iscîndu-și măruntaiele lui 
pietroase. Această boală a pămin- 
tului a adus și sărăcia satelor clă
dite pe el. Pleca lemnul, veneau tu
berculoza, pelagra și alte multe 
boli sociale. Astfel că la poalele 
cetății lui Țepeș Vodă, aproape de 

Imînăstirea Meșterului Manole, trăia 
o lume întunecată, fără bucurii și 
fără nădejde, o lume chinuită pe 
care numai luminosul 23 August a 
scos-o din cumplita ei amorțire.

Treci astăzi prin sate mari și pă
trunzi tot mai adînc în munte. Valea 
Argeșului se îngustează, apele lui 
se fac tot mai tinere șl mai năval
nice. Pe crici munții și-au păstrat 
vechea lor semeție și îmbrăcămin
tea lor verde, pentru că jefuitorii 
n-au putut ajunge aici, nu aveau 
nici drumuri, nici căi fera’șp.

Te-ai aștepta ca de la Corbenl 
în sus, spre Cumpăna, pe firul a- 
dunat și zglobiu al apei, să te afli 
tot mai singur și mai înstrăinat de 
lume. Dar iată, se ivesc semnele 
cunoscute ale unui șantier: clădiri 

Inoi, uriașe, stive de materiale, ma
șini grele și autocamioane, oameni 
mulți care nu sînt de pe aici. Acești 
oameni veniți de departe, au um
blat pe valea asta, asemenea Meș
terului Manole, să caute locul cel 
mai frumos și mai bun, și să du
reze aici, nu o mînăstire, ci o ce-

fate a luminii, 
scurtă vreme, 
bine de treize 
dezlănțuit zve 
șantier. Peste 
banele pentru 
cluburile, cine 
zinele. în Iun 
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numai plaur 
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de bunăstare 
meșterii aceșl 
face o hidrcci 
brațe, brațe n 
rănii din part

șantier, s-cru < 
învețe meserii 
să urmeze șcc 
nind ei înșiși 
tralel care va 
gii văi, li va 
și un nou des

Așa cum V 
un salt uriaș, 
cialism, dator 
la Bicaz, ac 
urmează drui 
De altfel aces 
și Intr-un chip 
mai prin trecu 
lucit. Au veni
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E. POPPER - Electrificare.

Privind stema țării

'Am optsprezece ani și-s falnic ca un munte. 
Pe larg dram de victorii, partidul ni-i tn frunte. 
Cuvtntul său a rază, mă-ndeamnă ca și eu 
SI iac să Înflorească grădina ta mereu.

GH. FILIP
colectivist

Cind stema țării o privesc — 
îmbrățișînd în rod de spice 
întreg pămintul strămoșesc, 
Mă simt mai tânăr, mai ferice.

Văd munții cum se pierd in zare 
Văd sonde sub un cer de stele. 
Adie zumzet de tractoare 
Șl freamătul a mii de schele. 

M-e dragă stema ce-o privesc, 
In ea victorii descifrăm 
Și toate noi le datorăm 
Partidului Muncitoresc.

CONSTANTIN MANEA 
muncitor

La sărbătoarea majoratului
Am optsprezece ani. Ți-i dărui ție, țară. 
Tu m-ai crescut puternic, cu inimă de pară, 
Cutezător ca șoimul și liber pe pămînt. 
Mă-ndeamnă tinerețea să te slăvesc In cint I

La fel ca și 
>otehnie în- 

pasionați, 
lor. „Nu 
j frumoasă 
îndrăgești", 
nonat cres- 
iovedit în 
de la tri- 

jducția de 
iută anul 
1 furajată 
i pasiuni, 
male vor 

‘.ată a mul- 
andra. Și 
2ea mai de 
ui cea mai 
de el să 

; os pod ariile 
va bucura 

•-una din 
ectiviști — 

înțeles și 
e ce am

iții pentru 
ste confir- 
fostul cio- 

ectivei din 
ră nu mai 
uțini știau 
vă așezată 
lîngă uria- 
>0 porcine, 
ne, că fon- 
000.000 lei.

i

îi

>i
ii

atrală. Și in 
lere de mai 
ometxi s-a 
al marelui 
au ivit ca- 
, cantinele, 
e și maga. 
a care pă- 
ncitorii, au 
d cu ei nu 

mari con-
■< un semn

ie. Dar
i

rf

nu puteau 
nevoie de

. Atunci ță- 
au venit la

vestiți! maiștri de la Bicaz, tehni
cienii și inginerii care au făurit hi
drocentrala de acolo. I-am in ti In it 
la tunel, aproape de vlltorile chei
lor, i-am văzut fnălțfnd schelele lor 
și urclndu-și mașinile pe coastele 
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Acum ofensiva se desfășoară 
din pita pe Valea Argeșului. Și 
mi va trece mult timp pină cind 
de acolo vor țîșni valurile de 
lumină și de putere. Lacul de acu
mulare se va întinde pină departe 
la Cumpăna, sub virfurile cețoase 
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în sus
ale Negoiului șl Moldovanulul. In 
jurul său vor crește casele de odih
nă. hotelurile turistice și sanatoriale. 
Pe apele lui albastre și reci vor um
bla vaporașe, acolo, la o mie de 
metri înălțime. Dar clștigul cel mai 
mare va merge către zecile de sate 
care se înșiră spre Curtea de Ar
geș. Toate vor fi electrificate, se 
vor naște uzine șl fabrici, se vor 
construi șosele de asfalt și toate 
acele frumuseți ascunse ochiului 
pină acum, se vor arăta In toată 
fermecata lor poezie. Șl mai la vale, 
acolo unde apele Argeșului se lă
bărțează, răzind pămînturile și fu- 

rîndu-le oamenilor, se vor naște 
diguri și mari canale care vor pur
ta apa pe terenurile uscate, făcîn- 
du-le roditoare. Mii și mii de hec
tare vor 11 cîștigate și astfel se 
poate spune că patria noastră va 
crește în chiar cuprinsul hotare
lor ei.

Cu apele regularizate prin lacul 
de acumulare, va fi irigată o su
prafață agricolă de circa 100.000 
ha. Urmînd cuvîntul partidului, tot 
mai mulți țărani muncitori din re
giunea Argeș se înscriu în gospo
dăria colectivă. Numai de la înce
putul anului 1961 și pină la 1 no
iembrie, au pășit pe calea colecti
vei 37.887 familii de țărani munci
tori cu 88.668 ha. Prin muncă lao
laltă, regiunea Argeș se transformă 
într-o grădină. La Consfătuirea pe 
țară a țăranilor colectiviști, tovară
șul Sandu Constantin, ‘președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional Argeș arăta că în 
1960—1961 s-au plantat 6.451.000 
pomi de specii și soiuri de mare 
valoare economică și că în 1962 se 
vor termina lucrările antierozionale 
și de terasare pentru o suprafață 
de 27.000 ha. întinderi noi vor rodi 
din plin, iar roadele vor fi ale ce
lor care clădesc bunăstarea prin 
muncă unită.

Este aproape vremea cind toat 
satele țării vor fi electrificate și la 
această operă măreață, hidrocen
trala de pe Argeș va avea o con
tribuție de seamă. De aceea, oa
menii de acolo se grăbesc să a- 
dauge la numărul mare al con
strucțiilor socialismului, încă una 
de mare frumusețe și putere.

NICOLAE J1ANU

puternică,
(Urmare din pag. l-a)

cîndva „eminamente agricolă" să se 
realizeze în prezent în 11 săptămîni 
întreaga producție industrială a anu
lui 1938. Planul producției globale a 
anului în curs a fost îndeplinit cu 
12 zile înainte de sfîrșitul anului, 
în anii 1960—1961, primii doi ani ai 
șesenalului, s-a realizat un ritm me
diu anual de creștere a producției 
industriale de peste 16 la sută, față 
de 13 la sută cîf prevăzuseră Di
rectivele Congresului.'

în anii noștri s-a schimbat din te- 
melii viața ' țărănimii muncitoare 
Colectivizarea agriculturii a deschis 
în toate regiunile țării nebănuite 
perspective' de înflorire continuă a 
traiului oajnenilor. Gospodăriile a- 
gricole colective reunesc în prezent 
peste 5.0001000 hectare (67 la sută 
din suprafața arabilă a țării) și a- 
proape 2.000.000 familii de țărani 
colectiviști.. Țăranii muncitori au 
pășit cu încredere și hotărîre pe ca
lea arătată de partid, calea agricul
turii socialiste, a belșugului și bu
năstării materiale și culturale.

Partidul și statul nostru demo
crat-popular manifestă o grijă deo- - 
sebită pentru înzestrarea tehnico- 
materială a agriculturii. Numai de 
la începutul anului 1960 și pînă în 
prezent au plecat din uzinele de 
mașini agricole înspre ogoarele pa
triei peste 18.500 de tractoare, 9.200 
combine, peste 23.000 de semănători 
mecanice și alte mașini agricole. 
Acesta este fără îndoială unul din 
factorii de maximă importanță în 
sporirea producției agricole, a creș
terii belșugului colectivist. >

Eliberați de apăsătoarea grijă a 
zilei de mîine, oamenii muncii din 
țara noastră își apropie cu sete bu
nurile culturii. E edificator aici un 
amănunt statistic. La fiecare 200—

A. MIHAILOPOL — De aici începe cerul.

Patria
Străvechi izvoare-țl scapără argint; 
îți este munca omului, alint; 
safir imens ți-e cerul. Munții tăi 
ți-nchină vegetale vîlvătăi.

Lalele negre, sondele-s izvor 
de aur pentru bravul tău popor; 
în porturi meșteresc titanii ce 
vor face nave lin să lunece.

LIBERĂ...
300 locuitori există azi în țara noas
tră un local de cultură. Milioane de 
oameni stau aplecați deasupra căr
ților. Concursurile artistice de ama
tori subliniază an de an procesul 
de înflorire a artei populare, creș
terea prodigioasă a dragostei pen
tru frumos a acelora care au făurit 
doina. Știința, arta și literatura cu
nosc o minunată dezvoltare. Artiști, 
poeți și scriitori se inspiră din 
splendida realitate a zilelor noas
tre, creînd opere pe măsura fapte
lor pe care le descriu.

Republica noastră e tînără. In nu
mai 14 ani însă la noi s-a înfăptuit 
cît nu s-a făcut înainte în cursul 
cilorva generații. Oamenii mun
cii din țara noastră, romîni și 
cei aparținînd minorităților națio
nale, sînt conștienți de farptul că 
marile realizări pe care le-au dobân
dit se datoresc călăuzirii înțelepte 
de către partid în frunte cu Comi
tetul său Central.

Patria noastră se bucură azi de un 
prestigiu internațional cum n-a cu
noscut și‘ nu putea cunoaște în trecut. 
Nu de mult Republica Populară Ro- 
mînă a fost aleasă de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. membru noperma- 
nent în Consiliul de Securitate. Țara 
noastră promovează o politică fer
mă de apărare a păcii, alături de 
Uniunea Sovietică și celelalte țări 
ale lagărului socialist. Munca paș
nică a poporului nostru, poziția ho- 
tărîtă, constructivă a țării noastre la 
O.N.U. în problemele vitale ale ome
nirii. constituie o contribuție impor
tantă și recunoscută la cauza apără
rii păcii generale, la preîntâmpinarea 
unui nou război.

Cea de-a 14-a aniversare a Repu
blicii noastre populare găsește po
porul nostru în plin efort creator. El 
pășește mai departe, cu încredere și 
nesdruncinat optimism, in întâmpi
narea viitorului luminos.

De aur roș, oțelul din furnal 
are prin nopți un farmec sideral; 
joacă n lumini cvartale și palate, 
ce-abia au fost de schele dezbrăcate.
în rind cu socialiste țări surori,

tu știi 
războiului o stavilă să fii 
și-nvestmîntezi zeița Pace in 
crini albi, cu creanga de măslin .

la sin.
GEORGE DEMETRU PAN



climatericeCuriozități
FRED HANKINS 
Pe creste de ni
sip.

asemenea temperatură, 
cînd termometrul 

în-

Este știut că țara noastră se 
bucură, prin așezarea ei geo
grafică, de o climă dintre cele 
mai plăcute. Iernile nu prea fri
guroase, frumoasele primăveri 
care reînnoiesc natura, verile 
temperate, toamnele lungi și se
nine se succed într-o varietate 
de peisaje care de care mai 
minunate.

Există insă regiuni pe su
prafața globului pămîntesc unde 
condiții climaterice pe cît de 
ciudate, pe atît de aspre, trans
formă viața oamenilor într-o 
permanentă și crîncenă luptă cu 
natura, uneori într-un adevărat 
infern. De pildă, deșertul Ata
cama din Chile. Aici pămîntul 
păstrează cu strășnicie bogății 
uriașe, aur, argint, aramă, ina
bordabile din cauza climei. 
Pentru a ne face o idee despre 
climatul infernal al acestei re- 
giun* *,  este suficient să aflăm ca 
institutul meteorologic indică o 
cantitate de 0,6 mm. de ploaie 
pe an și ăsta invariabil pe o pe
rioadă de 39 de ani. Această 
teribilă secetă provoacă feno
mene variate și curioase. De 
pildă, cine se va aventura să 
traverseze Atacama, va putea 
vedea cum părul și unghiile i se 
sparg, ca și cînd ar fi din sticlă 
subțire. La răsăritul soarelui, 
anumite pietre scot niște sunete 
melodioase, iar dinspre mun
tele „Cerno Tucantado" va 
auzi urlete sinistre provocate 
de deplasarea nisipurilor fier
binți

Nu numai pisica este duș
manul înverșunat al șoareci
lor, ci și șarpele Boa. în 
Brazilia, de pildă, există tîr- 
guri speciale unde se face

★
Probabil că v-ați pus uneori 

întrebarea — observînd dife
rite insecte — dacă ele 
sau nu ? S-a constatat 
aproape toate insectele 
urechi, numai că acestea 
așezate în locurile cele 
curioase. De pildă, muștele și 
țînțarii recepționează sune
tele cu ajutorul mustăților 
care joacă rolul unui fel de 
antenă. Acoperite cu un puf 
de o mare finețe, ele vibrează 
intens la orice sunet transmi- 
țînd impulsul sonor creerului,

Dar nici în „Valea Morții“ 
din California nu e mai siip- 
plu de călătorit. Termometrul, 
pus în nisip, arată 88 grade. 
Animalele, mici rozătoare, șobo
lani, canguri, nu beau o pică
tură de apă toată viața lor. 
Aparatul lor digestiv este con
struit în așa fel încît extrage și 
cea mai infimă părticică de 
umiditate din tot ce digeră. In 
timp de furtună, adăpostirea e 
inutilă. Picăturile de ploaie nu 
ajung niciodată pe pămînt. Sînt 
transformate în vapori înainte 
de a apuca să atingă solul.

în schimb există în America 
de Sud o regiune numită „El 
Salto Guayra" unde apa cade 
fără întrerupere. Plouă neconte
nit, dimineața, la prînz, seara, 
noaptea. Și totuși, pe cer nu se 
vede nici un nor Soarele tropical 
strălucește aruncîndu-și razele 
fierbinți peste bogăția de cu
lori a florilor și a păsărilor.

Cum se explică atunci acest 
fenomen, această curiozitate cli
materică ? Rîul Rio Parana se 
împarte chiar în acest loc în 21 
de brațe și cade sub forma unei 
cascade de 40 m. Din cauza 
vîntului, care suflă aici în per- 
manență, curentul de aer duce 
particulele de apă pe o întin
dere de 10 km., zi și noapte.

Indienii Alakaluf și Vahgaus 
care trăiesc pe o mică insulă 
numită „Insula Evangheliștilor*  
nu se pot plînge nici ei de se
cetă. Din cele 365 de zile ale 
anului, 317 plouă fără întreru
pere. Iar atunci cînd nu plouă, 
insula este răscolită de niște

De trei ori !unșimea 
Ecuatorialii

In ceea ce privește trans
porturile feroviare, Uniunea 
Sovietică posedă cea mai 
mare magistrală din lume și 
anume magistrala Brest-Vla
divostok. Lungimea ei este de
10.400 kilometri. Lungimea 
totală a căilor ferate din 
U.R.S.S. a fost în 1955 de
124.400 kilometri. In anul 
1965. ea va depăși 130.000 ki
lometri, ceea ce înseamnă mai 
mult decât de trei ori lungi
mea ecuatorului. 

furtuni năpraznice. Tempera
tura medie anuală nu depășește 
plus 5 grade.

In Iakuția, însă, probabil că 
oamenii s-ar sufoca de căldură 
la o 
Pentru ei, 
arată 40 grade sub zero, 
seamnă că gerul s-a muiat. De 
sute de ani de cînd iakuții 
locuiesc în această regiune a 
Siberiei, ei au avut tot timpul să 
se adapteze la aceste condiții 
climaterice. Un iakut sau un 
eveno, de pildă, se poate culca 
liniștit în aer liber acoperit de 
o piele de animal fără nici o 
grijă că va face guturai.

în Republica Iakută, se află 
polul friguros al emisferei nor
dice. S-au înregistrat și tempe
raturi de 75 grade sub zero. 
Recordul îl deține însă stațiu
nea polară sovietică Vostok. 
Aici, în luna august a anului 
1958 termometrul a coborît la 
87 grade. La asemenea temper 
rat ură, mercurul devine dur ca 
fierul și fierul tot atît de fragil
ca

Daca secetele teribile, ploile 
torențiale sau gerurile cumplite 
din anumite regiuni ale globu
lui pun la grea încercare popu
lația, nici vîntul, acest element 
al naturii a cărui energie este 
uriașă, nu se Iasă nlai prejos.

în Asia Centrală, vîntul „Af
ganul" mănîncă literalmente 
toată verdeața atunci cînd 
începe să se dezlănțuie. Pielea 
omului se usucă și crapă ca o 
coajă uscată. Cine se așează din 
nebăgare de seamă sau neștiință 
cu fața înspre direcția de unde 
suflă vîntul, are imediat plămî- 
nii umpluți de nisip. Cele mai 
infernale vînturi însă bîntuie în 
Sahara: Hamsiul, Siroccoul,
Harmathanul, Simunul tran
sportă cu energia Iot uriașă 
nisipurile la sute de kilometri.

Iar în Australia, pe 
nord-vestică suflă, între aprilie 
și noiembrie, teribilul 
„Willie-Willie" care are o viteză 
de 250 km. pe oră. Apariția sa 
este bruscă și efectele fulgeră
toare. Orașe întregi au fost dis
truse în acest fel, cum au fost 
orașele Onslow, Cossak sau 
Roenbourne și unde puterea 
viatului a măturat de pe fața 
pămîntului oameni, vite, păsării

coasta

vînt

Din lumea uecuvintătoarelor
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ȘTIA
...apa sărată se poate 

transforma în apă dulce ? 
Colaboratorii Academiei de 
Științe din Turkmenia au 
demonstrat acest lucru cu 
ajutorul unui aparat care 
funcționează pe bază de 
energie solară. Fundul și 
pereții aparatului sînt aco- 
periți cu o materie izolan- 
tă. Pe fundul aparatului 
există un rezervor care se 
umple cu apă sărată. Căl
dura solară, evaporînd apa, 
face ca sarea să se depună, 
in timp ce vaporii de apă, 
în contact cu sticla, să se 
condenseze, revărsîndu-se 
apoi într-un recipient.

...atmosfera tuturor mari
lor orașe conține foarte 
mult praf și că recordul în 
această privință îl deține 
Londra ? S-a constatat că 
într-un degetar de aer lon
donez există 50.000 de par
ticule de praf. Dacă doar 
una dintre aceste particule 
ar intra in interiorul unei 
lămpi de radio sau de tele
vizor în timpul fabricării 
acestora, ar fi suficient ea 
ele să nu mai funcțianeae.

...cea mai veche carte de 
chimie din lume este „Car
tea Modificărilor'*,  sorină în 
secolul al 11-lea al erei 
naostre de savantul chinez 
Wei-Po-Iang ?
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comerț pe largă eU
acești șerpi care s-au dovedit 
deosebit de folositori în stîr- 
pirea șoarecilor.

de asemenea că 
disting și recunosc 

Dintre toate, cele

★

prin terminațiile nervoase cei 
se găsesc la baza fiecărui fir, 
în schimb, la greeri urechile 
se află așezate pe piciorușele 
din față iar Ia lăcuste pe pi
ciorușele dinapoi.

Prin diverse experiențe s-a 
constatat 
insectele 
culorile, 
mai sensibile în ceea ce pri
vește reacția la diferitele cu
lori, sînt furnicile. Albinele, 
de asemenea, recunosc toate 
culorile afară de cea roșie pe 
care o văd neagră.

V
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...prima linie de troleibuz 
din Europa a fost construi
tă în anul 1911, și anume in 
orașul cehoslovac Bndejo- 
vitze ? Astăzi, acest oraș cu 
o populație care nu depă
șește 67.000 de locuitori, 
are 53 de km. de linii de 
troleibuze și autobuze. Iar 
numărul pasagerilor în de
curs de un an este de apro
ximativ 28 de milioane !

la 30.009

chibrituri 
Italia au

.-în ultimii 9 ani, uzinele 
de motociclete din Varșovia 
au produs 250.000 de moto
ciclete, dintre care 50.000 
numai în 1960 ? Cît despre 
producția de scutere, ea va 
ajunge în 1965 
pe an.

...fabricanții de 
și brichete din 
serioase motive de îngrijo
rare din cauza concurenței 
unui nou sortiment de ți
gări apărut pe piață ? Pare 
ciudat, dar explicația este 
că aceste țigări se aprind 
fără chibrit și fără briche
tă ! Cum ? Fiecare țigaretă 
este prevăzută la unul din
tre capete cu un aprinză
tor propriu. Este suficient 
să freci capătul respectiv 
de o fîșie de hîrtie specială 
lipită pe pachetul de țigări, 
pentru ca ea să se aprindă 
numaidecît.
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Se știe că simțul văzului la 
lilieci este deosebit de slab 
dezvoltat. Atunci cum se 
orientează ei în timpul zboru
lui și mai ales cum descoperă 
și prind cu atîta precizie in
sectele cu care se hrănesc î 
Explicația este următoarea : 
liliacul are capacitatea să 
emită niște sunete de o inten
sitate foarte ridicată — pe 
care urechea omului nici nu 
le poate recepționa. Lovin- 
du-se de diferite obstacole, 
ecoul acestor sunete este re
cepționat ca un 
acustic. în felul 
se pot orienta 
tot prin același 
sesc și hrana.

fel de radar- 
acesta liliecii 
cu precizie și 
mijloc își gă-

A APARUT
Calendarul de perete

(De la al treilea
Salon de artă foto
grafică al R.P.R.)
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Ocean 
subteran

suprafață de 
pătrați. Mai

Geologii sovietici au făcut 
de curînd o descoperire cu 
totul neobișnuită. Ei au des-^~ 
coperit că ținutul vest-sibe- 
rian este așezat pe un fel de 
„ocean" subteran, format din- 
tr-o rețea de mări și fluvii, 
totalizînd o 
3.000.000 km.
mult, forîndu-se la o adînci- 
me de 1.000 metri, au fost 
scoase la suprafață ape ter
male cu o temperatură de 32 
grade Celsius.

Conform prevederilor geo
logilor, forările la o adînci- 
me de 2.500 metri vor scoate 
la suprafață apă cu o tempe
ratură 
Aceste 
se vor 
ieftine 
a locuințelor 
parte a Siberiei, 
importanță economică 
culabilă.

de 80 grade Celsius, 
descoperiri, prin care 
pune în valoare surse 
și rapide de încălzire 

din aceas*  
prezintă o 

incal-

• 4 •

Toata lumea știe că laptele 
este unul dintre alimentele 
cele mai nutritive și mai gus
toase. Aceasta se datorește și 
acidului ascorbic care, pe 
lîngă faptul că dă gustul ca
racteristic laptelui, are și un 
rol deosebit în întreținerea 
sănătății. Din păcate însă, 
acidul ascorbic are proprie
tatea de a se descompune 
sub acțiunea luminii solare. 
Pentru a-1 conserva, oamenii 
de știință recomandă ca lap
tele să fie pus în comerț în 
sticle de culoare închisă, ro
șie, galbenă sau maro.

• •• pe conductă

(de la vacile 
la pășune) pe o lungi- 
mai mulți kilometri și 
debit de 20 de litri pe 
Diferența de nivel în-

Originalitatea micii locali
tăți Krimml din Tirol constă 
într-o conductă. Bineînțeles 
că această conductă nu este 
insă una obișnuită. Ea trans
portă pentru locuitori lapte 
proaspăt muls 
aflate 
me de 
cu un 
minut.
tre cele două capete ale con
ductei este de 500 m.

pe anul 1967
uzare la unitățile de 

difuzarea presei. tutungerii, 
librării, cooperative, oficii, a- 
genții și factori poștali.



politică și economică, ci și 0 
revoluție culturală".

LMcuuori dm Aix-eu-Pr evence (Franța) participînd la un miting pentru dezarmare, pentru pace 
in Algeria și pentru soluționarea pașnică a problemei germane.

LA S F
Sc va Încheia in curind 

primul an al deceniului al 
șaptelea din secolul nostru. 

1 Acest an a fost anul pătrun
derii omului in Cosmos, anul 
Congresului oonstructoriftor co
munismului, anul zădărnici
rii unui șir de comploturi im
perialiste La Berlin, in Cuba, 
Laos etc. Datorită in primul 
rînd eforturilor țărilor socia
liste, în frunte cu U.R.S.S., 
uneltirile agresive ale impe
rialiștilor au fost zădărnici
te. Raportul de forțe pe arena 
mondială înclină atît de vizi
bil de partea forțelor socialis
mului și păcii, încât pînă și cei 
mai miopi politicieni occiden
tali nu pot să ignoreze faptul 
eă dezlănțuirea unui război 
împotriva vreunui stat socia
list ar echivala cu semnarea 
propriei sentințe de condam
nare la moarte.

Acum, în deceniul al șap
telea, comunismul nu mai eăe 
un vis îndepărtat, ci o reali
tate care se înfăptuiește cu 
succes pe o șesime a plane
tei noastre. Perspectivele vii
toarelor două decenii de a- 
plieare a programului de con
struire a comunismului, a- 
doptat de către cel dc al 
XXU-lea Congres al P.C.U.S., 
provoacă adevărate coșmaruri 
in occident. Senatorul ame
rican Jacob Javits declara nu 
de mult: „Ritmul progresu
lui economic al S.U.A. nu 
este destul de rapid pentru 
a 'obține victoria în întrece
rea economică cu Rusia.”

Faptele de eroism fără sea
măn ale Ini Iuri Gagarin și 
Gherman Titov, care — 1*
bordul navelor „Vostok-1" și 
,,Vostok-2" create dc oamenii 
de știință, tehnicienii și 
muncitorii sovietici — au pă
truns în Cosmos, vor 'intra 
în istorie împreună cu amil 
care se încheie in ourind. 
Pătrunderea omului sovietic 
in Cosmos a însemnat o mă
reață biruință a dezvoltării 
multilaterale a economiei so
vietice și a confirmat tot
odată Oorța rachetelor de care 
dispune Uniunea Sovietică, 
rachete fără egal in lume.
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Daruri pentru S.U.A.
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Evenimentele petrecute în 

anul 1961 confirmă încă o dată, 
fără putință de tăgadă, că cu 
puternicul lagăr al socialis
mului nu se poate discuta în 
limbajul forței. In acest an, 
primul an de guvernare al ad
ministrației Kennedy, cheltu
ielile militare ale S.U.A. au 
depășit cifra record de 50 
miliarde de dolari, s-au înre
gistrat cele ma'i mari mobili
zări în armata S.U.A. de Ia 
agresiunea militară în Coreea, 
s-a intensificat considerabil 
isteria războiului. Dar acestei 
psihoze i s-a dat replica cu
venită prin măsurile de cre
ștere a capacității de apăra
re a Uniunii Sovietice și a 
celorlalte state din comuni
tatea frățească socialistă. 
Clarviziunea acestor măsuri 
iși găsește confirmarea în a- 
ceea că omenirea pășește in 
1962 in condiții de pace.

In anul 1961 imperialiștii și 
colonialiștii au suferit înfrin- 
geri după înfrîngeri. Așa, de 
pildă, deși au încercat pe ca
lea unei agresiuni armate să 
schimbe orînduirea economică 
și politică instaurată în eroica 
Cubă. imperialiștii nord-ame- 
rieaui au suferit un eșec total 
și rușinos.

Imperialiștii nord-americani 
n-au suferit însă eșecuri nu
mai in Cuba, ci și în Brazilia, 
Ecuador, Laos, Vietnamul de 
Sud etc. în Algeria, unde 
războiul colonialist a intrat 
în al 8-lea an, armata de 
eliberare națională dă lovi
turi din ce în ce mai puter
nice colonialiștilor francezi. 
Anul 1961 se încheie cu o 
însemnată victorie a forțelor 
anticolonialiste, prin elibera
rea teritoriilor indiene Goa, 
Daman și Diu din robia colo
nialiștilor portughezi. în anul 
1961 numărul membrilor 
O.N-U. a ajuns la 105. Prin
tre noile state primite in a- 
ccst important for internațio
nal se numără și Republica 
Populară Mongolă. Raportul

de forțe se schimbă rapid și în- 
lăuntrul Organizației Națiuni
lor Unite, vechea „mașină 
de voi" imperialistă răminind 
tot mai des în pană. Forțelor 
păcii H s-au alăturat in acest 
an noi state independente, 
iar rezoluția adoptată in pri
ma parte a celei de a 16-a 
sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la des
ființarea colonialismului, con
stituie un pas însemnat spre 
dobîndirea independenței de 
către alte popoare apăsate 
încă de jugul colonialismului.

Republica Populară Romî- 
nă ia atitudine activă în pro
blemele majore ale situației 
internaționale, se pronunță 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale sub un strict 
contrei internațional, pentru 
înlăturarea colonialismului de 
pe planeta noastră, pentru 
încheierea Tratatului de pace 
cu Germania, pentru trans
formarea regiunii balcanice 
intr-o nonă a păcii. Adopta
rea la cea de a 16-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
a recomandărilor privitoare la 
eduearea tineretului în spiri
tul păcii, din inițiativa dele
gației R.P. Romine, ca și ale
gerea țării noastre ca membru 
nepermanent în Consiliul de 
Securitate confirmă presti
giul crescind al țării noastre 
pe tărim internațional. După 
cum a arătat tovarășul Gheor- 
ghe Gheerghiu-Dej la recenta 
Plenară a C.C. al P.M.R,:

. „Republica Populară Romînă 
va depune, și pe viitor efor
turi pentru extinderea rela
țiilor pașnice și a schimburi
lor economice și culturale cu 
toate statele, pentru dezvolta
rea relațiilor de bună vecină
tate și a colaborării interna
ționale, pentru promovarea 
perseverentă a principiilor 
coexistenței pașnice și stator
nicirea unei păci trainice în 
lume".

întărirea forțelor socialis
mului și păcii in întreaga lu
me constituie principala che
zășie a posibilității de men
ținere și întărire a păcii în 
lumea întreagă in anii ce vin,

Z. FLOREA

YU HSIUNG-FI
; vicepreședinte al Federației 
Sindicatelor din provincia Hei-*  
lung Dziang — R.P. Chineză

a

„în limba chineză există un 
proverb care spune cam așa i 
„Poți să asculți de o sută de 
ori, dar dacă ai văzut o sin
gură dată un lucru, aceasta 
este mai convingător, mai pre
țios". Și pot spune că în de
cursul vizitei noastre în Ro
mînia am văzut foarte multe 
lucruri. începând cu noile 
construcții din Capitala și de 
pe țărmul Mării Negre, con- 
tinuînd cu modernele comple
xe industriale de la Onești și 
Săvinești și sfîrșind cu gigan
tica Hidrocentrală de la Bicaz, 
peste tot am fost martorii suc
ceselor mari obținute de po
porul romîn în construcția so
cialistă.

De aceste succese ne-am 
simțit minări și fericiți și noii 
considerîndu-le ca propriile 
noastre succese. Ele demon
strează de altfel în mod evi
dent superioritatea sistemului 
socialist, căci numai într-o 
orînduire de acest fel se poa
te transforma, într-un ritm 
atît de rapid, o țară agricolă 
într-una industrială".

M. ARMUNANTO 
membru al Consiliului Suprem 
Consultativ al Republicii Indo
nezia, director și redactor-șeî 

al ziarului „Bindang Timur“

„Prima mea impresie despre 
Romînia este aceea că locuito
rii țării voastre sînt bine dis
puși, serioși și amicali, indice 
incontestabil al existenței lor 
fericite.

Noile imobile construite în 
conformitate cu planurile de 
sistematizare, marile imobile de 
locuit în diferite culori, con
cepute într-un stil modern, 
însă purtînd tipicul arhitecturii 
romînești, marele Combinat 
Poligrafic „Casa Scînteii" și mi
nunata sală a Palatului R.P. Ro- 
mîne dotată cu o acustică mo
dernă și admirabil ornată, toa
te acestea arată că Romînia a 
realizat nu numai o revoluție

1I
I

LEON CUCULAS 
scriitor din Grecia

>,Eu am mai vizitat frumoasa 
dv. patrie cu 24 de ani in ur
mă și pot deci să compar ce
le două Românii — cea de di
naintea războiului și cea de 
astăzi. Noile unități industria
le, marile construcții care se 
ridică peste tot în țară, mu
zeele și teatrele, sălile de con
cert, casele de cultură, toate 
acestea ne arată eforturile de
puse pentru ridicarea nivelu
lui cultural și material al po
porului".

LORD BOYD-ORR 
președintele Consiliului Brita
nic pentru dezvoltarea comer

țului internațional
„Eu judec o țară după as

pectul adulților și copiilor pe 
care îi văd pe stradă. In Bucu
rești copiii sînt plini de sănă
tate, îmbrăcați cu gust și tot 
timpul surîzători. Tinerii și ti
nerele se îmbracă simplu, însă 
cu gust. In Romînia este impo
sibil să întîlnești o femeie rău 
îmbrăcată. Toți oamenii sînt 
bine dispuși, veseli, conștienți 
de faptul că aparțin unei țări 
care progresează rapid".

LtJTFI AY 
ziarist turc

„Institutul de folclor dirt 
București este o impresionantă 
instituție de cultură. In arhive
le sale sînt peste 75.000 melo^ 
dii populare imprimate pe 
discuri sau benzi. Afară de a- 
ceasta au fost tipărite manua
le de coregrafie. Toate prover-*  
bele, poveștile populare au fost 
imprimate pe benzi de magne
tofon sau tipărite. S’-au făcut 
studii asupra folclorului națio-: 
nai. Vizitînd toate acestea, as-< 
cultînd despre folclorul romb 
nesc, toți au rămas foarte mi
rați cînd au auzit că la noi (în 
Turcia — n.n.) unde există 0 
atît de bogată muzică popu-> 
Iară, diversitate de dansuri 
populare și literatură populară 
nu există un institut de folcdor”4

Omului contemporan
de LUDMILA TAT1ANCEVA

(U.R.S.S.)

Porumbeii pe-acoperiș uguiesc 
Sub cristalul zării albastre ; 
Deschide fereastra, privește 
Atent - și ai sâ-nțelegi
Gt de sfioase-s păsăruicile noastre. j

Porumbelul seamănă
Cu o liră vibrînd pe cer clar ;
Porumbelul sidefiu este doar
Un simbol al păcii — ,
Din ciocul său n-aștepta pacea în dor. i

Tu știi :
Globul pămîntesc nu e un glob,
Războiul nu-i jucărie pentru copii 1 i
Să nu-ngăduim bombei să ardă
Pămîntul au minunile-i vil I i

imperialiștilor țDesene NIC. NICOLAEȘCU 
și V. VASILIU)'

I
V

...Sorcovit!!!Ciankaișistul își pregătește 
local la O.N.U. pentru ngul 

an.

Ultracolonialistul: — Primiți, 
în semn de dragoste, darul 

meu de Anul Nou!

Adenauer și Franco: — Ne 
dați, ne dați, ori nu ne dați ?



MOȘ GERILĂ

R A V A $ E

Colectiviștilor din Valea Rea 
țStrehala) care au plantat nu
meroși pomi fructiferi.

De o oră si mai bine 
îmi ziceam nedumerit;
*- Măi că fie f„. ăsta-i totul. 
Sau cumva m-am rătăcit ?
*• Da' ce cauți. Moș Gerilă h 
Mă întreabă un sătean 
Apărut în pragul ușii, 
•- Caut 'totul Maghiran.
*“ Ăsta-i 1 Da" poftim, în cată 
Să te încălzești puțin 
Hai, c-avem cîrnați, piftie. 
Pline caldă si ce vin ?... 
Mă poftește el în casă, 
Iar eu — tot mai fîstîcit:
— Măi bădie, lasă gluma I 
Spune-mi sincer ; n-am greșit ț 
*-■ N-ai greșit, nene Gerilă, 
Insă fiindcă tot insiști, 
Uite-așa arată astăzi
Satul de colectiviști!
Umple el două pahare 
Cu virtos de Drăgășani ;
•- Hai noroc, nene Gerilă l 

Hai noroc si la mulți anii 
Mi se-mbujorase fața... 
Vin... atîtea bunătăți — 
A pierit de mult strigoiul 
Lipsurilor de-alte dăți ! 
El, -parcă ghicindu mi ginduli 
•— Ai văzut că și pe-aici —> 
Arde lampa iui llici ? 
Zîmbitor, colectivistul 
Umblă la șifonier, 
IÎ deschide și-mi arată 
Un micuț... elicopter!
— Pentru cine-i ? 
Iar săteanul;
— P.entru puștiul meu, Ilie, 
Că i-am spus că Moș Gerilă 
Ii .aduce-o jucărie.
— Bată-ie norocul, taică! 
Zic, ghicindu-i înțelesul —
— Ai crezut poate că moșul 
E în urmă cu progresul ? 
Am avut grijă de toate 
Cînd desaga mi-am umplut. 
De la iepurași la „Zborul 
Primului Cosmonaut/" 
Dau să plec — colectivistul 
Zice; — Moș Gerilă. stai. 
Personal lui Iliuță 
Jucăriile să-i dai !
— Lasă, dă-i-le matale, 
Că eu mai am de umblat
Și vreau pin-la miezul nopții 
Să termin cu-ntregul sat!
— Da' rămii măcar o clipă 
Prichindelul să te vadă. 
Să îți mingîie obrajii, 
Barba-ți albă de zăpadă! 
F,u. rotindu-mi ochii-n casă, 
l-am răspuns, zîmbind ușor;
— M-o vedea la miezul nopții. 
Doar aveți... televizor !

VALERIU FILIMON

Unui colectivist harnic.

Cam attta le-aș «n 
Despre el să sal se spună i 
Pomii de la Valea Rea 
Au dat numai... roadă b^fli I

Cu „Bun venit 1“ ei te fntfmpinarl, 
Ctnd pragul colectivei le-al pășit 
Urarea n-a fost însă tntr-o doară. 
Că te-ai ales mereu cu-, bun venit I

Unui Învățător.
• -.t âr ’ *"

L-ai ghicit I E un răvaș 
Scris de mine ca cinstire 
Pentru-acel ce-mi fuse nas 
La a slovei buchisire

Unui colectivist în virstă^

Tractoristului ion Dulceață 
de la S.M.T. Budeștl, raionul 
Oltenița.

Tu, sarcinilor le-al dat viață,
Mulți hantri ai realizat.
Incit au spus cu toții: „Dulceață 
E o_. bomboană de băiat 1“

•— „Casa ml-e Îndestulată I 
(Zice — surîzînd — unchiașul) 
Sărăciei de-altădată
Eu de mult i-am dat răvașul P*

* Pentru anul care vine
Ți se potrivește bine 
O urare de-acest gen: 
—— La mulți ani — dar— pe teren 1

Unui agronom care condu
ce lucrările din birou.

Unul președinte de sfat, 
popular care nu se ocupă del. 
terminarea căminului cultural.^’

Președintele, blajin, 
Spune des: — Ce mă pisați I 
Dacă vreți s-aveți cămin. 
Mergeți și... vă însurați I

Unuia căruia îi place să 
dicteze in familie.

De cînd împreună sînt, 
Soața n-a scos un cuvint
Astăzi s-a schimbat nițel:
Ea vorbește... cînd vrea el.

Unui agronom care prezintă 
la raion date umflate.

Al de-o vreme, nene State, 
Un stomac cît un hambar. 
Că oricînd din el poți scoate 
Șl-un vagon de grîne chiar.
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