
N. S. Hrușciov, in balconul palatului Qttai 
zieiu s-au masat în fața clădirii Consiliului

Un comentator al televiziunii fran
ceze, spunea luni seara, cu două zile 
înainte de vizita lui N. S. Hrușciov in 
Franța : „Comentariul meu asupra po
liticii interne a Franței va fi scurt, 
deoarece, de data aceasta, întreaga 
politică internă se limitează la două 
zile : luni și marți. Incepînd de 
miercuri, toată atenția va fi concen
trată in jurul vizitei d-lui Hrușciov. A- 
ceastă vizită a împins pe planul al 
doilea toate celelalte evenimente"...

Adevărate cuvinte I Ele exprimă nu 
numai starea de spirit a opiniei pu
blice franceze, ci și a întregii lumi iu
bitoare de pace, care leagă mari 
speranțe de reușita ‘'atative or franco- 
sovietice. Rodnicia tratativele- dintre 
două mari puteri, Uniunea Sovietică și 
Franța, ar avea o influență binefăcă
toare pentru continua îmbunătățire a 
relațiilor franco-sovietice ca și pentru 
sporirea șanselor de "eușită a tratati
velor la nivel înalt ce urmează să aibă 
loc în luna mai. Cum spunea scriito
rul sovietic Ilya Ehrenburg „Un mar
tie reușit va pregăti un mai reușit".

Poporul francez este entuziast din 
fire, dar în matzne de entuziasm ei 
s a depășit acum Pe sine. Corespon
denții de presă, observatorii, relatea
ză că in ultimele decenii nici un om 
de stat nu a fost fimit în P-cnța cu 
at'ta simpatie și căldură, de către a- 
tîția oameni, ca președintele Consi
liului de Miniștri al U R.S.S., Nichita 
Sergheevici Hrușciov. Chiar în condi
țiile cînd ploua abundent, mulțimi 
imense au ținut să-l intîmpine pe 
N S. Hruțciov. Pășind pentru prima 
dată pe pămîntul Franței, pe aeropor
tul de la Orly, șeful guvernului sovietic 
a spus : „Oamenii sovietici nutresc 
sentimente de profundă simpatie pen
tru poporul francez care a adus o 
mare contribuție la dezvoltarea cultu
rii, științei și tehnicii universale și îi 
doresc sincer măreție și prosperitate. 
Aceste sentimente de simpatie nu da
tează n ci de azi, nici de ieri ci, după 
cum știm cu toții, au rădăcini adinei. 
Sîntem pentru dezvoltarea între țările 
noastre a unor relații bune și priete
nești 'n domeniul politicii, comerțului 
și culturii”.

Sentimentelor de prietenie ale po
porului francez față de cel sovietic le-a 
dat glas și președintele republicii 
franceze, Charles de Gaulle, cînd, la 
întîmpînarea lui N. S. Hrușciov pe ae
roport a spus :

„Venîți in numele unei mari țări pe 
car? Franța a ’ntîlnit-o aproape :n fie
care perioadă a istoriei și care o fost 
alături de ea in cel mai îngrozitor din
tre războaie, veniți in numele unui 
stat care deține astăzi, intr-o lume 
neliniștită, un loc de prim plan, veniti 
în numele unui popor de care pe vii
tor va depinde in mare măsură pacea 
între oameni".

Programul fui N. S. Hrușciov !n cele
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d'Orsaț/, răspunzind mulțimii care-l ovaționează, (stingă). Zeci de mii de pari- 
Municipal, pentru a-l vedea și aclama pe șeful guvernului sovietic, (dreapta).

(Telefoto)

S. I'rusciov în Franța
M

două săptămini de vizită in Franța 
este extrem de încărcat. Atît de încăr
cat incit un crainic al televiziunii 
franceze a întrebat plin de linwe : 
„Nikita Sergheevici, aveți 66 de ani. 
Mergeți pretutindeni. Cînd vă odih
niți ?“ La care Hrușciov a răspuns 
printre altele : „Firește, călă'oriile smt 
obositoare și eu, un simplu muritor. 
Bineînțeles că ele mă obosesc, cor 
găsesc curajul să lupt deoarece ur
măresc țelul desființării războ'uiui. Și 
ceea ce mă îmbărbătează este faptul 
că eforturile nu sînt zadarnice”.

Ziarele și radioul francez redau în 
amănunt fiecare moment al vizitei, 
chiar și observațiile și glumele făcute 
în treacăt de N. S. Hrușciov. Deosebit 
de impresionante au fost mai ales vi
zitele lui N. S. Hrușciov la Mont Va- 
lerien - in ziua de 23 malie, precum 
și în casa cu nr. 4 din str. Mane Rose.

Pe colina Mont Valerien se află un 
vechi fort construit în timpul războiu
lui franco-prusac, și care acum adă
postește mormintele unor eroi francezi 
uciși aici de hitleriști. Pe pereții for
tului. transformat de către hitleriști in
tr-un loc de tortură și asasinare a pa- 
trioților francezi și a luptătorilor d.n 
mișcarea de rezistență, se pot vedea 
inscripții zgiriate in grabă de cei ce 
și-au petrecut aici ultimele clipe ale 
vieții lor : „Trăiască Franța", „Trăiască 
Uniunea Sovietică". „Trăiască liberta
tea". In curtea interioară a fortului, 
N. S. Hruțciov a depus o co-oană e- 
normă de flori. Aici, înfrățirea dintre 
cele două popoare împotriva acelorași 
dușmani este cit se poate de evrder- 
tă. „Astăzi, la mormintul Soldatului 
Necunoscut ți la Mont Valerien = a 

N. S. Hrușciov oferă Frt 'dat generatului Ve Gaulle S copie a fanionului 
depus pe Lună de racheta sovietică și macheta ultimului satelit artificial 
al Pămîntului lansat de U.R.S.S, (Telefoto: AGERPRES)

spus N. S. Hrușciov la dineul de la 
palatul Elysee am cinstit memoria 
eroicilor fii ai Franței care și-au dat 
viața în lupta împotriva agresorilor 
germani, pentru libertatea și indepen^ 
dența patriei lor. Dar oare numai dv. 
vă sînt ei scumpi ? Nu. Și nouă ne sînt 
scumpi. In momentele hotărâtoare po
poarele noastre au luptat împreună 
împotriva dușmanului comun". Tot la 
palatul Elysee, N. S. Hrușciov a.ădnd 
că aproape toate vijeliile și furtunile 
militare care s-au abătut asupra Eu
ropei au afectat atît poporul francez 
cit și poporul sovietic, și-a exprimat 
convingerea că în problemele primor
diale ale asigurării păcii în Europa, 
Uniunea Sovietică și Franța pot găsi 
o bază comună. „Sîntem convinși că 
Europa poate și trebuie să devină o 
zonă de rodnică colaborare pașn.că a 
statelor, că în Europa poate și trebuie 
să fie creat un sistem eficient de 
securitate colectivă", a spus N. S- 
Hrușciov în continuare.

Vineri, 25 martie la orele 8,27 (ora 
Parisului), a început pelerinajul la lo
cuința în care a trăit Lenin la Paris, 
între anii 1909—1912. (Str. Marie Rose 
nr. 4). In modesta casă în care a lo
cuit V. I. Lenin, N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțesc au fost int'm- 
pinați de o delegație a Consiliului 
Municipal, de membri ai Partidului 
Comunist Francez.

„Parisul v-a și oferit inîma sa, - a 
spus aici tovarășul Maurice Thorez — 
deoarece el a recunoscut în dv. pe 
discipolul credincios al lui Lenin, pe 
omul a cărei inițiativă multilaterală ți 
curajoasă a contribuit la avintul fără 
precedent al economiei sovietice, la 

îmbunătățirea vieții popoarelor sovie
tice ți la Înflorirea democrației socia
liste ți care au adus o neprețuită 
contribuție la lupta pentru menținerea 
păcii".

Conform programului vizitei. Ince- 
pînd de simbătâ, 26 martie, după o 
ședere de trei zile la Paris, N. S. 
Hruțciov întreprinde o călătorie în di
feritele localități ale Franței.

Astfel, au fost vizitate orațele Bor
deaux, al cincilea oraș ca mărime al
Franței, Pau, Marsilia ți altele.

La Bordeaux, N- S. Hruțciov a vizi
tat cartierul la Benauge, a făcut cu- 
noțtință cu autoritățile locale, apoi 
a participat la un dejun oferit in 
onoarea sa la primăria orașului. Tot 
aici a vizitat pivnița de vinuri alese a 
Marchizului de Lur-Saluces. Acesta 
i-a urat bun venit in limba rusă și i-a 
oferit o sticlă de vin „Medoc" din 
1894, anul nașterii lui Hruțciov. in 
glumă, N. S, Hruțciov a exclamat : 
„Vreți să-mi amintiți vîrsta I” La care 
marchizul a ripostat : 
bun".

'• După plecarea din 
ciov a făcut un scurt 
Aici, in fața locuitorilor a ținut o scur
tă cuvintare.

„Oamenii sovietici știu bine ce în
seamnă războiul ți știu să aprecieze 
pacea. Numai in ultimul război au 
pierdut multe milioane de oameni. 
Franța a avut de asemenea pierderi 
considerabile" — a spus N. S. Hrușciov 
în cuvîntarea sa. „in legătură cu vizi
ta mea în Franța am primit multe scri
sori din partea cetățenilor sovietici 
care in anii războiului au fugit din la
gărele germane și au ajuns pe pămin- 
tul francez, participind activ la mișca
rea de rezistență — a continuat preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S- - Ei îți aduc aminte cu deo
sebită căldură și recunoștință de oa-

„A fost un an

Pau, N. S. Hruș- 
popas la Nimes.

menii simpli din Franța care in aceste 
vremuri grele i-au primit frățește, le-au 
acordat ajutor și sprijin prietenesc. Am 
fost rugat prin aceste scrisori să trans
mit mulțumiri sincere și salutări fier
binți tuturor acelor francezi, care, ris- 
cindu-ți viața, i au ascuns pe oamenii 
sovietici de călăii fasciști, au împărțit 
cu ei ultima bucată de pîine, au în
grijit pe cei bolnavi și răniți. îndepli
nesc cu bucurie această cerere și 
transmit un salut tuturor patrioților 
francezi și glorioșilor partizani fran
cezi cu care oamenii sovietici au luptat 
umăr la umăr in detașamentele de 
partizani".

La Consiliul Municipal al orașului 
Marsilia a avut loc o recepție care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială. 
Gaston Defferre, senator și primar al 
Marsiliei și N. S. Hrușciov, primul mi
nistru al U.R.S.S., au rostit cuvîntări. 
„Poteca prieteniei trebuie curățată de 
buruieni" ; „Trebuie să ne cunoaștem 
bine, pentru a ne iubi”, a spus pri
marul Marsiliei. N. S. Hrușciov a vor
bit despre necesitatea asigurării co
existenței pașnice. „Uniunea Sovietică 
cheamă toate statele să acționeze nu 
sub deviza periculoasă „înarmați-vă !“ 
ci sub deviza rezonabilă „dezarmați- 
vă I" - a spus N. S. Hrușciov. „Pace 
și dezarmare - aceste cuvinte pun tot 
mai mult stăpînire pe mințile oameni
lor. Ele exprimă scopul vieții și luptei 
pe care o duc astăzi toate popoarele".

In timp ce se desfășura recepția de 
la primăria din Marsilia, pe cheiul 
portului s-au adunat mii de persoane 
care scandau „Hrușciov" și cintau al
ternativ Internaționala și Marsilieza. 
La cererea mulțimii N. S. Hruțciov a 
apărut de două ori pe balconul cen
tral al primăriei.

Etapa următoare a călătoriei lui 
N. S. Hrușciov a fost Dijonul. Ziarul 
parizian „Le Figaro" scria că această 
etopă a fost „cea mai strălucită șl 
mai colorată din întreaga călătorie de 
pînă acum. Locuitorii acestui oraș au 
ținut să dea riposta cuvenită v’rfuri- 
lor ierarhiei catolice care, văzînd că 
nu-l pot intimida pe canonicul Felix 
Kir, primarul orașului Dijon, eminent 
luptător pentru pace, l-au îndepărtat 
cu forța din oraș cu patru ore înainte 
de sosirea lui Hrușciov aici. Dacă însă 
întîlnirea dintre N .S. Hrușciov și ca
nonicul Kir a putut fi împiedicată de 
aceste „fosile politice" (expresia a- 
parține presei proqresiste franceze) nu 
a putut fi împiedicată întîlnirea lor 
spirituală. Adjunctul primarului, Veillet, 
a dat citire discursului pregătit rfe ca
nonicul Kir, în care primarul orașului 
aduce omagii „poporului -urajos, care 
o triumfat în fața celor 265 de divizii 
germane" în orașul Stalingrad care „a 
blocat în mod definitiv pe năvălitori*.  
Autorul discursului declară că „daco 
armata rusă nu ar fi făcut pe adver
sar să se retragă in mod definitiv, noi 
francezii am fi încă sub dominație 
străină". De aceea, „în f’îccre an, cu 
prilejul aniversării victoriei, drapelul

(Continuare în pag. a 7-a)
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b2t) de cititori noi are biblioteca din comuna Băbiciu, regiunea Craioua. Tinâra 
bibliotecară Marieta Pronie este cunoscută in întreg raionul Caracal pentru 

rezultatele muncii ei.

Festivalul bienal de teatru

4 L. CARAGIALE**

Thiărul actor Nirolac Spudercă, de la 
Teatrul de Slat din Ploești, sosi în comunii 
Brazi, cînd întunericul înserării cobora 
alene peslc întinderile acestei așezări. Ar
tiștii amatori, adunați de cu vreme la că
minul cultural. îl așteptau nerăbdători.

Era prima lor înlilnire cu artistul profe- 
sioni&l. Au făcui cunoștință și, pe nesim
țite, p început discuția despre piesă, roluri, 
decoruri... Apoi, a urmat repetiția piesei 
„Paznicul stelelor**  <lc Tiheriu Vornic. Re
plicile personajelor se succedau. Nicolae 
Spudercă urmărea a lent fiecare personaj, 
fiecare mișcare în scenă și îndeosebi inter
pretarea. Holurile se știau destul de bine, 
dar unii inlcrprețj nu vorbeau firesc, nu 
frazau bine replicile. Tnlerproții rolurilor 
lui Mihai, Visalon $i lordache rosteau cu
vintele repede, se mișcau cam mult în 
scenă și nu subliniau mesajul piesei. Ac
torul Nicolae Spudercă a oprit repel ilia 
cam pe la mijlocul piesei. De la început 
le-a explicat artiștilor amatori că persona
jele piesei reprezintă oaPieni din viața pe 
care îi inlîlnim în satele noastre și care au 
inspirat pe autor.

— Inchipuiți-va că sînteți asemenea oa
meni — Ic a spus actorul Spudercă. Și pe 
scenă trebuie să vorbiți tot așa cum vă 
exprimați și în viață, adică să Lrăiți rolurile

actorul Nicolae Spudercă așteptau lot mai 
încrezători desfășurarea fazei raionale a 
Festivalului bienal do teatru „I. L. Cara- 
giale“.

In duminica următoare, echipa de teatru 
din Brazi, s-a prezentat la faza raională. 
Cei opt artiști amatori, care interpretau ro
lurile piesei, erau emoționați. Sc întreceau 
cu artiștii celor șase formații teatrale parti
cipante la această fază, și nu era lucru j 
ușor. j

Cortina s-a ridicat, și prima echipă și a 
început spectacolul. Apoi, pe scenă au apă- 
lut, rînd pe rînd. celelalte formații. Echipa 
din Brazi a fost a patra. Pe măsură ce sc 
desfășura acțiunea piesei, spectatorii se ară
tau lot mai entuziasmați. La sfîrșit uai ro
pot de aplauze a răsplătit interpretarea me
ritorie a artiștilor amatori din Brazi.

După ce tiIlima formație a prezentai 
spectacolul, juiinl s-a consultat, apoi a dat 
rezultatul fazei. Mare a fost bucuria artiș
tilor din Brazi cînd au auzii că au promo
vat la faza regională.

La ieșirea din sală îi aș lepta actorul Ni- 
cukie Spudercă. Artiștii amatori din Brazi 
Lau îmbrățișat și i-au mulțumit din toată 
inima actorului, prielenul lor.

OVIDIU MARALOIU |

ÎN VĂ ȚĂMINTELE
UNEI CONSFĂTUIRI

In sala mare a bibliotecii raiona
le din Satu Mare anlauzele nu au 
contenit multă vreme în acea di
mineață cînd s-au vestit cîștiqătorii 
întrecerii orqanizate anul trecut în
tre bibliotecari. Din raionul lor erau 
și cîtiva premiati. Printre ei Ecateri- 
na Erdei din Viile Satu Mare. Pre
miul II ne reqiune nu e Dutin !

— Iată ce am realizat — a început, 
emoționată, Ecaterina Erdei, cerînd 
cuvintul. — 1.011 cititori si 8.565 
cărți citite. Dar nînă a aiunqe aici!..- 
Oamenii veneau cu qreu la bibliote
că. Am folosit cercurile de citit- A- 
poi recenziile, cum ar fi cele asunra 
romanelor „Pămînt desțelenit"? ,,Pe 
Donul liniștit', „Brazdă peste ha
turi"... Recenzii mai mult sub formă 
de povestiri cu qrupuri mari de oa
meni pentru a-i atraqe, a le deschi
de qustul de citit.

In raionul Satu Mare, cartea poli
tică și aqrotehnică, mai ales, nu 
prea aiunqea în mina țăranului mun
citor. Si cărți de acest fel existau 
destule. Intr-o comună mare ca Hal- 
meu, de exemplu, din cele 669 cărți 
difuzate pînă în luna februarie, nu
mai patru au fost cărți politice, si a- 
cestea solicitate de intelectuali. Bi
bliotecara Seres Ecaterina. spre deo
sebire de cărțile de literatură, nu 
manifestă preocupare pentru popu
larizarea cărții politice în rîndul ma
selor larqi- La Ardud, se află în raf
turile bibliotecii aproape 600 de cărți 
care cuprind prețioase învățăminte 
pentru lucrarea după metode aqro- 
tehnice a pămîntului-Comuna este în 
proporție de 97 la sută colectiviza
tă. punîndu-se în mod serios proble
ma întăririi economico-orqanizatori- 
ce a qospodăriilor respective. Dar 
în anul acesta, numai un sinqur ță
ran muncitor a împrumutat cârti a- 
qrotehnice- Restul ? ,,N-au venit oa
menii să ceară” — spune biblioteca
rul Romulus Săbău- Același lucru îl 
spun și alti bibliotecari, putini la 
număr, care așteaptă ca țăranul, in- 
trînd în bibliotecă, să le solicite o 
asemenea carte Dar oamenii, poa
te, nici nu știu că biblioteca are a- 
ceste prețioase cărți. La Halmeu sau 
la Ardud. la Lazuri sau la Homorod. 
nu se oroanizează. din păcate, inte
resante și variate manifestări de 
masă cu cartea politică si aqroteh
nică. Nu se folosește, bunăoară. în 
acest sens, cu continuitate si price
pere. expoziții cuprinzînd cărțile nou 
intrate în bibliotecă, panouri cu co
perte false, prezentări de cărți si 
chiar colportajul cărților de acest 
fel. Atunci cum au posibilitate țăra

nii muncitori să cunoască ce anume 
cărți le stau la dispoziție în rafturile 
bibliotecii. în afara cărților literare?

La recenta consfătuire a bibliote
carilor, cîtiva bibliotecari din raio
nul Satu Mare au împărtășit din ex
periența lor acumulată în cîtiva ani 
de activitate pe tărîmul muncii cu 
cartea, subliniind însemnătatea col
portajului de cărți

— Anul trecut așteptam să_ vină 
oamenii la mine să-mi ceară cărți — 
mărturisea Sirno Zoltan din Micula 
— dar azi mă duc eu la ei. Am mers 
din casă în casă cu cărțile subsuoară. 
Oamenii îndrăqesc cartea. Dar tre
buie să le-o oferi, să le acorzi tot 
ce-i interesează, cunoscîndu-le qus- 
turile. preferințele. La sfîrșitul anu
lui trecut am avut 750 de cititori. Ei 
bine, în anul acesta, la sfîrșitul pri
mului trimestru, exista deia înreqis- 
trat acest număr de cititori I

lies Ecaterina din Odoreu amintea 
de asemenea de faptul că orice car
te politică, aqrotehnică sau de știin
ță popularizată intrată în bibliote
că o prezintă țăranilor muncitori si 
folosește în acest sens recenziile, se
rile de întrebări și răspunsuri si în 
primul rînd discuțiile de la om la om. 
interesîndu-se de preocupările fie
căruia- Si munca aceasta i-a adus 
tov. Ileș bucuria unor rezultate fru
moase. Are înscriși pînă acum a- 
proape 650 de cititori, multi din» 
aceștia citind pe lînqă literatură 
cărțile care Ie oferă prețioase cu
noștințe despre diverse culturi aori- 
cole.

Bibliotecarii din raionul Satu 
Mare s-au anqajat în marea între
cere a bibliotecarilor din întreaqa 
tară : „Biblioteca în sluiba construc
ției socialiste". Ei trebuie să aibă 
însă întotdeauna în vedere, așa cum 
s-a desprins de altfel și din lucrările 
consfătuirii, că este deosebit de im
portant ca în afara cărții de litera
tură. în mîna țăranilor muncitori să 
ajunqă și caitea politică, cartea a- 
qrotehnică sau cartea de populariza
re a științei. Oamenii muncii de la 
sate trebuie să afle explicarea fră- 
mîntărilor lor zilnice din cărți, si bi
bliotecarilor le revine sarcina să 
desfășoare în această privință o 
muncă susținută, creatoare.

Numai cu asemenea preocpp 
bibliotecarii pot ridica instituțiile ce 
le conduc în rîndurile bibliotecilor 
fruntașe antrenate în concurs.

S. RADULESCU
în așa fel îneîl sii-i faceți pe spectatori să 
vadă în personajele piesei frământările lor 
de zi eu zi. Mihai și Visalon an dreptate 
ți acest lucru trebuie să-l înțeleagă și spec
tatorii. Visalon, de exemplu, întruchipează 
figura țăranului muncitor care a suferit 
nespus de mult în timpul moșierilor și 
care astăzi muncește eu dragoste și pasiune 
pentru propășirea colectivei. Viola lui se 
contopește cu viafa colectivei și Visalon 
devine dîrz, aprig ori de eîte ori înlilnește 
oameni care pun piedici în calea dezvoltă
rii gospodăriei.

Și rînd pe rînd, actorul Spudercă le-a 
vorbit despre fiecare persostaj în parte, 
despre stările sufletești prin care trece. 
Le-a interpretat cîteva replici, le-a dat cî- 
teva sfaturi și repetiția a început din nou. 
Din cînd în cînd tov. Spudercă întrerupea 
repetiția, le arăta cum să rostească replicile, 
de ce mișcări trebuie ele însoțite. Interpre- 
ții se transpuneau din ee în ce mai mult în 
rolurile personajelor. Mișcările stîngnce erau 
înlocuite cu mișcări firești.

Intr-un lîrziu s-a terminal prima repetiție 
cu artistul Nicolae Spudercă. Prima reped 
ție a prilejuit artiștilor amatori ai echipei 
teatrale din comuna Brazi și primele bucu
rii și totodată le-a sporit încrederea în po
sibilitățile lor.

La cîteva zile a avut loc a doua repetiție. 
Interpreții, în majoritatea lor tineri colecti- 
vișb, au depus toate strădaniile și repetiția 
a constituit un nou pas pe drumul îmbună
tățirii continue a interpretării artistice. La 
celelalte repetiții. Interpreții s-an prezentat 
ți mai bine. Deopotrivă, artiștii amatori și
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seară. Directoarea 
Maria V. Purje, 
al 
să

cadrelor 
facâ din 
cultural 

un izvor 
pentru

di- 
ac- 
un 

per- 
co-

ma și alcătuirea materială a pămin- 
tuiui", <,Cum se tormează ploaia, 
ză-pada și grindina' etc.

Cu aceeași mîndrie vorbesc țăra
nii muncitori din Gepiu și despre 
activitatea artistică ce se desfășoa
ră la 
trecut 
lui a 
sele :
Țențulescu. 
Luca și „Bărbatul lără opinci" 
Mihail Leonard, care s-au 
de aprecierea sătenilor.

cele mai actuale din viata satului 
nostru. Unul dintre marile noastre 
succese — ne mărturisește învăță
torul Constantin Parghel. l-am ob
ținut cu programul intitulat: „Ce-am 
văzut la Mădăras" în care membrii 
brigăzii noastre au popularizat 
înfăptuirile și realizările obținute 
de colectiviștii de la vestita qospo- 
darie colectivă din raionul nostru*  • 

Căminul cultural din comuna Ge
piu manifestă preocupare și pentru 
desfășurarea unei munci culturale 
in rîndul diferitelor categorii ale 

populației, prin 
forme de activita
te cu un conținut 
specific acestora. 
Este remarcabilă 
din acest punct 
de vedere activita
tea cercului cu fe

meile, in care săptămînă de săptă- 
mînă 45 de țărănci colectiviste au 
ascultat lecții interesante urmate 
de demonstrații practice, legate de 
îndeletniciri casnice-gospodărești- 
Așa de pildă, lecțiile și aplicațiile 
practice despre conservarea 
melor, scoaterea petelor de pe 
ne. îngrijirea mobilei, retete 
mâncăruri și 
urmărite cu

Activitatea
este bogată
un prețios ajutor în munca și via
ța țăranilor muncitori din această 
comună.

o 
o 
o

o
căminul lor. In cursul anului 
formația de teatru a căminu- 
pregătit și a prezentat 
„Bucuroși de oaspeți" de 

„Noapte albă" de

opie- 
Gh- 

V. 
de 

bucurat 
In cadrul

Căminul cultural din comuna Ge- 
piu, raionul Salonta, este unul din 
căminele culturale fruntașe din raion. 
Țăranii muncitori din comună se 
mîndresc cu activitatea ce se desfă
șoară aici, in fiecare duminică și a- 
proape în fiecare 
căminului. tov- 
cu concursul larq 
(factice, reușește
tivitatea căminului 
prilej de destindere, i 
manent de învățăminte 
lectiviștii din comună. Oprind un lo
calnic pe stradă 
și întrebîndu-1 ce 
conferințe a as
cultat în acest an 
la căminul cultu
ral, îți răspunde cu 
promptitudine și 
îți vorbeșto foarte 
familiar despre lot felul de conferințe 
tratînd cele mai variate probleme : 
realizările regimului democrat-popu
lar. lupta pentru apărarea păcii. în- 
qrijirea semănăturilor în timpul ier
nii și multe altele

Conferințele : „Educarea în spiri
tul socialist a tinerelului" sau ..Cum 
să organizăm timpul liber al copii
lor*  ținute în iarna acestui an 
căminul cultural, vădesc preocupa
rea pentru o strînsă colaborare între 
cămin și școală. La cercul de cultură 
generală, cursanții, țărani colecti
viști din comună, au ascultat o serie 
de lecfil interesante și instructive : 
„Originea și evolufia omului", „For-

o 
o

LA CĂMINUL CULTURAL 
DIN GEPIU

pregătirilor pentru cel de al 11-lea 
festival bienal ,,I- L. Caraqiale”, 
formația de teatru a căminului a 
pregătit cu multă seriozitate și rîv- 
nă piesele ,,O să He nuntă mare" 
de Lucia Demetrius și <,Fata tatii 
cea irumoasă" de 1. Ghelu.

Briqada artistică de agitație 
prezentat numeroase
popularizînd succesele gospodăriei 
colective din comună, antrenînd 
țăranii muncitori la înfăptuirea 
nor lucrări de interes obștesc,
executarea la timp și în bune con
diții a muncilor agricole. „Sînt 
preocupat ca brigada noastră să 
înfățișeze întotdeauna problemele

a
' programe

o

o
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de 
fost

mobilei.
prăjituri etc, au 

mult interes 
căminului din Gepiu 
și variată, constituind
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SĂ CONTRACTĂM CU STATUL
CIT MAI MULT DIN SURPLUSUL DE PRODUSE
S Din Cislău ne a sosit o veste îmbucurătoare, 
g Pînă acum cîteva zile planul de contractări la 

grîu, porumb și floarea soarelui a fost îndeplinit 
s și chiar depășit. La grîu, de pildă, planul a fost 
g îndeplinii în protoni de peste 119 la sută, ia po
st nimb 101.7 la sută, iar la floarea soarelui aproape 

200 la sută. Membrii unităților sorialist-coopcra- 
liste și țăranii muncitori cu gospodării individuale 
au dat dovadă dc spirit. practic, gospodăresc.

j au 
în

H de produse 
și ială-i anul acesta sporindti-și midi cantitățile 

= contractate.
= In aceste zile, o dată cu lucrările agricole de 
= primăvară, acțiunea dc contractare se desfășoară 
= cu intensitate în întreaga țară. E de ajuns să 
= amintim că anul acesta, pîna la sftrșilul lui fe- 
== bruarie s-au contractat cu statul mai mult cu 
s 445 de mii dc tone grîu. porumb și floarea soare- 
g Iui, față de aceeași perioadă a anului trecut. Pitiă 
S la dala amintită, în frunte se aflau regiunile 
= Con stun ța, Timișoara și Cluj. Situația însă se 
S schimbă de la zi la zi. In raionul Ctijmir-Craiova 
ș bunăoară, se desfășoară acum o susținută muncă 
|= politică de masă in vederea sporirii cantităților 
— contractate. Numai în comuna Vînălori, eu griul, 

porumbul și floarea soarelui contractate pînă în 
ultimele zile s-ar putea încărca două tronuri a 
cile 47 vagoane fiecare. Merită toată lauda mem
brii gospodăriei colective „Drapelul Roșu" din 
Salonta, care au încheiat contracte cu statul pen
tru toi surplusul lor de cereale. Valoarea cereale
lor contrariate dc ei întrece un milion și jumătate 
de lei.

Rezultate frumoase s-au obținut și în contrac
tarea legumelor și zarzavaturilor. Despre venitu
rile realizate din contractarea acestor produse pot 
fi întrebați colectiviștii din Ș ivi ța. regiunea Galați. 
Dacă anul trecut au contractat cu stalul 252 tone

Ei 
tras învățăminte din avantajele ce le-a oferit 
ultimii ani vîiizarea către stal a surplusului 

agricole prin sistemul de contruclări,

de liimu-

de legume, anul aces la au contractat nu mai pu
țin de 659 tone, ceea ce înseamnă «aproape de 
trei ori mai mult.

Constituirea fondului centralizat al statului la 
produse agricole are o mare însemnătate în ridi
carea continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii și în această acțiune un rol însemnat îl 
are munca politică și culturală de masă. 0 atenție 
deosebită trebuie acordată popularizării prin toate 
formele și mai ales prin conferințe la căminele 
culturalo și priu munca de lămurire de la om la 
om în rîndurile îulovărășiților și țăranilor munci
tori cu gospodării individuale care pot 
să contribuie pe măsura posibilităților 
eătuirea fondului centralizat.

Cu totul nesalisfăcătoare este munca
rire ce se desfășoară în raionul Buzău, unde piuă 
la 18 martie planul de contractări îu sectorul in
dividual nu se realizase decît în proporție de 7.2 
la sută la grîu, 7.4 la sută la porumb. iar la 
floarea soarelui abia 3,5 la sulă. Ce au de spus 
comitetele executive ale sfaturilor populare și 
activiștii culturali din acest raion despre sprijinul 
ce-1 dau organelor cooperației de consum ? In co
muna Sintimbru, raionul Alba, comitetul executiv 
«al sfatului popular nici nu s-a gtndil măcar să 
analizeze modul cum se desfășoară munca pentru 
contractări și nu-i dc mirare de vreme ce însuși 
președintele sfatului, Iov. Viorel Sălăjan, n-a dis
cutat cu nici unul din membrii întovărășirilor 
agricole din comună despre contractări.

Timpul nu așteaptă. Timpul prielnic pentru 
muncile agricole face ca majoritatea oamenilor să 
fie acolo unde se hotărăște soarta recoltei. Or, 
se știe că încheierea contractelor constituie un 
imbold în lupta pentru sporirea recoltei la hectar. 
Jată ce trebuie să știe în momentul de față fiecare 
deputat sătesc, fiecare activist dc pe frontul mun
cii culturale.

Pe tarlalele gospodăriei cotective „Unirea" din Stoenești, re ginned 
Craiova, comunistul Ristică Roșu însami/ifează 2ilnlc 15—16 hectare^

Timpul favorabil a făcut ca griul să crească rapid- Ion C. Lixenie, 
Victor l ilea și Sava D. Petra din comuna Gostavăi, regiunea 

Craiova, măsoară cu satisfacție firul plantei.

Șerban Vilhelm are muncă c.'e 
răspundere. Dacă-1 întrebi, ți-o 
spune. Dacă nu, vorbește mai 
bucuros despre pămînt, cit se 
poate scoate de pe cutare sau 
cutare tarla și nu uită să amin
tească de fruntășime : „că doar 
omul sfințește locul". Și frun
tași sînt destui în gospodăria 
colectivă din satul Cuci.

Cind i s-a încredințat condu
cerea unei brigăzi de câmp, asta 
s-a întîmplat acum șase ani. mu și 
amintește să fi putut lega vreo 
citeva vorbe mai ca lumea. II 
copleșise răspunderea. N-a iz
butit să-și ia angajamente, cu

■ate că o clipă l-a străfulgerat 
gindul că așa se cuvine. S-a tre
zit ingăimînd : „D-opoi, om face 
cum îi mai bine". Oamenii au 
bătut din palme ca și cîno' ar 
fi ținut cine știe ce cuvintare, 
iar el s-a simțit cam rușinat că 
nu le-a putut spune decît vreo 
șapte cuvinte: „Ș-apoi, ce era sa 
le spună? Că doar cîț era celed 
(slugă) pe moșia lui Cristofor 
nu i-a cerut nimeni părerea. 
Groful și fișpanii nu te puneau

Era pe-nserate. 
Tn fața sfatului 
popular din Bentu, 
cîțiva țărani discu
tau cu aprindere 
despre acțiunea ca
re a început în co
muna lor pentru 
desecarea unor te
renuri mlăștinoase.

— Dacă o să pu
nem umărul cu to
ții, vom inîntui re
pede treaba — 
spuse uri țăran nuc 
de statură și cum
pătat la vorbă. — 
Ce, cîteva zeci de 
hectare sînt de ici, 
de colea ? Doar 
facem pentru gos
podăria noastră co*  
lectivă, pentru noi, 
nu pentru altcineva 
— încheie el.

Alexandru Efrim, 
directorul căminu
lui, care fusese de 
față la'această dis
cuție își dădu deîu- 
dată seama că și 
activitatea cultura
lă trebuie să spri
jine acțiunea de re
dare de noi tere
nuri agriculturii. 

Ce-o fi plănuit în 
clipa aceea directo
rul căminului, e 
greu de spus. Fapt 
este că numai la 
cîteva zile, la că
minul cultural, nu
meroși țărani au 
ascultat conferința : 
„Combaterea ero
ziunilor și deseca
rea terenurilor mlă
știnoase*,  ținută de 
tehnicianul agro-

A 

in 
actualitate

nom Cdi. Șerban. 
Cu acest prilej, să
tenii din Bentu au 
aflat că și-n alte 
comune din raionul 
Buzău, mii și mii 
de țărani muncitori 
execută, prin mun
că voluntară, lu
crări pentru dese
carea unor întinse 
terenuri mlăștinoa
se. Conferința s-a 
soldat cu . angaja
mente concrete lua

să vorbești, ci să tragi ca vita". 
Așa a fost învățat Șerban și 
alte sute și mii ca ei, să tacă 
dacă nu voia să ajungă acasă 
cu urme de bici ne spate.

*
De șase ani Șerban Vilhelm 

este șef de brigadă. Conduce 
cinci echipe cu aproape 90 de 
brațe de muncă. Cî-nd îți vorbe
ște de producție are grijă să 
vorbească intîi de pămînt, „că-i 
fălos și el cu recoltele ce le-a 
dat". Pe unele parcele s-au scos 
și cîte 5.400 kg. porumb boabe 
la hectar. Cartofii au dat pină Ia 
30.000 kg., iar de pe aproape 19 
hectare de sfeclă de zahar s-au 
scos peste 100 vagoane. Și dacă 
porumbul n-ar fi fost bătut de 
grindină, pe vreo 25 la sută din 
suprafața de 36 hectare, produc, 
fia medie de porumb pe gospo
dărie ar fi ajuns la peste 7.000 
kg, știuleți la hectar. Hibridul 
„Warning" dă producții bune 
dacă pămîntul e lucrat ca lu
mea

Aici începe o scurtă poveste

te de zeci și zeci 
de localnici de a 
participa prin mun
că voluntară la de
secarea bălților din 
împrejurimile Bon
tului.

La punctele dc 
convorbiri, căminul 
cultural, sub îndru. 
marea organizației 
de partid, a organi
zat discuții pe a- 
ceastă temă. Parte 
din aceste d'scuții 
au fost oglindite și 
prin cîteva articole 
ce-ati apărut la ga
zeta de perete.

Brigada artistică 
de agitație pregă
tește o surpriză. In 
programul nou ne 
care a început să-l 
redacteze, brigada 
a rezervat un loc 
pentru cei care vor 
face cele mai mul
te ore de muncă 
voluntară și, bine
înțeles, și pentru 
cei ce se vor nu
măra printre co
dași. 

despre cîteva culturi prașitoare 
de bază ale gospodăriei.

„Solul nostru este în majori
tatea lui nisipo-argilos, iar res
tul nisipo-lutos, precizează Șer
ban, cu siguranța unui agro
nom. Baza unei producții bune 
de porumb este arătura adîncă 
de toamnă. I-am dat atunci o 
grămadă de gunoi de grajd. A- 
proape 70 de tone la hectar. 
Primăvara am dat cu discuito- 
rul. apoi cu grapa. Ne-am obiș
nuit să punem porumbul cu 
marcatorul in cuiburi 80/80 cen
timetri. Asta ne îngăduie să-l 
prășim în lung și-n lat. în a- 
fără de îngrășămintele naturale, 
am mai dat cîte 300 kg. super- 
fosfat la hectar. Lăsăm în cuib 
cite două fire. Asta înseamnă că 
la 10.000 metri pătrați a- 
vem cam 15 000 de cuiburi cu 
cite două fire, cu unul sau doi 
știuleți. Faceți socoteala : peste 
30.000 de fire îngrijite astfel 
ca să dee cam 45 50.000 știu
leți zdraveni. Și-s zdraveni, 
pentru că distanța de 80/80 em. 
ne permite să-l prășim chiar 
cînd dă in spic. Vara trecută, 
la cea de a patra prașilă, abia 
se mai vedeau caii din lan".

Tn aceste zile, la gospodăria 
colectivă „Gheorghe Doja" din 
Cuci, raionul Luduș, se lucrează 
la pregătirea terenului pentru 
semănat. 157 hectare vor fi se
mănate cu porumb boabe, sfeclă 
de zahăr, cartofi și porumb siloz. 
18 hectare cu porumb pentru 

boabe vor fi irigate. I.a porum
bul irigat pot fi lăsate chiar și 
trei fire la cuib, ceea ce în
seamnă eă se poate obține peste 
10.000 kg. porumb boabe la 
hectar. Experiența anilor trecitți 
și recomandările științei i-au 
învățat pe colectiviștii din Cuci 
că,''chiar în condițiile unei su
prafețe restrinse de pămint, 
printr-o chibzuită folosire a lui. 
prin cultivarea acelor culturi 
care dau in partea locului re
colte bune și mai ales prin res
pectarea regulilor agrotehnice, 
poți obține rezultate foarte 
bune. „Să facem ca pămîntul să 
rodească cît mai mult, asta-i“.

Șerban Vilhelm, ,,celed“-ul de 
altădată, azi brigadier, vorbește 
de „cultură intensivă" ca fac
tor principal în dezvoltarea în
tregului avut obștesc.

Este o dovadă a formării o- 
mului nou, a creșterii nivelului 
său profesional și a conștiinței 
sale socialiste.

C M-

Zilnic colectivista Stela Oncioiu, îngrijitoare la crescătoria de păsări 
a colectivei din comuna Gostavăț, raionul Caracal, duce la coopera

tivă sule de ouă.

Zilele frumoase de primăvară au poposit și pe meleagurile comunei 
tiăbiciu, regiunea Craiova. Mieii in curîiid vor gusta colțul jtrao 

al ierbii.



a MILIONARII
DIN SĂCELE

Insăniințarea sfeclei de zahăr pe terenurile gospodăriei agricole colective din 
comuna Stoenești, regiunea Craiova.

E mult de-atunci. Mai bine de cinci 
pătrare de veac. Tremura carnea pe 
ciocoii Caracalului. Nu se mai în
cumeta unul să. plece la drum ca 
să-și vadă moșiile. Nici în conacele 
lor ferecate nu se simțeau în de
plină siguranță. Faptul că Iancu Jia- 
nu se afla pe undeva, prin,împreju
rimi, cu haiducii săi, îi băga în spe- 
rieți. Iancu Jianul Nume rostit cu 
groază de către boieri, dar cu dra- 
qoste și nădeide de către clăcași. 
Aceștia din urmă cunoșteau multe 
ascunzători ale lui Iancu Jianu, dar 
nu suflau o vorbă. Nu l-ar fi' vîn- 
dut poterelor de arnăuți, nici pen
tru zece Dungi cu oalbeni.

Iancu Jianu a trăit un timp pe la 
Corlătești. Se ascundea în pădurea 
Moș Dreanu. Cu căpitanii săi ținea 
sfat lînqă satul Bondrea, sub trei 
stejari bătrîni care se văd acolo și 
astăzi. Roibul si-1 adăpa in apa Tes
luiului ce udă plaiurile Corlăteștilor. 
Iată de ce oamenii din partea locu
lui se mîndresc a spune că satul 
Corlătești este satul lui Iancu Jianu. 
La muzeul din Caracal există un ta
blou al lui Iancu Jianu și al căpi
tanilor săi Udrea si Mereanu, buni 
prieteni cu Tudor Vladimirescu. Ta
bloul a fost nășit tot la Corlătești.

Iancu Jianu a căzut, în cele din 
urmă, răpus de ciocoime. In Corlă
tești au prins cheaq și au înrobit 
treptat întreg satul două mari fami
lii de boieri : Brîncovenii și Otetele- 
șenii.

Președintele
Spre apusul huzurului lor Otetele- 

senii aveau un zbir de administra
tor. Mihai Serqiad îl chema. Pentru 
el o băncuță prețuia mai mult decît 
sănătatea si viața unui pălmaș. Pe 
la două noaptea, Sergiad ieșea că
lare la cîmp. Pălmașului căruia la ora 
aceea nu se afla în capul locului, 
nu-i mai dădea de lucru. Celor care 
pescuiau o mînă de baboiași în apa 
Tesluiului, Sergiad le pretindea să-i 
cosească două pogoane. Din prînzul 
pe care Sergiad îl dădea oamenilor, 
n-ar fi mîncat nici un cîine. Uneori, 
Sergiad plătea muncile numai pe ju
mătate.

Oamenii au început să-l înfrunte. 
Primul care i s-a împotrivit a fost 
Miron Cioroianu. L-a obligat pe zbir 
să plătească cum trebuie. Apoi, n-a 
mai venit la lucru. Sergiad l-a tri
mis pe șeful postului de jandarmi 
să-l sperie, să-l amenințe. N-a făcut 
nimic nici jandarmul.

Acum, fostul conac al Oteteleșe- 
nilor găzduiește sediul gospodăriei 
colective „1 Mai“. Stăpîni ai moșii
lor de odinioară sînt colectiviștii. 
Președinte l-au ales pe comunistul 
Miron Cioroianu.

Școala muncii în comun a făurit 
din Miron, vechiul gospodar, un or- 
qanizator de prima mînă. Colectiva 
pe care o conduce este milionară. 
La propunerea președintelui, a fost 
înzestrată cu puternice mijloace me
canizate: două motopompe, de 4 și 
6 toii, care asigură irigarea a 50 de 

hectare de grădină legumicolă, u- 
neltp mari tractate si un selector de . 
ultimul tip.

Visul președintelui, oricît ar părea 
el de îndrăzneț, era irigarea- între
gii suprafețe arabile a gospodăriei 
colective. Nemărturisit o vreme, vi
sul acesta a devenit acum un plan 
perfect realizabil. Au dovedit-o cal
culele făcute la fata locului de că
tre inginerul Filip Cioroianu, direc
torului Institutului de proiectări a- 
gricole din Craiova. Inginerul Filip, 
specialist în domeniul îmbunătățiri
lor funciare, este feciorul președinte
lui Miron. La rugămintea tatălui 
său, el a întocmit proiectul construi
rii unui sistem de baraje pe Valea 
Zambilei. Prin zăgăzuirea Tesluiului, 
va lua naștere un eleșteu adînc de 
cîțiva metri ce va da bogate produc
ții de pește și va înlesni irigarea a nu 
mai puțin de 700 hectare. Colectiviș
tii au hotărît cu un entuziasm ușor de 
înțeles să facă lucrarea prin muncă 
voluntară și s-o termine în 1961.

Inâtructorull iciîonal U.TM.
Ars de vînt și soare, a venit de la 

Caracal, cu bicicleta, să-și vadă „or
tacii". Așa le spune instructorul Ion 
Titu colectiviștilor utemiști din Cor
lătești.

Utemistiî din Corlătești, vrednici 
ortaci, l-au întîmpinat cu rezultate 
concrete. Sectorul zootehnic al gos
podăriei colective fusese preluat de 
utemiști și anume de către cei care 
în școală se dovediseră buni la în
vățătură și în privința cărora nu în
căpea nici o îndoială că vor asigura 
septelului o înqriiire rațională. Mun
ca voluntară ne loturile de 16 hec
tare ale tineretului, cultivate cu po
rumb, sfeclă de zahăr și floarea soa- 3 
relui. adusese gospodăriei colective U 
o economie de 140.000 lei- Brigada j 
artistică de aqitație a căminului cui- E 
tural preqătea un nou program in- 
spirat d'in viata satului. Profesorul fl 
utemist Misu Ilin cerceta, cu ajuto- I 
rul bătrînilor din sat. frumusețile | 
unor jocuri vechi și aproape uitate, 
ca „Joiana", „Balta’’, „Cazacul” și 
„Ursul-haiducesc". cunoscute numai 
în Corlătești. Imbogățindu-și reper
toriul cu aceste jocuri de o nease
muită vioiciune, echipa de dansuri 
va face cunoscute vechi comori ale 
folclorului din satul lui Iancu Jianu.

Instructorul raional de U.T.M. își 
notă toate aceste și multe altele în 
carnet, orqaniză cîteva consfătuiri 
si-i vizită pe „ortaci" la locul lor de 
muncă. Ion Titu își făcu „rondul" 
în două, trei zile cu seriozitatea și 
simțul de răspundere pe care i le 
cunoștea oricine. Nimeni nu știa însă 
un lucru: că instructorul Ion Titu se 
afla în concediu de odihnă și că ceea 
ce îl minase la Corlătești nu fusese 
decît dragostea lui pentru seriozita
tea și simțul de răspundere cu care 
se muncește în satul lui Iancu Jianu.

NICOLAE CULCEA

Cu zece ani în urmă, la Să- 
cele, raionul Istria, 90 de fami
lii de țărani muncitori și-au u- 
nit laolaltă cele 820 hectare pă- 
mîut arabil, formînd gospodăria 
colectivă „7 Noiembrie". Cîteva 
animale slăbuțe, despre care as
tăzi Ie este și jenă să pomeneas
că, cîteva căruțe, pluguri și 
grape, care de ca-c mii vechi, 
aceasta era pe scurt toată bru
ma de avere pe care o aveau co
lectiviștii cînd au pornit la 
drum. Cu voință fermă, cu hăr
nicie, colectiviștii trebuiau să 
demonstreze de partea cui stă 
dreptatea, să arate tu uror ce
lor ce au rămas pe dinafară, 
că iinde-s mulți puterea crește.

Și întrecerea a început. Era o 
luptă între ceea ce este nou și 
ceea ce este învechit, din care 
avea să se afirme superioritatea 
rrancii în colectivă.

Prima victorie obținută a fost 
sporirea producției la hectar. In 
1957 p odticția de cereale la hec
tar a fost de două ori mai mare 
față de recolta ce se obținea de 
regulă în partea locului în tre
cut. Țăranii muncitori din co
mună și-au dat atunci seama ce 
va să zică munca laolaltă cu 
mijloace mecanizate și rezul
tatul a fost intrarea tuturor în 
marca familie a colectiviștilor.

Astăzi, după zece ani, gospo
dăria agricolă colectivă „7 No
iembrie", se numără printre gos
podăriile milionare.

Nu de mult colectiviștii au 
dezbătut în adunarea generală 
planul de producție pe anul 
1960. Primul gînd și prima pro
punere a fost mărirea fondului 
de bază, astfel ca să atingă 
3.500.000 lei. A urmat venitul 
bănesc. EI iva trebui să ajungă 
la cel puțin 3.800.000 lei.

Ce și cum vor face colecti
viștii din Săcele pentru realiza
rea acestor rezultate? Pentru a- 
sigurarea unei recolte sporite 
Ia hectar, colectiviștii continuă 
să se preocupe de asigurarea 
îngrășămintelor naturale. Nu
mai brigada complexă nr. 1, 
condusă de brigadierul Ene 
Gheorghe, a transportat și 
încorporat în sol aproape 
2.000 tone de gunoi. Bri
gadierul Ene Gheorghe s-a

angajat în adunarea generală ca 
împreună cu brigada sa să depă
șească producția la hectar față 
de plan cu 200 kg. la grîu, cu 
500 kg. la porumb, cu 5.000 kg. 
la sfecla de zahăr și cu 200 kg. 
la floarea-soarelui, pentru fie
care hectar.

Roman Vîlcan, responsabilul 
sectorului zootehnic, împreună 
cu colectiviștii fruntași din a- 
cest sector, Nicolae Bornac, 
Dumitru Neagu, Ecaterina Ene 
și Aurica Bîlcă, se mîndresc, și 
pe drept cuvînt, cu sectorul zoo. 
tehnic. Acum zece ani, sectorul 
zootehnic se mărginea la 70 
de oi, o vacă, patru porci, trei 
găini și un cocoș, lirmînd 
îndemnul Consfătuirii de la Con
stanta colectiviștii au cumpărat 
mai mulfe vaci de lanic, aiim- 
gînd în 1959 la 85, numărul por
cilor a crescut la peste 530, al 
păsărilor la aproape 3.600.

Poate fi mărit sectorul zooteh
nic? Poate. Propunerile au ve
nit una după alta. Pentru amil 
1960 ferma de vaci să ajungă 
la 125 capete, iar numărul por
cilor la 980. Numărul oilor tre
buie să ajungă la 3.900, iar la 
păsări 500 bucăți la fiecare 100 
hectare cerealiere. încă din 
toamna anului trecut brigadierul 
Roman Vîlcan, împreună cu pre
ședintele gospodăriei agricole 
din Blejdea, ing. Ion Perișinaru 
și colectivistul fruntaș Samara 
Nicolae s-au ocupat de selec
ționarea oilor, hotărând să 
treacă Ia obținerea oilor meri
nos și sponcă. La bovine, de 
asemenea, se dă o mare impor
tanță, în special creșterii vițe- 
lelor și jumineilor. Pentru 
creșterea numărului animale
lor s-a acordat o mare im
portanță însilozărilor. Dacă 
în 1959 au fost însilozate 3.000 
tone porumb, și producția de lap. 
te pe cap de vacă furajată a cres
cut la 1.800 kg., pentru 1960, 
colectiviștii s-au angajat să dea 
viață Hotărîrilor Plenarei din 
3—5 decembrie 1959, să semene 
cu porumb siloz 180 hectare și 
să însilozeze 5.000 tone po
rumb în Iapte-ceară, iar pro
ducția de lapte să sporească Ia 
2.000 litri pe cap de vacă fu
rajată.

M. STANCU

In timp ce părinții mu 
colectivei. In fotografie

SEAF
Cufundat în bczr,J>. < 

tîrziu, satul a pri- >ă 
a somn. Luminile cuselo 
sesc treptat. Doar 1 
școlii răinîn luminate [ 
tîrziu, dcsenînd ăl noaj 
smoală ciudate umbre.

Intr-o clasă sînt adun 
20 de fetișcane vioaie și 
atîți flăcăi. Sub conduc 
Teodor Pop, directorul ș 
ner:i repetă de zor ciutei 
Și melodiile lor cîiid di 
ternice, cînd duioase, 
răzbat pînă în uliță, stîr 
trat de cîine. Din cînd 
vin oameni să împrumu 
In seara aceea de marți 
Suciu a luat romanul „E 
Grigore Stanciu „Poezii 
minescu, iar Andrei Dai 
volum de Balzac. Cu an 
în urmă chintăoanii 
ceau la popă sau la not: 
scrie jalbele. Și în loc > 
nătură, puneau degetul, 
îl citesc pe Balzac.

Să intrăm în altă salt
— Zsuzsi nici 1. i 1 

rău. 15 lei primeșr. la 
muncă — zise Madaraș.
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g pe ogoare, copiii lor se bucură de o îngrijire aleasă la grădinița 
:ă a grădiniței de copii a g.a.c. din comuna Pecineaga, regiu

nea Constanța

LĂ CHINTENI
— La noi va lua 17 lei — 

riț • Ham ar.
— m anul viitor la noi se vor 

da 20 leii
— Șt la noi 241
— Ce vorbești frate? Te po

menești că veți cumpăra și voi 
un autocamion, așa cum ne-ani 
pus noi de gînd pentru luna ur
mătoare.

— Să Iii sănătos ! Noi ne-am 
cumpărat unul săptămîna tre
cută.

Cîteva bătăi din palme și dis
cuția se curmă. Învățătoarea 
Irma Galffy, o femeie slăbuță, 
ce îndeplinește și funcția de re
gizor, se apropie oarecum ne
mulțumită de tinerii artiști a- 
matori.

— Tonul. Nu este bun tonul. 
Trebuie să înțelege*»  că cei doi 
președinți de gospodării colec
tive pe care-i reprezentați dum
neavoastră pe scenă nu sînt niș
te lăudăroși care fac reclamă. 
Nul Fiecare dintre ei arată rea
lizările din gospodăria lor. Or 
tr acesta în care vorbiți di
ni. ..ează acest sens și spectato
rul poate fi tentat să creadă că

eei doi sînt niște lăudăroși care 
își bat gura numai. Așa — și 
acum vă rog de la început.

Întovărășiri Ștefan Szakacs 
(Madaras) și Ștefan Rako Kc- 
lemen (Hamar) au pus cîteva 
întrebări, și-au dres glasurile 
și-au reînceput repetiția. In 
bănci soții Csucsui, Andrei 
Dako, Ana B. Magyarosi și cei
lalți interpreți își așteaptă rîrl- 
dul să intre în „scenă". Reze
mată de speteaza scaunului, în
vățătoarea Irma Galffy urmă
rește atentă discuția dintre Ma
daras și Hamar, iar chipul ei, 
luminat de pîlpîirea gălbuie a 
lămpii, trădează mulțumirea. 
Noii săi „elevi" respectă indica
țiile. Repetiția cu piesa lui Suto 
Andras a intrat într-o fază 
înaintată. Intovărășiții din co
muna Chinteni, raionul Cluj, vor 
să se prezinte cît mai bine la 
Festivalul bienal ,,1. L. Cara- 
giale“.

Tîrziu, oamenii, coriști sau 
actori amatori, se risipesc la ca
sele lor. La Chinteni s-a scurs 
încă o scară minunată.

M- ORNIC

sarea colectivei din Hăr- 
ilinit în februarie zece ani), 
e tot satul. Cu o săptâmi- 
intrase în colectivă și ulti- 
din comună, incununind 

care se desfășoară aici de 

j| întreg e moșia lor și 
5 aici ține al meu“ a dis- 
ngropat-o azi ca pe atîtea 
iud. La masă au fost 1.000 

A curs vinul și vinarsul, 
t au jucat și bătrînii. Parcă 
te'mai gindești la vîrstă 

tea motive de bucurie ?
rrete e un grafic cu crește- 
p a gospodăriei, care ar 
cum luat de acolo fiindcă 
de zece ani e într-un fel 
O să fie cercetat din nou 
întocmi o monografie a sa- 

cifrele acestea care vorbesc 
neni și despre pămînt vor 
ii cum s-au înălțat cei de 
zra nevoilor și au ajuns stă- 
50 au fost 44 de familii cu 
c'.cre ; în 1951 - 65 de fa- 
>0 ha. ; în 1952 - 224 fa- 
0 ha. ; în 1959 — 507 fami- 
1 ha- „In 1960 toată comu- 
pămîntul au fost colectivi- 

une președintele apăsat, cu 
vibrație în voce pe care o 
vestitorii cînd anunță mari

3 venitului e de necrezut, 
ni a crescut de 153 de ori,
fi de 5.387 200 de lei, adi- 
de ori mai mare ca la în- 
numărat în primul an de

existență cîteva mii și acum umblă cu 
milioanele.

Aici, în sală, sînt posesori de moto
ciclete, gospodine care la ele acasă 
apasă pe un buton și lasă în seama 
mașinei de spălat electrice, treaba pe 
care ani de-a rîndul au făcut-o înde
lung și trudnic, la rîu, cu picioarele 
afundate în răceala apei. Numai a- 
nul trecut 82 de colectiviști și-au făcut 
case noi, 21 și-au luat mobilă, 26 a- 
parate de radio. N-are nici un rost să 
lungim lista. Se știu multe despre viața 
colectiviștilor din Hărman.

Tractoriștii din Hărman au fost și ei 
de față și i-au felicitat pe colectiviști. 
S.M.T -ul e mai bătrîn decît colectiva 
cu doi ani. Timp de zece ani tracto
riștii și colectiviștii au fost nedespărțiți 
cum nedespărțiți sînt astăzi mașina și 
ogorul. Ideea mecanizării a izbmdit 
după prima recoltă. Tractorul a făcut ca 
pămîntul să dea produse îmbelșugate. 
(De la 1.250 kg. producție medie de 
gr'u în 1950, au ajuns azi la peste 
3.000 kg. la hectar — și lucrurile nu 
vor sta aici). Mecanizarea a ajutat co
lectiviștilor să dea celor din afară pri
ma lecție, pe concret, asupra superiori
tății agriculturii socialiste. Azi tractoa
rele fac 85 la sută din lucrările gos
podăriei. Despre asta și despre alte
le s-a vorbit acolo. Dar mai presus de 
toate s-a vorbit despre modul în care 
s-a împlinit cuvîntul prin care partidul 
i-a îndemnat pe țăranii muncitori să 
pășească spre viața pe care o văd 
acum întruchipctă aevea.

V. TOSO

Pe ulițele satului Uda-Clccociov, 
ziua, rar apare cineva, în alara șco
larilor gălăgioși care se întorc în 
timpul prînzului acasă. De dimineață 
pină spre seară, satul își trăiește viața 
dincolo de dealuri, pe cele 875 de 
hectare pămînt Me gospodăriei agri
cole colective ,,Tudor Vladimirescu".

încă din 1951, cîteva zeci de familii 
și-au unit pămîndurile și treptat-treptat 
au format o familie numeroasă, de 300 
colectiviști. Fiecare primăvară a adus 
cu ea și bucuria sosirii unor noi 
membri în rînduFile colectivei. Numai 
în acest an au intrat 60 de familii 
cu 137 hectare de pămînt. Zilele aces
tea colectiviștii dau zor să termine 
însămînțatul din epoca întiia. Păntin- 
tul proaspăt, ca o imensă fîșie de 
smoală, și-a primit stăpînii. Insă- 
mînțările cu mazăre, ovăz, sfeclă, 
floarea-soarelui sînt în toi.

★
Seara, viața își reia făgașul normal 

în sat. Pe drumuri e un du-te-vino 
nesfîrșit. Locuitorii satului urcă spre 
căminul cultural. Majoritatea săteni
lor sînt pasionați instrumentiști. In 
fiecare casă în care intri vei găsi atir- 
nînd pe pereți un fligorn, o trompetă, 
un flaut, un fluier.

Există aici un obicei. Fanfara că
minului cultural, prin cîntecul ei, mo
bilizează satul la adunările populare, 
ale colectivei, la repetițiile sau la 
spectacolele date la căminul cultural. 
M-am luat pe urmele instrumentiștilor 
care meirgeau spre cămin. Cînd am 
ajuns tocmai începea programul bri
găzii artistice de agitație.

Cunoscîndu-1 pe Ion Popescu, direc
torul căminului cultural „Ion Crean
gă", profesor de fizică și chimie, am 
aflat că este și instructor al echipei 
de teatru din comună și membru al 
brigăzii artistice de agitație. Tînăr, 
cu o figură aproape de adolescent, era 
plin de vervă și voie bună. De la 
el am aflat că spectacolul este inti
tulat „Primăvara Ia Uda".

— Un titlu strîns legat de ceea ce 
dezvăluim noi în program, — mi-a 
spus el — și anume primirea unor noi 
membri în colectiva noastră. Căutăm 
să vorbim și despre alte lucruri inte
resante, dar nu poți cuprinde o pri
măvară întreagă a satului nostru în
tr-un program de o jumătate de ceas.

S-a ridicat de pe scaun și s-a în
dreptat spre formația de instrumen
tiști pe care a început s-o dirijeze cu 
foarte multă pricepere. A uitat să-mi 
spună că este și dirijor — mi-am zis. 
S-au succedat într-o ritmică perfectă 
cîntece populare locale, cîntece de 
masă. La un moment dat s-a anunțat 
un duet cîntat la clarinet. Au apărut 
doi tineri, Virgil Barbu și Haralambie 
lonescu. Am tresărit la vederea lor. 
Mi-am amintit că-i văzusem pe drum 
alături de echipa de instrumentiști. In 
timpul executării unop hore locale, a- 
runeîndu-mi privirile spre interpreți, 
am rămas puțin nedumerită. Se anun
țase duet la clarinet. Insă numai Vir
gil Barbu mînuia instrumentul. Și to
tuși se auzeau două sunete. Haralam
bie lonescu imita vocal, într-un mod 
desăvîrșit și cu totul original, clarine
tul. Același lucru s-a întîmplat și cu 
duetul la nai.

— E vorba de o artă neobișnuită, 
îmi explică mai apoi directorul cămi
nului. — Da, de o artă. Nu este un 
simplu imitator ci un bun interpret.

S-a anunțat încheierea spectacolului 
și sala mică și neîncăpătoare a că
minului cultural „Ion Creangă" a în
ceput să-și reverse spectatorii în uliță.

VASILJU SIMONA Lemn pentru noi construcții (pictură)

— Miine seară repetiție la piesa 
„Cel din urmă" — a răsunat vocea 
directorului.

★
Tn drum, o parte dintre săteni se 

opreau pe la casele lor, o altă parte 
la biblioteca satului. Bibliotecara vo
luntară Maria Munteanu, bucuroasă 
își primea din ușă cititorii. Acum, în 
cadrul concursului „Biblioteca in sluj
ba construcției socialiste", afluxul de 
cititori este mai mare ca de obicei. An 
reîntilnit printre mulți alții pe tînăra 
colectivistă Adriana Drăgan, o oa

In anii puterii populare, în comuna RuginOasa, regiunea Iași, s-a construit o 
școală de 7 ani, cooperativă, sfat popular și dispensar. In fotografie: un 

aspect de la casa de nașteri din comună.

niH
LA ISLAZ

Am ajuns la Islaz într-un fapt de 
seară din această primăvară timpurie. 
Era mare praznic. Se aprinseseră pînă 
la Dunăre, ca un lung șirag de măr
gele roșii și mari, luminile electrice. 
Lumini in case, lumini in inimile islă- 
zenilor.

„Proclamația de la Islaz" — clădirea 
cu etaj ce adăpostește căminul, biblio
teca și cinematograful sătesc, era în
țesată de oameni. De pe scenă, răsu
nau răspicat și rar cuvintele :

— „Eu, Marioara Alexandru, cer de 
bună voie și nesilit de nimeni să mă 
înscriu în gospodăria agricolă colecti
vă „Popa Șapcă", cu suprafața de 2 
hectare, calul, căruța, plugul și grapa".

— „Și eu, Marin Zarafu...
— „Și eu, Gheorghe Turcu...
— „Și eu... Și eu...
Și un ropot de aplauze izbucnite din 

palmele celor peste șase sute de oa
meni se revarsă ca o răsplată pentru 
cele aflate. înaripatele aplauze se a- 
dresau deopotrivă noilor colectiviști o- 
mintiți în programul brigăzii artistice 
de agitație, cit și interpreților...

Oamenii veniseră la această aduna
re unde urma să se facă și o socotea
lă simplă, lat-o, pe scurt.

Gospodăria colectivă „Popa Șapcă" 
recoltase anul trecut, cu tot timpul se
cetos ce bîntuise prin partea locului, 
2.100 kg. de grîu la hectar. Intovărăși- 
ții, 1.800 kg., iar țăranii muncitori cu 
gospodării individuale numai 1.000 
kg.

— Spune dumneata, nene Gheorghe 
Mirică, ori dumneata, nene Procopie 

cheșă înaltă Și mlădie, care, făcînd 
parte din brigada artistică de agitație, 
a eucerit simpatia colectiviștilor cu 
vocea sa caldă și melodioasă. Tocmai 
împrumuta „Desfășurarea" lui Marin 
Preda.

Bibliotecara e mulțumită că ori de 
cîte ori încearcă să-și îndrume citito
rii spre o tematică anume, colectiviștii 
o ascultă cu atenție Numai din oc
tombrie pînă în prezent se pot nu
măra pe fișele de evidență 170 de ci
titori noi.

MARTA CUIBUȘ

Păun, ori dumneata Ion Stănia, cît ați 
făcut? — răsună întrebarea în adunare.

Ca ars, Procopie Păun își scoase 
iute, cu mirare, căciula din cap, și 
rosti ursuz : „Cît am făcut... e-al meu 
și-mi ajunge"...

— Ajunge, spui dumneata, — i-a răs
puns dintr-o bancă alăturată, ridicîn- 
du-se în picioare, Dumitru Cirtcu, 
— Toată viața ai vrut să ai mai mult, 
să te hrănești, să te îmbraci mai bine, 
să nu mai dormi pe rogojină, să tră
iești și să te bucuri de viață. Și acum 
cînd poți scăpa de orice necazuri, tot 
te mai ții de ele ca scaiul de oaie... 
dai pe gîrlă, după cum arată socotea
la, cite 50 de bănicioare cu grîu de 
fiecare hectar. Treabă de gospodar e 
asta î...

Au încuviințat oamenii, a dat din 
cap și nea Procopie. Socoteala că la 
fiecare hectar de pămînt, din cele a- 
proape 1000 din sectorul individual, se 
pierdeau cîte 50 de bănicioare cu 
grîu, adică 50.000 kg. pe întreaga co
mună, i-a pus pe țăranii cu gospodă
rie individuală să judece mai înțelept, 
mai cu folos.

— Cine nu-l cunoaște pe Sandu Ri- 
zeanu î — se îndîrji colectivistul Flo- 
rea Ghiuzelea. — Să ne spună despre 
el socru-său Marin, că-i aici. Intr-un 
singur an numai, din ce-a primit el și 
nevastă-sa de la colectivă, și-a putut 
face casă nouă, frumoasă, cum mulți 
individuali ar vrea să aibă.

Adunările țăranilor din Islaz, căsi 
s-au mai ținut și altele sub conduce
rea comuniștilor, au inceput să rodea
scă. Sute de familii de țărani muncitori 
s-au alăturat colectiviștilor ori și-au 
înfrățit pămînturile în întovărășirile 
„Dunărea", „Oltul", „1 Mai”, „Unirea1' 
și „Al doilea Congres al P.M.R.".

La Islaz au apărut tot mai multe 
semne ale vieții socialiste. Notez cî
teva.

Foarte mulți colectiviști și-au ridicat 
case noi, au aparate de radio. Comu
na a fost electrificată, căminul cultu
ral a fost înălțat. A fost inaugurat ci
nematograful. Biblioteca va ajunge în 
curînd să numere peste 10.000 de vo
lume. Formația de teatru, brigada de 
agitație, corul, pregătesc programe din 
ce în ce mai atrăgătoare, mai fru
moase.

Au luat ființă o bancă populară, un 
magazin universal. La marginea comu
nei se construiește un mare și modern 
centru de vinificație. Au apărut noi a- 
careturi ale gospodăriei colective „Po
pa Șapcă", uzina electrică, dispensa
rul, moara... Nu peste mult, se va 
inaugura într-una din sălile căminului 
cultural „Proclamația de la Islaz" un 
mic muzeu de istorie. In el, vor sta 
față în față mărturii ale trecutului du
reros și altele exprimînd marile pre
faceri revoluționare ale zilelor noastre.

MIHAI GAVR1L
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Izotopii radioactivi 
în agricultură

Oamenii de știință sovietici 
au reușit să obțină soiuri noi 
de diferite plante agricole expu- 
nînd semințele la acțiunea izo
topilor radioactivi. Prin 
procedeu s-au obținut 
valoroase de cartofi care 

acest 
soiuri 

sint
mai rezistenți la dăunători,
cresc mai repede Și dau o pro-
ducție de 1,5 ori mai mare . De
asemenea, sînt în curs de
experimentare noi soiuri de
grîu. rezistente 1 a cădere. cu
un conținut sporit de proteine 
obținute, de asemenea, cu aju
torul izotopilor.

Oamenii de știință au stabilit 
că folosirea izotopilor radioac
tivi contribuie la îmbunătățirea 
considerabilă a soiurilor exis
tente. Chiar printr-o simpla ira
diere a semințelor s-a grăbit 
creșterea și coacerea verzei, ra- 
piței, a ridichii de lună și a flo
rii soarelui.

se 
ne-

Legume care nu cresc 
în pămînt

S-a dovedit că pentru a 
dezvolta, legumele nu au 
voie absoluta de pămint. Acesta 
poate fi înlocuit cu soluții nu
tritive care se administrează 
plantelor in mod automat, de 
cîteva ori pe zi, spălîndu-Ie ră
dăcinile. Acest sistem >e aplică 
și la serele rafinăriei <ie petrol 
din Moscova. Aici ex stă un 
colț unde răsadurile Je roșii, 
castraveți etc. sint fixate pe ste- 
iaje sferice, rădăcinile neavînd 
nici un sprijin, atîrnînd libere 
în aer. |n acest fel legumele 
se dezvoltă mai bine și mai re
pede, pioducția lor fiind cu 
15—30 la sută mai mare decît

!t extrasa din c;
Boris Belsukov 
sut. Cum a Uj.

ț capul tînârului
♦ încă nu s-a putut
♦ -.......................
A

♦
*
r
4
c
♦

. A. I 
viața |

T—-------...........

O operație ♦ 
î puțin obișnuită • 
I Chirurgul sovietic N. A. ♦ 
t Goriunov are la activul său Ț 
I mii de operații. Nu de mult î 
f N. A. Goriunov a reușit să i 

■ «vt.-.,,,.. ,i,,, tîiiarirlir t
/ un ac de cu- | 

~_ a ajuns acul în ♦
Belsukov, ț 

stabili. î 
Fapt este că, de ani de zilei 
pe tinăr îl chinuiau cumpli- T 
te dureri de cap. Pînă la I 
urmă, acul i-a provocat tî- ♦ 
nărului o congestie cerebra- Ț 
lă cronică. * *

...cea mai mare 
trală din lume în 
este hidrocentrala 
șev“ de pe Volqa 
nuce 2.100 000 Kw? !

i ...cea mai lungă cale fe- 
' rată din lume este marele 'i 
drum siberian între Celea- / 
binsk și Vladivostoc ? Lun- > 
gimea : 7.416 km.

, ...cel mai lung baraj din
> lume este cel al hidrocen- 
J tralei de la Gorki, de pe '
Volga, a cărui lungime este 
de 15,2 km ?

...cel mai confortabil me
tro este Metroul din Mos
cova? Prima lui linie a in- , 
trat in construcție în anul l 
1935.

...cea mai mare clădire 
universitară este Universi
tatea Lomonosov din Mos
cova ? Clădirea are un vo
lume de 2 750.000 m'1 și 
4.000 de încăperi.

...cel mai mare helicopter 
de transport este helicopte
rul MI-6 construit în 
U.R.S.S. în 1957 ?

...cele mai mari 
de pasageri din lume 
avionul reactiv TU-104 
turbopropulsoarele 
și IL-18 
U.R.S.S în

...cel mai 
zotron este 
lui de cercetări nucleare de 
la Dubna (U.R S.S.). a 
rui putere este de 10 
liarde electronvolți ?

...cea mai mare linie 
transport de energie 
trică este linia Stalingrad- 
Moscova, pe o lungime de 
peste 1,000 km. și la o ten
siune de 500.000 de volți ?

...prima navă civilă ato
mică este spărgătorul de 
gheată atomic ,.V. I. Lenin“ 
lansat în U.R.S.S. în 1957 ?

Prin operația iacută, ex-1
♦ perimentatul chirurg N. A. j
* Goriunov i-a salvat

(pacientului și bineînțeles l-a ♦ 
scanat și de durerile de cap ț 

«Cel moi mare paiat*  
Jde poștă din Europa*

!La Moscova a și început 
construirea unui palat al

♦ Poștelor, care va fi cel mai 
t mare de acest iei din întrea- 
I ga Europa. Palatul va avea 
* im volum de 253.000 metri 
fcubi. iar pe acoperiș sc va 
I amenaja un teren de aterizat 
* pentru helicoptere. In 24 de 
J ore, în aceasta clădire se 
!vor putea manipula aproape 

150.000 colete. două milioa
ne de ziare și peste un ini- 

/ lion de scrisori.

Microoiologia
m Microbiologia joacă un rol 

' din ce in ce mai important. 
/ In U.R.S.S. există o socie- 

■ tate de microbiologie din 
' care fac parte 1000 de oa
meni de știință din U.R.S.S. 
Circa 80 de institute și la
boratoare și cîteva zeci de 
catedre universitare se ocu
pă cu studiul structurii și 

' variabilității microorganis
melor

1 Microbiologia permite de
pistarea pămînturilor bogate 
în humus ce conțin azot, cu 
ajutorul microbilor. S-a cal
culat că rezervele de azot 
astfel obținute pot sluji la i 
fertilizarea solului pentru 

'250-300 de ani. 

a celor ce cresc în sol. In a- 
celași timp, acest sistem reduce 
cheltuielile de muncă și prețul 
de cost al producției d« le
gume.

Serele viitorului
sînt subiectul unei consfătuiri 

care a avut loc recent la Mos
cova și la care au participat oa
meni de științei, practicieni 
specialiști in agricultură. Ei au 
discutat despre dezvoltarea le
gumicultorii în următorii 15—20 
de ani. O preocupare specială a 
fost producerea legumelor în tot 
timpul anului. Participanții la 
consfătuire au arătat că legumi
cultura in sere și răsadnițe va 
fi transformată eu desăvîrșire 
pînă la 1975. Serele și răsad
nițele vor fi încălzite cu căldu
ra reziduală ieftină a întreprin
derilor industriale, a termocen
tralelor, cu apele calde ale iz
voarelor subterane, cu gaze. 
Ele vor fi clădite din construc
ții ușoare de beton și acope
rite. cu pelicule sintetice.

In prezent există deja apara
te pentru reglarea automată a 
temperaturii, umidității aerului 
și a altor condiții din sere. A- 
ceste aparate au fost experi
mentate în producție și a în
ceput producerea lor în serie

Făină dm ace de conifere 
— o hrană excelenfă 

pentru am male
In practica agricolă, acele de 

conifere sint folosite ca hrană 
vitaminoasă 
sub formă 
mămncă cu 
institutului 
silviculturii 
pare o taină specială din acele 
de conifere. In acest scop la 
gospodăria silvică de stat din 
Kuldig s-a construit o fabrică 
specială; Chiar de la primele 
experiențe, rezultatul a fost o 
creștere simțitoare a greutății 
vii a animalelor, creșterea pro
ductivității și reducerea morta
lității tineretului.

Astfel, adăugîndu-se 3 kg. 
făină de ace de conifer la 100 
kg. furaje la vaci și porci, se 
realizează o creștere in greu
tate de cei puțin 5 la sută.

Făina de ace de conifere poa
te fi păstrată timp de 6—12 
luni, fără să-și piardă însușirile 
ei prețioase. Trebuie insă să fie 
păstrată intr-un ambalaj de cu
loare închisa sau într-o încăpe
re uscata, întunecoasă, deoarece 
lumina solară descompune ca- 
rotina pe care o conține.

Albii de canal căptușite 
cu masă plastică

Infiltrația apei în canalele 
irigație produce pierderi de 
treime

pentru animale, dar 
brută vitele nu le 
poftă. Cercetătorii 
pentru problemele 
au hotărît să pre

septenaliului vor fi 
în U.R.S.S. 100 de 
și stații de televizi-

tru siloz și încărcarea separată a știuleților și a tutpinei-

apa intrată în aceste canale. 
Pentru a combate această in
filtrație, în U.R.S.S. s-a elabo
rat o soluție specială : albiile 
canalelor vor fi căptușite cu o 
peliculă de masă plastică, iefti
nă, rezistentă, durabilă și im
permeabilă. In viitor construi
rea canalelor căptușite cu masă 
plastică va permite economisi
rea unei cantități însemnate de 
apă pentru irigații.

O tehnologie nouă 
în producfia agricolă
Noutatea anului 1960 în a- 

gricultura R. S. S. Bieloruse, 
eiste aplicarea unei noi tehnolo
gii în producția agricolă. A- 
ceastă tehnologie constă în or
ganizarea muncii pe bandă ru
lantă în toate ramurile econo
miei agricole, cu ajutorul ma
șinilor celor mai potrivite cu 
condițiile regiunii.

Organizarea muncii pe bandă 
rulantă va avea ca efect o în
semnată reducere a cheltuielilor 
de muncă. Astfel, pentru un 
chintal de cereale se vor chel
tui 1.5 ore/an, pentru un chin
tal de lapte și carne 3-5 ore/an.

In prezent la fiecare 1000 
hectare de pămînt, colhozurile și 
sovhozurile din R.S.S. Bielorusă 
au cîte 11 tractoare, 2 combine 
și 5 semănători. In cursul sep- 
temalului numărul acestora se 
va dubla, permitted apucarea 
pe scară largă a noii tehnologii. 
Aceasta va însemna transfor
marea producției agricole într-<o 
varietate a muncii industriale.

Energia electrică 
în viticultură

Viticultorul gruzin Iraklie Țe- 
reteli a elaborat o metodă de 
cultivare a butașilor de viță de 
vie cu ajutorul energiei electri
ce, care a fost aplicată în pro
ducție, obținîndu-se 
bu ne.

Țereleli a propus ca 
toiul să fie ținut timp 
secunde într-un cîmp electric de 
înaltă tensiune — 5000 volți — 
iar apoi să se efectueze altoi
rea. Stimulat astfel portaltoiul 
participă activ la dezvoltarea 
plantei, accelerînâ în același 
timp rodirea.

Soarele și... capronul
Folosind energia razelor so

lare, oamenii de știință din Ar
menia Sovietică au reușit să 
obțină materia primă necesară 
producerii fibrei de capron. In 
acest scop a fost realizată o 
instalație solară specială — o 
oglindă plană care se rotește 
după soare captînd razele și în- 
dreptîndu-le spre un alt aparat 
care amplifică energia solară și

rezultate

Un original uitarat pentru fotografierea evoluției sateliților artificiali 
realizat de Maris Abele, student al Facultății de Fizico-Mateinatici a 
Universitătii ,,P. Stucika" din Republica Socialistă Sovietică Letonă.

o trimite spre un reactor chimic 
unde are loc sinteza materiei 
prime pentru obținerea fibrei de 
carron.

de 
în 
al

Un singur muncitor 
îngrașă 4000 de porci

In Letonia, a căpătat o largă 
răspîndire un sistem nou de în- 
grășare a porcilor, propus 
Anton Bartulis, muncitor 
sovhozul Katerilki, Erou 
Muncii Socialiste. Prin mecani
zarea completă a lucrărilor la 
ferme (hranirea, transportul 
furajelor, curățirea adăpostului 
se fac automat) se obțin eco
nomii de zeci de milioane de 
ruble

Anul trecut, folosind acest 
sistem, el a îngrășat singur pe
ste 2000 de porci, iar în acest 
an a hotăirit să dubleze numărul 
porcutor îngrășați de el. Urmînd 
exemplul lui Bartulis numeroși 
colhoznici și muncitori s-au 
angajat să îngrașe în acest an 
cite 2 -3000 de porci.

De 100 de ori mai ușor 
ca aoa

Savanții și tehnicienii sovie
tici au pus la punct folosirea 
unei mase plastice spongioase, 
a cărei greutate specifică este 
de 100 de ori mai mică decît a 
apei. O căsuță construită din a- 
cest material poate foarte bine 
să fie folosită ca locuință plu
titoare. Materialul a fost obți
nut prin combinarea unei mase 
plastice în curs de solidificare 
cu un gaz

Noua antenă de 
televiziune din Moscova

I n a ni i 
construite 
noi centre 

ume. Una dintre ele este și 
noua stație de televiziune ce se 
construiește în partea de Sud- 
Vest a Moscovei. Aceasta va 
permite telespectatorilor să re
cepționeze la alegere cele 3 e- 
mirsiuni de televiziune dintre 
care una va fi în culori.

Noua stație de televiziune 
este prevăzută cu cea mai înal
tă antenă din lume, înălțimea 
turnului și a antenei montate pe 
acest turn fiind de peste 500 
m. La înălțimea de 400—416 m. 
se prevede amenajarea de plat
forme pe care se vor putea plim
ba deodată 1000 de vizitatori. 
De la aceasta înălțime se poate 
cuprinde cti vederea minunata 
panoramă a Moscovei și a îm
prejurimilor.

Călătoria cu cele patru as
censoare rapide va dura doar 80 
de secunde. La 400 m. înăl
țime va fi instalat un restau
rant confortabil, amenajat pen
tru vizitatori.

Turnul de televiziune din 
Moscova constituie o îndrăznea
ță lucrare arhitectonică.

ȘTIAȚI CA • ••

hidrocen. 
funcțiune 

„Kuibî- 
care pro-

avioane 
sînt 

Și 
TU-114

construite în 
1957 și 1958 1 
mare sincrofa- 

cel al institutu-

că- 
mi-

de 
elec
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roșu flutură alături de drapelul fran
cez pe fațada primăriei rioastr-j".

In discurs se spune ;n conți mare : 
„Astăzi doresc să salut in persoana 
dv. pe unul din adversarii cei mai ac
tivi ai războiului rece, război care 
costă foarte scump întreaga omenire 
și care nu aduce nici un avantaj ni
mănui"... „fin să salut activitatea dv. 
eliberată de formule oficiale și moho- 
rîte, intr-un domeniu delicat poate, 
dar cu toate acestea eficace".

In încheierea discursului său, cano
nicul Kir s-a referit la înfrățirea din
tre orașele Dijon și Stalingrad. El a 
spus : „Aceasta este o dovadă a ceea 
ce dorim noi, adică înțelegerea cu po
porul vostru care în multe împrejurări 
din trecut a dovedit Franței stima 
și simpatia sa și de aceea, orașul 
Dijon vă exprimă astăzi cele mai bune 
urări ca să puteți continua incă multă 
vreme activitatea dv. împotriva războ
iului rece".

In răspunsul său, N. S. Hrușciov a 
spus : „Preotul Kir nu este aici. Su
fletește însă este cu noi, sufletește 
este cu mine. II îmbrățișez și-l felicit 
pentru eforturile pe care le depune în 
lupta pentru pace, in lupta pentru 
măreția Franței".

Din Dijon, pe bordul avionului „Ca- 
ravelle", N. S. Hrușciov și persoane
le care-l însoțesc au plecat la Metr, 
apoi la Verdun. După vizitarea cîmpu- 
lui de bătălie de la Verdun, N. S. 
Hrușciov a sosit la Reims unde a vizi
tat celebra catedrală. Ziua de 29 mar
tie s-a încheiat în orașul Lille, unde 
seara, s-a dat un dineu oficial.

N. S. Hrușciov se va întoarce la 
Paris în ziua de 31 martie. In seara a- 
celeiași zile va pleca spre castelul 
Rambouillet, unde la 1 și 2 aprilie vor 
avea loc tratativele cu generalul De 
Gaulle.

Firește și pînă la această dată, în 
cursul vizitei au mai avut loc tratative 
intre cei doi oameni de stat. Rezulta
tul lor va fi consemnat însă în comu
nicatul special care se va da publici
tății după terminarea discuțiilor. Refe
ritor la aceste convorbiri. Agenția 
Associated Press relatează următoa
rele : „Tot așa după cum s-au petrecut 
lucrurile cu întrevederea de joi dimi
neața, nu se știe ce s-a discutat în 
întrevederea de vineri dimineața din
tre Hrușciov și De Gaulle. Dar atmos
fera convorbirii a fost prielnică, jude
cind după atitudinea amindorura la 
terminarea întrevederii"...

Ceea ce îndreptățește speranțele că 
martie va fi reușit... I

La Pan, lui N. S. Hrușciov i s-au oferii tn dar, potrivit unei tradiții 16» 
cale, șliuleți aurii de porumb.

Știam că o să vă placă, spune primarul.
— Va, ca vechi specialist in domeniul porumbului, pol să apreciez rea- 

ueările dv., răspunde zimbind șeful guvernului sovietic.
t Te le loto: AGERPRES)

Citeva
• Primii care au rupt cordonul de 

ordine de-a lungul drumului lui N. S. 
Hrușciov din Bordeaux au fost copiii, 
relatează agenția Reuter. Pe cînd Ni
kita Hrușciov se îndrepta spre corte
giul de automobile, o fetiță de 11 ani, 
venită din Perigueux a reușit să a- 
jungă în apropierea sa. Zimbind Ni
kita Hrușciov a îmbrățișat-o și i-a 
spus în limba franceză : „La revedere, 
rămîi cu bine".

• Strănepoata Iui Victor Hugo, i-a 
trimis în dar lui Hrușciov o ladă cu 
12 sticle de Casstieres. notînd pe car
tea de vizită : „Un omagiu pentru 
Hrușciov, pentru a aprecia vinurile 
noastre regionale"

• M. Debre. primul ministru al 
Franței. în cuvîntarea sa de la recep
ția din palatul Matignon a declarat:

„In Franța toată lumea știe că 
după această vizită și după această
întîlnire situația nu trebuie să mai 
rămînă așa cum a fost înainte.

aspecte
Poporul francez nutrește față de 

poporul rus o sinceră stimă și priete
nie, care nu cer decît să fie dezvol
tate și revelate. Atunci cînd vorbesc 
despre poporul rus mă gîndesc și la 
toate celelalte popoare ale Uniunii So
vietice".

• Din relatările agenției United 
Pres International :

Mulțimea — aproape 1000 de per
soane, printre care îndeosebi gospo
dine care staționau de aproape o oră 
în ploaie — a primit-o pe d-ma Hruș- 
ciova, care a vizitat liceul Claude 
Monet cu strigăte de „Ura" și 
„Trăiască Nina”. D-na Hrușciova le-a 
zîmbit și a schițat un salut cu mina. 
Femeile din mulțime au agitat mici 
drapele tricolore și roșii. La ieșire, o 
femeie a întins copilul său către d-na 
Hrușciova pentru a-i înmîna flori și
a declarat: „Sîntein tovarășe". 
Hrușciova a îmbrățișat copilul.

D-na

îiiiliiiiliNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiHiiiiiHmiiiimmmnmmi^

Poporul frate ungar va sărbători la 4 aprilie aniversarea a 15 ani de la 
eliberarea sa de sub jugul fascist.

Lei 15 ani care au trecut de la eliberare au fost pentru poporul ungar ani 
rodnici. Hub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, poporul 
muncitor a obținut succese remarcabile in construirea socialismului. In cadrul 
planului trienal (1 ianuarie 1958 — decembrie 1960), al cărui obiectiv principal 
este dezvoltarea gradată a economiei naționale ca și dezvoltarea proporțională 
a resurselor țării, se acordă o mare importanță dezvoltării industriei, in special 
industriei grele. Lste prevăzută o creștere de 22 Ia sută a industriei in general 
(cea grea va crește cu 25 la sută). Agricultura va crește cu 12 la sută. Pentru 
transformarea socialistă a agriculturii se acordă un credit pe termen lung de 
un miliard forinți. trebuie spus că in primii ani ai trienalului prevederile au 
fost realizate și in multe domenii depășite, ceea ce constituie o garanție a suc
ceselor in cel de-al treilea an — I960.

Numeroase sînt construcțiile industriale și de locuințe noi, date in folo
sință după eliberare. Astfel, este de pildă, Combinatul Siderurgic din Sztalin- 
văroș, construit in anii primului cincinal.' Acest combinat este înzestrat cu 
două furnale cu o capacitate de 700 m.c. fiecare, cuptoare Martin și altele. 
Acum, se construiește aci un mare laminor.

In clișeu : Furnalele Combinatului Siderurgic din orașul Sztalinvăros.

Lucrările Conferinței celor zece state 
pentru dezarmare

După trecerea celei de a doua săp- 
tămîni, lucrările Conferinței celor 10 
state pentru dezarmare au depășit 
stadiul inițial, cel al tatonărilor, tre- 
cîndu-se la aprofundarea problemelor 
dezarmării.

în săptămîna care a trecut s-a dis
cutat mult asupra problemei contro
lului. Au abordat-o mai ales dele
gații țărilor occidentale, vădind inca 
o dată tendința de a face din proble
ma controlului o problemă de sine 
stătătoare, un scop în sine neglijînd 
de fapt dezarmarea propriu-zisă și 
masurile concrete care ar putea duce 
la rezolvarea înfăptuirii ei.

Poziția țărilor socialiste în ce pri
vește controlul asupra dezarmării 
este clară, fără echivoc. Ea a fost 
expusă în nenumărate documente, în 
declarații ale oamenilor de stat. în- 
tr-un interviu acordat de curînd co
respondentului revisteii „Orizonturi", 
N. S. Hrușciov arăta : „Am mai avut 
de nenumărate ori prilejul să men
ționez în declarațiile mele că contro
lul asupra dezarmării trebuie înfăp
tuit în decursul întregului proces al 
dezarmării. După părerea guvernului 
sovietic volumul și caracterul con
trolului în fiecare etapă a dezarmării 
trebuie să corespundă măsurilor rea
lizate în domeniul dezarmării... pe 
măsură ce vor fi realizate progrese 
în domeniul dezarmării, controlul se 
va lărgi, formele și metodele sale 
se vor modifica".

Delegați din țările socialiste, prin
tre care și conducătorul delegației 
noastre, tov. E. Mezincescu, au sub
liniat Ia Conferință necesitatea de a 
nu rupe problema controlului din 
contextul măsurilor pentru dezar
mare. Fără a trece la înfăptuirea 
unor asemenea măsuri cum ar fi : 
distrugerea necondiționată a stocuri
lor de armament nuclear și materiale 
fisionabile, lichidarea bazelor mili
tare străine de pe teritorii străine, 
retragerea trupelor străine de pe te
ritoriul statelor, și fără reducerea 
alocațiilor în scopuri militare, con
trolul s-ar putea exercita doar asu
pra înarmărilor, ceea ce nu ar aduce 
omenirii liniștea, nu ar înlătura peri
colul izbucnirii unui război. Un ase
menea „control" nu ar fi decît un 
spionaj camuflat.

Pentru bunul mers al lucrărilor 
Conferinței prezintă o greutate fap
tul că adeseori între declarațiile șj 
atitudinea delegaților occidentali se 
manifestă o contradicție supărătoare.

Iată, de pildă, în ședința din 25 
martie, Eaton, șeful delegației S.U.A., 
declarînd că există o serie de puncte 
de apropiere între poziția țărilor oc
cidentale și cea a țărilor socialiste, a 
afirmat necesitatea de a face „un 
pas înaifite". concentrînd lucrările

Conferinței asupra unor măsuri con
crete. Totodată însă, prin atitudinea 
sa ulterioară el a încercat să împie
dice efectuarea unui asemenea „pas 
înainte". El a propus să se examineze 
o „mostră" de control asupra unei 
măsuri de dezarmare, cu alte cu
vinte să se examineze „controlul" 
înainte de a adopta măsurile de de
zarmare.

în momentul de față, la Conferința 
celor zece, s-a conturat necesitatea 
de a se trece la pregătirea tratatu
lui cu privire la dezarmarea generală 
și totală. Acest lucru a fost subliniat 
de către V. Zorin, șeful delegației 
sovietice în declarația sa din 25 
martlie. Arătînd că măsurile prezen
tate de cele cinci state occidentale 
nu pot asigura dezarmarea generală 
și totală, V. Zorin a apreciat lucră
rile de pînă acum ale Conferinței ca 
fiind de un anumit folos, arătînd tot
odată și punctele de contact care 
s-au conturat între poziția țărilor so
cialiste și a celor occidentale. Aces
tea sînt : recunoașterea necesității 
ca dezarmarea generală și totală să 
înceapă prin reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor clasice, recu
noașterea însemnătății excepționale 
a dezarmării nucleare ; s-a stabilit 
ca la elaborarea măsurilor pentru 
controlul dezarmării să nu fie nici 
dezarmare fără control, nici control 
fără dezarmare.

Asemenea puncte de contact în
dreptățesc optimismul cu care sînt 
urmărite în lumea întreagă lucrările 
Conferinței celor zece.

In ședința din 28 martie, șeful de
legației romîne, tov- Eduard Mezin
cescu a arătat de asemenea necesi
tatea concentrării eforturilor pentru 
formularea principiilor unui tratat al 
dezarmării generale și totale Tov. 
Mezincescu a criticat poziția unor de
legați occidentali care sînt partizani 
ai unor măsuri parțiale și izolate, 
deoarece aceasta ar echivala cu o 
îndepărtare de la ideia dezarmării 
generale și totale. Delegatul romîn a 
explicat avantajul unuj plan de an
samblu. „Este timpul, a spus tov. 
Mezincescu. să ne concentrăm efor
turile pentru a ne formula principii
le unui astfel de tratat și. confrun- 
tînd pozițiile noastre, să găsim ele
mentele care ne apropie".

In cadrul Conferinței de presă din 
după masa aceleiași zile tov- E. Me
zincescu a expus în rezumat decla
rația rostită în Comitet, dînd de a- 
semenea o serie de precizări cu pri
vire la poziția delegației R- P- Ro
mîne față de problemele discutate în 
cadrul Conferinței
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in preajjma celei de»a 90*a  aniversări a nașterii Iui V. I. Lenin

AL SOKOLOV .V, /, Lenin la Smolnii tn zilele lui Octombrie 1917 (pictură)

de N. K- KRUPSKAIA
Publicăm, după ziarul „Izvestia", 

un text prescurtat din stenograma 
inedită a unei ample cuvîntări rosti
te de N. K. Krupskaia la 11 noiem
brie 1934, Ia o adunare a studenților 
Si profesorilor de la Universitatea 
comunistă a oamenilor muncii din 
orient-

N. K. Krupskaia, tovarășa de via
ță și totodată un remarcabil biograf 
al lui Lenin, înfățișează în această 
cuvîntare chipul lui Vladimir llici și 
împrejurările istorice din ajunul Re
voluției din Octombrie și din zilele 
acesteia. (Titlul cuvîntării — pe care 
o publicăm cu unele prescurtări — 
ca și subtitlurile, aparțin redacției 
noastre.)

La sfîrșit și început de veac

Era în 1917, în zilele istorice ale in
surecției armate din Octombrie. Aveam 
pe atunci 19 ani. Lucrind la fabrica de 
tuburi, am intrat in detașamentul de 
uzină al gărzilor roșii și am fost numit 
comandant de grupă.

in dimineața zilei de 24 octombrie 
1917, detașamentul nostru s-a prezen
tat la Smolnii, punindu-se la dispoziția 
Comandamentului 
Roșii.

Tirziu, în seara 
brie, comandantul 
ordin să se repartizeze 10 oameni pen
tru două noi posturi de 
preună 
pus la

— In 
ofițerul 
legații

central al Gărzii

zilei de 24 octom- 
Gărzii Roșii a dat

gardă. Im- 
cu grupul de 10 oameni, m-am 
dispoziția comandamentului, 
sala de recepții, - mi-a spus 
de serviciu - se întrunesc de- 
Congresului Sovietelor. Aici a- 

vem nevoie de 7 oameni, 3 dintre ei 
pentru verificarea mandatelor ; restul 
vor merge in alte posturi...

Din sala de recepții, m-am îndrep
tat. impreună cu doi ostași ai Gărzii 
Roșii și cu ofițerul de serviciu pe co
mandament, spre celălalt capăt al co
ridorului. Aș fi vrut să știu despre ce 
posturi e vorba, dar nu l-am întrebat 
pe ofițerul de serviciu.

La capătul coridorului, am luat-o 
spre stingă și ne-am oprit în fața unei 
camere. Ofițerul de serviciu ne-a spus:

- Tovarăși 1 Va veni 
dimir llici. Intrarea in 
este permisă numai cu 
lui revoluționar

Schimbînd intre noi 
două, supravegheam cu atenție corido
rul cel lung. La capătul lui, am văzut 
un grup de oameni. înconjurat de 
membrii Comitetului Central, Vladimir 
llici s-a apropiat de noi și zîmbind 
ne-a dat binețe.
- Bună ziua, tovarăși I
In timpul nppții, am fost schimbați 

și am plecat să ne odihnim. Pe neaș
teptate a intrat în cameră ofițerul 
serviciu pe comandament :

— Cine e mai mare aici ? 
Am venit fuqa la el :
— Eu sînt mai mare acum aici.
- Poftește la comandament - mi-a 

spus ofițerul de serviciu.
In camera comandamentului, l-am 

văzut pe tovarășul Podvoiski.
- Ești de la fabrica 

m-a întrebat Podvoiski.
- Da.
— Știi unde este stația
— Știu bine, tovarășe
- Telefonistele ne-au dat un ultima

tum - a spus zîmbind tovarășul Pod
voiski. — Dacă nu le vom da de mîn- 
care, vor părăsi stația. Trebuie să 
transportăm acolo alimente.

Această misiune m-a dezamăgit. Ul
terior a reieșit însă că era o misiune 
dificilă.

— Stația e în mîinile noastre, dar pe 
căile de acces patrulează iunkerii, - 
a spus tovarășul Podvoiski. - Tovară
șii care vă vor însoți, o să întrețină, 
dacă va fi nevoie, un schimb de focuri. 
Sarcina detașamentului vostru este de 
a pătrunde cu alimentele pe poarta 
stațiunii. Ați înțeles misiunea ?

— Prea bine, tovarășe Podvoiski.
— Urcați la Comitetul militar revo

luționar, luați-vă mandatele și acțio
nați.

Urcîndu-mă la etajul al treilea unde 
se afla comandamentul insurecției, am

aici îndată Vla- 
această cameră 
știrea Comitetu-

cite un cuvînt,

de

de tuburi ?

de telefoane ? 
Podvoiski.

deschis ușa camerei mari. Cîteva mese, 
scaune, taburete, sofale acoperite cu 
mușama. Mi-a atras atenția un mare 
număr de 
oraș și de 
pe scaune 
restrelor.

Semnale 
din diferite

Am dus arma la picior, uitîndu-mă 
țintă la ușa din față. Ușa s-a deschis 
și de mine s-a apropiat Vladimir llici. 
A cuprins cu o privire fugitivă figura 
mea de băiețandru :

— Sînteți din partea tovarășului Pod
voiski ?
- Da,
- Ați
— Am

aparate de telefon, de 
cimp, răspindite pe masă, 
și chiar pe pervazurile fe-

neîntte rupte 
colțuri ale

aduceau vești 
marelui oraș.

tovarășe Lenin, 
înțeles bine misiunea ? 
înțeles bine, tovarășe Lenin.

— Stația trebuie să funcționeze, 
telefonistele nu pot lucra flămînde. 
veți putea duce alimentele ?

— Le vom duce tovarășe Lenin.
— Dar dacă atacă iunkerii î - 

zimbit Lenin.
— Pe iunkerii ăștia o să-i respingem 

imediat — am zis eu cu însuflețire.
— Asta-i bine — a spus Vladimir llici 

zîmbind. - la 
primești tot ce 
ne vei raporta.

Inmînindu-mi
Vă urez succes pentru aprovizionare, 
s- după care mi-a strins puternic mina.

Ajuns jos, m-am uitat peste bilet. 
Pe o hîrtie cu antetul Comitetului mi
litar revoluționar, era scris cu creion 
chimic : „Eliberați aducătorului prezen
tei 500 pîini, 300 cutii conserve cu car
ne, doi saci zahăr, două funturi ceai. 
V. I. Lenin".

Am dus la îndeplinire însărcinarea 
tovarășului Lenin.

★
In noaptea spre 26 octombrie, cînd 

detașamentul nostru s-a întors la Smol
nii după asaltul Palatului de Iarnă, 
l-am văzut din nou pe llici.

Am pătruns anevoie în sala de re
cepții plină cu delegați la Congresul 
Sovietelor. Mi-e greu să redau senti
mentele ce m-au cuprins atunci cînd, 
lipindu-mă de perete, am privit cu ochii 
plini de admirație spre tribună, spre 
tovarășul Lenin înconjurat de ponorul 
triumfător care adusese aici, în marea 
sală, căldura recentei lupte din Piața 
Palatului. Vladimir llici i-a felicitat pe 
delegații Congresului pentru victoria 
Revoluției Socialiste.

iar 
Le

a

această hîrtie și o să 
trebuie. La întoarcere,

hîrtia, llici mi-a spus :

•„In 1894. Lenin a editat ilegal car
tea intitulată „Cine sînt prietenii 
poporului..."

Cartea luj Lenin a avut în acel 
timp pentru noi toți o însemnătate 
uriașă... Pa atunci, clasa muncitoare 
din Rusia era încă foarte slabă; 
mișcarea muncitorească se afla la 
începuturile ei.„ ; existau doar dife
rite grupuri de marxiști revoluțio
nari care înțelegeau că e necesară 
lupta de clasă. Atunci, în centrul a- 
tenției stătea problema cum să fie 
organizați primii pași ai acestei lupte 
de clasă, cum să fie ridicată conști
ința muncitorilor. La revoluția so
cialistă rari erau cei care se gîn- 
deau. Dar Lenin, începînd încă din 
acel timp îndepărtat, a avut perma
nent în față acest scop.

1905. Dv. știți că în cei 10 ani care 
au trecut din momentul apariției 
cărții „Cine sînt prietenii poporului" 
și pină în anul 1905, mișcarea mun
citorească din țara noastră a obținut 
succese uriașe... Luptau deja mase 
foarte largi. Dv- știți că bolșevicii 
s-au pregătit mult pentru revoluția 
de la 1905. s-au străduit să înarmeze 
masele, dar forțele atunci erau încă 
foarte neînsemnate și revoluția din 
1905 a suferit o înfrîngere. Totuși, 
experiența acestei revoluții a jucat 
un rol uriaș în înfăptuirea Revoluției 
din Octombrie- Cînd au venit anii 
de reacțiune și guvernul a început 
lichidarea revoluționarilor, menșevi- 
cii au început să-i acuze pe bolșe
vici că ei au presat prea mult, că 
au luptat cu armele în mîini. Lenin, 
care era căutat pretutindeni, și care 
a trebuit să emigreze peste hotare, 
nu s-a descurajat nici un minut în 
legătură cu faptul că a suferit o în
frîngere. El se gîndea în acel timp la 
viitorul revoluției comuniste. Despre 
acest fapt există amintirile 
frumoase ale tovarășului 
care lucrează la Institutul 
El își amintește cum arăta 
va fi atunci cînd partidul 
lor. muncitorii, vor lua puterea. Le
nin a întrebuințat anii de emigrație 
ca să studieze întreaga experiență a 
revoluției din 1905, să studieze toate 
forțele care au contribuit la această 
revoluție, să pătrundă cauzele eșe
cului suferit de revoluție. In același 
timp, el a studiat în mod amănunțit 
experiența Comunei din Paris, expe
riența tuturor revoluțiilor trecute, tot 
ceea ce au spus Marx si Engels 
despre revoluție...

In Elveția

război de cotropire, un război im
perialist. încă de la începutul războ
iului, Lenin s-a străduit să arate cît 
mai clar caracterul cotropitor al a- 
cestui război, să arate pentru ce e 
război. El a scris o carte despre im
perialism, a adunat date care demas- 
cau în mod deosebit esența politicii 
coloniale a țărilor capitaliste și, în- 
cepind din momentul cînd s-a de
clanșat războiul, el vorbea tot timpul 
despre necesitatea de a ridica stea
gul luptei împotriva războiului im
perialist. îmi amintesc cum locuiam 
în Elveția după începerea războiu
lui. Locuiam ca niște emigranți- în
chiriasem o cameră la un bătrîn ciz
mar, o cameră mică, ale cărei 
geamuri dădeau într-o curte unde se 
vedeau ferestrele unei mezelării. 
Gazdele erau niște oameni fogrte 
buni. Ei închiriau camere. In casa 
lor locuiau oameni de diferite na
ționalități. Locuiau și nemți, și fran
cezi. de asemenea, locuiam aici, și 
noi, rușii. Casa era desigur săracă 
și noi locuiam nu tocmai strălucit. 
Trebuia, bunăoară, să spălăm. Ne 
adunam cu toții în bucătărie. Era a- 
colo o lampă de gătit și în jurul a- 
cestei lămpi, noi, femeile, discutam 
de obicei toate problemele interna
ționale. Gazda, soția cizmarului, ura 
mult războiul și spunea adesea :

— Trebuie ca soldații să întoarcă 
armele împotriva quvernelor lor I 
Lui Vladimir llici, căruia i-am poves
tit despre aceasta, i-au plăcut atît 
de mult cuvintele qazdei. îneît n-a 
mai vrut să plece din această locu
ință pentru nimic în lume. Tot 
timpul cît am stat în Elveția, Lenin 
a trebuit să lucreze intens-.. Trebuia 
să comunice cu tovarășii din alte 
țări, era de demonstrat că a venit 
clipa cînd proletariatul trebuia să 
se ridice. Și iată, la Ziirich unde lo
cuiam, în ianuarie 1917, a avut loc 
o ședință a tineretului din diferite 
țări. Lenin a luat cuvîntul la aceas
tă ședință spunînd : — Acum, s-a a- 
propiat momentul ca într-o serie în
treagă de țări să aibă loc revoluția 
socialistă, ca proletariatul să ia pu
terea în mîinile sale...

Trâiascâ Revoluția 
Socialistă I

foarte 
Adoratsk, 

..Lenin". 
Lenin că 

bolșevici-

Acum voi trece la amintiri. In 
1917, în ianuarie, la Zurich (Elve
ția) se afla un numeros tineret re
voluționar din diferite țări, care în
țelegea că războiul ce are loc e un
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E minunat tabloul: 
La Kremlin, 
neostenit. în forfota 
sub coviltirul cerului 
conduce Lenin 
munca voluntară.

de-afară 
senin,

Pe umeri, parcă-1 vezi 
săltînd ușor
Rusia, pe vecie dezrobită, 
și-n rind cu Lenin 
vezi un muncitor 
cu șape’
și mustajă răsucită.

păsări de argint
i

Iți par în soare, 
vînjoase mîini 
ținind lopeți și sape. 
$i-atita bucurie simți plutind 
că nici Rusia 
nu o mai încape.

In romînește de M. DJENTEMIROV

Toate cele de mai sus se întimplau 
în ianuarie, iar în februarie s-a de
clanșat revoluția. îmi amintesc cum 
am aflat noi despre revoluția din fe
bruarie. Numai ce prînzisem. Eu 
spălam vasele. Ne pregăteam ca pe 
urmă să mergem la bibliotecă. Deo
dată, sosește un tovarăș polonez și 
ne spune :

— ...In Rusia e revoluție 1
Noi desigur am uitat de toate și 

am alergat pe malul lacului Ziirich 
unde erau expuse pe niște panouri 
diferite telegrame. Citim : într-ade- 
văr, revoluție. Firește, această revo
luție era încă burgheză. Țarul fuse
se înlăturat, dar puterea moșierilor 
și a capitaliștilor rămăsese. Și iată 
Vladimir llici a scris atunci tovară
șilor : „Trebuie să mergem mai larg 
în mase, să trezim conștiința mase
lor să 
oprim.

Nici 
nu ne . 
te detaliile schimbării ce avusese loc 
în Rusia. Alături de quvernul pro
vizoriu, exista sovietul de deputați 
a; muncitorilor și soldaților Adeyă- 
rat. acest soviet al deputaților de 
muncitori și țărani nu avea un punct 
de vedere bolșevic, nu se considera 
putere, totuși era clar ce influență 
exercita asupra maselor și ce forță 
putea să desfășoare. Era o 
suflețire revoluționară. Și 
am sosit tovarășii ne-au 
la Belo-Ostrov.

Vladimir llici, vorbind 
întrebat :

— Cum credeți, ne arestează sau 
nu ?

Nu i-a răspuns nimeni. Toți au 
zîmbit. Și cînd a sosit llici la Piter, 
a văzut că este întîmpinat de uni
tăți ale ostașilor revoluționari 
organizaseră o i 
Piața întreaqă era 
In acest moment. llici a simțit că 
visul lui despre revoluția socialistă 
e aproape de realizare. A fost urcat 
pe o mașină blindată, și adresîn- 
du-se maselor, a strigat: — Trăiască 
revoluția socialistă t...

arătăm că nu trebuie să ne 
ci să luptăm mai departe". 
Vladimir llici și nici noi toți 
puteam închipui concret toa-

uriașă în- 
iată. cînd 
întîmpinat

cu ei, i-a

care 
qardă de onoare, 

i plină de popor.

(Urmare în numărul viitor)
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