
O contribuție la întărirea 
prieteniei sovteto - franceze* 
la destinderea internațională

Comunicatul comun 
SOVIETO-FRANCEZ

PARIS 2 (Aqerpres). — TASS transmite 
comunicatul comun sovieto-francez.

La invitația președintelui Republicii Fran
ceze, qeneralul De Gaulle. N. S. Hrusciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.SS-. a făcut o vizită în Franța în pe
rioada 23 martie — 3 aprilie 1960. _N. S. 
Hrușciov a fost însotit de: A. N. Kosîahin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U-R.S.S.. A- A. Gromîko. ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., G. A. Jukov, ore; 
ședințele Comitetului de Stat al Consiliul i 
de Miniștri al U.R S-S. pentru leaăturile cul
turale cu țările străine, V. S. Emelianov. șe
ful Direcției aenerale pentru folosirea ener- 
qiei atomice de pe lînqă Consiliul de Mi
niștri al U-R.S.S., O. I. Ivascenko. președin
tele Comisiei economice a Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S-Ș- 
A. M. Markov, membru al Coleqiului Mi
nisterului Ocrotirii Sănătății al U.R.S.Ș., 
S. A. Vinoqradov. ambasadorul U R-S S- în 
Franța

In cursul vizitei sale. N- S. Hrusciov si 
persoanele care îl însoțesc au făcut o călă
torie prin Franța avînd astfel posibilitatea 
de a lua cunoștință de unele realizări ale 
industriei, aqriculturii, științei si culturii 
Franței si de a se întîlni cu reprezentanți ai 
diferitelor cercuri franceze.

Intre N. S. Hrușciov și qeneralul De Gaulle 
au avut loc tratative la Paris si la Ram
bouillet la care au participat în repetate rîn- 
duri M. Debre. primul ministru al Franței, 
A. N. Kosîghin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U R S -S„ precum si miniș
trii Afacerilor Externe A. A. Gromîko si 
M. Couve de Murville- Intre membrii quver-
nului sovietic A. N. Kosîqhin si A. A. Gro
mîko și membrii guvernului francez W. Ba- 
umqartner si M. Couve de Murville au avut 
loc de asemenea întîlniri în cursul cărora ei 
au examinat unele aspecte ale relațiilor so- 
vieto-franceze.

Tratativele s-au referit la problemele inter
naționale actuale în legătură cu apro
piata întîlnire a șefilor de state sau quverne 
ai URS S-, S-U.A-. Marii Britanii si Franței. 
Au fost examinate de asemenea problemele 
dezvoltării relațiilor sovieto-franceze.

Părțile au constatat că dezvoltarea relații
lor dintre U R.S S- și Franța în spiritul prie
teniei si colaborării si statornicirea unei 
mai bune înțeleqeri între ele vor contribui 
la slăbirea continuă a încordării Internatio
nale și la întărirea păcii în Europa si în în- 
treaqa lume

N. S- Hrușciov și generalul De Gaulle au 
făcut un schimb de păreri în leaătură cu 
problema dezarmării Ei au reafirmat că de
zarmarea este cea mai importantă si cea mai 
urqentă problemă a contemporaneității. Ei 
si-au exprimat dorința ca tratativele care au 
loc în prezent la Geneva între cele 10 state 
să ducă la elaborarea anumitor puncte de
---------------------------------*

O călătorie încheiată cu succes
Duminică in jurul erei 10, 

aeronava IIiușin-18 și-a luat 
zborul de pe aeroportul Orly. 
Vizita de 11 zile a lui N. S. 
Hrușciov în Franța a luat sfîrșit.

aseme-

Apreciind tratativele șl con
vorbirile avute cu președintele 
Republicii Franceze, De Gaulle, 
șeful guvernului sovietic a de
clarat : „Sînt mulțumit de în- 
tîlnirile și convorbirile pe care 
le-am avut“.

Firește că Intr-o perioadă 
scurtă de două săptămîni nu se 
pot înlătura toate piedicile care 
stau in fața colaborării franco- 
sovietice, dar abordînd în spirit 
realist probleme de o 
nea însemnătate cum ar fi cea 
a dezarmării, a securității eu
ropene. problema germană, s-au 
putut stabili părerile care coin
cid. Acestea au fost consemnate 
în Comunicatul comun sovieto- 
francez.

In cursul tratativelor s-a a- 
cordat o mare atenție relațiilor 
franco-sovietice în domeniul co
mercial și cultural. Comunicatul 
cu privire la colaborarea Știln* 
țifică dintre U.R.S.S. și Franța 
stabilește, de asemenea, obiec
tivele care pot fi atinse tn 
cursul unei colaborări culturale 
și tehnico-științifice rodnice, 
înainte de toate, s-a arătat rolul 
lor important pentru... „tmbiH

nătățirea înțelegerii reciproce 
pe plan international**.

Luni, 4 april.e, în Palatul 
Sporturilor din Moscova a a- 
vut loc un mare miting consa
crat rezultatelor vizitei în Fran
ța a lui N. S. Hrușciov. șeful 
guvernului sovietic, fiind pre
zente peste 15.000 persoane, re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova și din împrejuri* 
mile Moscovei

Luînd cuvîntul la miting. 
N. S. Hrușciov a apreciat ca 
pozitive rezultatele vizitei sale 
în Franța. ,.S-a desfășurat .cu 
destul de mult succes" — a 
spus șeful guvernului sovietic 
cu privire la vizita sa. In ce 
privește tratativele și convorbi
rile care au avut loc le-a call-* 
ficat ca fiind „foarte importante 
și extrem de utile".

„Am întreprins această călă
torie în interesele slăbirii în
cordării internaționale, asigură
rii coexistenței pașnice a state
lor și, prin urmare. în interesele 
întăririi păcii în Europa. a 
păcii în lume* tntreagă —* a 
spus N. S. Hrușciov. — Firește 
că pozițiile noastre ta ce pri
vește principalele probleme, nu 
coincid întrutotul. Insă după 
schimbul amănunțit de păreri, 
tn ce privește majoritatea pro« 
blemelor, pozițiile noastre M 
apropie foarte mult",

Tn continuarea cuvîntlrlî sale, 
N. S. Hrușciov s-a referit la
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vedere comune în problema dezarmării qe- 
nerale și totale, în condițiile unui control 
internațional eficient-

Președintele Consiliului de Miniștri al 
U RSS- și președintele Republicii Franceze 
au acordat atenție posibilităților de soluțio
nare a problemelor referitoare la Germania, 
inclusiv tratatul de pace cu Germania si 
problema Berlinului. In cursul convorbirilor 
au fost expuse inteqral pozițiile celor două 
țări. N. S. Hrusciov si qeneralul De Gaulle 
au recunoscut că reqlementarea consecven
tă a acestor probleme pe o bază stabilită de 
comun acord prin tratative ar avea o mare 
însemnătate pentru menținerea si întărirea 
păcii și a securității în Europa si în întreaqa 
lume.

In cursul tratativelor părțile au examinat 
problema întăririi păcii în Europa, problemă 
căreia ele îi atribuie o însemnătate deose
bită, si si-au exprimat convinqerea că întă
rirea securității europene corespunde inte
reselor vitale ale celor două țări, precum si 
ale tuturor celorlalte popoare europene.

N. S. Hrusciov si qeneralul De Gaulle au 
constatat cu satisfacție că. în ultimii ani,

* -------------------------------- -

problema germană, care a ocu
pat un loc important în tratati
vele și convorbirile avute cu 
generalul De Gaulle. Exprimîn- 
du-și impresia ....că în prezent
președintele și guvernul Fran
ței cunosc și înțeleg mai bine 
poziția Uniunii Sovietice" și că 
acum există și în URS S.......o
viziune mai concretă asupra po
ziției părții franceze în această 
problemă", președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. a 
reafirmat că Uniunea Sovietică 
urmărește încheierea Tratatului 
de pace cu cele două state ger
mane care există în realitate.

Apreciind felul în care a pri
vit vizita poporul francez. N. S. 
Hrușciov a declarat:

„Dacă facem abstracție de 
numărul într-adevăr infim de 
glasuri ale adepților inveferați 
ai „războiului rece" care nu pot 
să se schimbe în nici un crup 
și continuă să repete vechea 
plecă, se poate afirma cu deplin 
femei că poporul Franței a sa
lutat tn unanimitate, ca pe prie
tenii săi, pe solii Țării Sovieti
ce" — a spus N. S. Hrușciov.

Referindu-se la necesitatea 
ca....... în lume să triumfe gla
sul rațiunii", N. S. Hrușciov a 
spus în încheierea cuvîntărll 
sale i „Pentru aceasta guvernul 
sovietic, poporul sovietic, nu 
vor precupeți nici un fel de e« 
forturi, 

comerțul sovieto-francez s-a dezvoltat favo
rabil în avantajul reciDroc al celor două 
țări- La sporirea considerabilă a schimbului 
de mărfuri între U.R S-S- si Franța au contri
buit în mare măsură încheierea si înfăptui
rea cu succes a acordurilor pe termen luna 
între cele două părți în problema livrărilor 
reciproce-

N. S. Hrușciov și generalul De Gaulle con
sideră că este posibil si util să-și propună 
ca în viitorii cîtiva ani comerțul dintre cele 
două țări să sporească substantial. Un acord 
comercial încheiat ne un termen mai luna 
ar corespunde acestui scop. Acordul în vi- 
qoare a fost încheiat pentru anii 1960—1962 
și prevede în amănunțime exporturile si im
porturile pînă la sfîrsitul anului viitor.

S-a hotărît ca în cursul anului 1930 să se 
întrunească experții si să aibă loc tratative 
în vederea stabilirii schimburilor de mărfuri 
nu numai pe anul 1962, ultimul an al acor
dului în viaoare. ci si pe următorii trei ani. 
Astfel, schimburile de mărfuri ar putea să 
fie stabilite încă la sfîrsitul anului în curs 
pentru următorii cinci ani. adică pînă în 
anul 1965 inclusiv.

S-a apreciat că creșterea schimburilor de 
mărfuri depinde în măsură considerabilă de 
sortimentul lor. In leaătură cu aceasta, stu
dierea piețelor atît de către o parte cît si 
de către cealaltă, cu sprijinul deplin al or- 
qanelor de stat ale celor două țări, va trebui 
să contribuie la succesul tratativelor prevă
zute.

In felul acesta, pot fi sporite substantial 
schimburile de mărfuri între cele două țări 
pe următorii cinci ani.

N. S- Hrușciov și generalul De Gaulle 
si-au. exnrimat dorința de a lărai schimbu
rile în domeniul cercetărilor științifice si al 
folosirii eneraiei atomice în sconurj pașnice.

In cursul tratativelor, N. S. Hrușciov și 
qeneralul De Gaulle au constatat că contac- 
tele_ personale permit să se instaureze si să 
se întărească- încrederea si buna înteleqere 
între conducătorii de state, contribuind ast
fel în modul cel mai eficient la asiqurarea 
proqresului dorit în domeniul înțeleqerii si 
al păcii mondiale la care năzuiesc po
poarele- Ei își exprimă satisfacția în leqă- 
tură cu faptul că vor avea posibilitatea de 
a continua aceste tratative la apropiata con
ferință la nivel înalt cu președintele Statelor 
Unite ale Americii și cu primul miniștrii al 
Marii Britanii, care a devenit posibilă dato
rită-Slăbirii încordăjii internaționale. Cele 
două quverne speră că rezultatele conferin
ței la nivel înalt vor duce la slăbirea con
tinuă a încordării internaționale-

Președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R-Ș.S. și președintele Republicii Franceze 
au căzut de acord că toate problemele inter
naționale nereqlementate trebuie soluționate 
nu prin folosirea forței ci prin mijloace paș
nice. ne calea tratativelor.

N. S. Hrușciov l-a invitat ne qeneralul De 
Gaulle să facă o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică. Președintele Republicii Franceze 
a Primit cu plăcere această invitație- Data 
precisă a vizitei se va fixa ulterior de comun 
acord, pe cale diplomatică-



ÎMPREUNĂ

Cu primăvara pe ogoare, 
Sosim acuma pe Ia voi; 
De-ntrecerea dintre tractoare. 
Vrem să vă spunem lucruri noi..

să-și cunoască 
să-1 interpreteze 
că...
dată cîntecul cu

■II

într una din încăperile căminului 
cultural din comuna Făcăeni. raio
nul Fetșști,-, s-au adunat membrii.bri
găzii artistice de agitație. Programul 
pe care ei M pregătesc acum se nu
mește ,.Ediție specială". Și, ca orice 
ediție specială, trebuie să ajungă cit 
mai repede la destinație, -Lucrgl a- 
cesta H- știe prea-bine tovacășa Au- 
cuța Vaciu, instructoarea ; îl știu și 
flăcăii și fetele ,.,.n brigadă. Nimeni 
nu se plînqe că repetiția durează de 
peste trei ore. O să mai stea la că
min încă o oră. ba chiar și două 
dacă o să flie nevoie. Principalul e 
ca mîine, cînd vor porni către dife
ritele sectoare unde lucrează brigă
zile de cîmp ale stațiunii de mașini 
și tractoare, fiecare 
cît mai bine rolul, 
cit mai frumos. Așa

— Mai repetăm o 
care începem programul — apune in
structoarea.

Tinerii din brigadă nu se lasă mult 
rugați și pornesc să cînte :

Aceasta este, de altfel, tema în
tregului program pe care îl pregă
tesc acum artiștii amatori din Făcă- 
eni : mersul întrecerii dintre brigă
zile de tractoriști, în scopul desfă
șurării in cît mai bune condiții a 
campaniei agricole de primăvară. Ei 
vorbesc în cîntecele și scenetele lor, 
despre succesele dobîndite de 
gada a IlI-a, care deține 
tul de față steagul de 
muncă ; și nu uită să 
nici despre unele lipsuri 
făcut simțite în felul de-a munci al 
tractoriștilor dnn brigada a V-a. 
Fiindcă, așa cum spun și ei într.unul 
din cupletele lor i

bri- 
în momen. 
fruntașă în 
amintească 
care s-au

a- 
se

qă- 
de 

Din

Vorba dulce mult aduce. 
Dar și vorba pipărată. 
Chiar de ustură o leacă, 
Tot e bună citeodată.

*
Artiștii amatori din brigada de 

gitație a căminului cultural nu
află la prima lor deplasare în mij
locul mecanizatorilor din Făcăeni. 
Și, tot așa, nu o dată, muncitorii și 
inginerii de la stația de mașini și 
tractoare și-au dat concursul la reu
șita manifestărilor organizate de că
minul cultural. Pe unii dintre ei îi 
sim chiar în diferitele colective 
muncă ale căminului cultural,
consiliul de conducere al căminului 
face parte și directorul S.M.T., tova
rășul Alexandru Stanciu. Printre cei 
mai activii membri ai colectivului de 
conferențiari îi întîlnim și pe ingi
nerii Ion Pandelică și Iorgu Vinteș 
de la aceeași stațiune. Pline de învă. 
țăminte au fost conferințele „Folosi
rea porumbului de siloz la hrana a- 
nimalelor** sau „Importanța folosirii 
gunoiului de grajd**, ținute la cămin 
de inginerul Ion Pandelică ; iar in- 
ginerul Iorgu Vinteș Ie-a vorbit în 
ultima vreme colectiviștilor despre 
importanța folosirii mașinilor agri
cole în munca cîmpului. Inginerul 
Ion Pandelică nu se mulțumește doar 
să țină conferințe la cămin. EI face 
parte și din colectivul de muncă al 
brigăzii științifice din Făcăeni, care 
a efectuat pînă acum șase deplasări 
in comunele vecine.

Tractoriștii nu se 1 
prejos. Peste 30 de 
toii fac parte din 
cultural. Alături de 
comună, ei pregătesc 
chinat partidului. Pe 
petă în sala de festivități în 
cameră membrii 
rostesc replicile comediei „Cel 
urmă", pe care o vor prezenta în cu
rînd. Trei dintre rolurile principale 
sînt interpretate de tractoriștii Ion 
Maravela, Gheorghe Mocăneanu și 
Constantin Maravela.

★
Nu o dată îi poți întilni muncind 

alături pe ogoarele fără haturi, pe 
tractoriștii și pe colectiviștii 
căeni. Și 
peste sat, 
căminul 
S.M.T.

„Duminică va avea loc un program 
artistic prezentat de formațiile clu
bului Stațiunii de Mașini și Trac- 
toaro și alo căminului cultural**.

Clubul și căminul lucrează mină In 
mină... Și roadele sint din cele mai 
bune. Comuna Făcăeni a primit de 
curlnd steagul de comună fruntașă.

ION ȘTEFAN

lasă nici ei mai 
tineri mecaniza- 
corul căminului 
colectiviștii din 

: un program în- 
cînd coriștii re. 

altă 
echipei de teatru 

din

cînd înserarea 
tot alături îi poți 
cultural sau la

din F-ă- 
coboară 
găsi la 
clubul
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Biblioteca in slujba construcției socialiste

iwmiw de urmai
Ca și în celelalte regiuni ale țării, și 

în regiunea Galați concursul „Bibliote
ca în slujba construcției socialiste** a 
avut un răsunet larg. El a mobilizat 
majoritatea cadrelor de activiști cultu
rali, constituind un puternic stimulent în 
folosirea celor mai bune metode în mun
ca de răspîndire a cărții.

In scopul unei cît mai bune desfășu
rări a concursului și realizării obiective
lor lui, comitetul executiv al sfatului popu
lar regional a întocmit un plan de mă
suri axat pe sarcinile economice ale fie
cărui raion Astfel, s-a pus un accent 
deosebit pe creșterea numărului de citi
tori, recrutați din rîndurile țăranilor 
muncitori, precum și pe permanentizarea 
acestora. La rîndul lor, sfaturile populare 
raionale au luat o serie de măsuri, și au 
inițiat acțiuni menite să asigure îndepli
nirea tuturor obiectivelor propuse.

De pildă, comitetul executiv al sfatului 
popular al raionului Focșani, sub îndru
marea comitetului raional de partid, a 
organizat o ședință cu președinți de 
g.a c., ingineri și tehnicieni agricoli, bri
gadieri și șefi de echipe, pentru a dis
cuta modul în care cartea agrotehnică 
să fie cit mai larg răspîndită, astfel ca 
ea să contribuie și mai mult la extin
derea noilor metode de muncă în agri
cultură.

Cei peste 100 de participant din 30 de 
gospodării agricole colective din raionul 
Focșani, au subliniat în cadrul discuții
lor că, pînă în prezent, popularizarea și 
răspîndirea cărților de specialitate sau de 
cultură generală nu a preocupat în mă
sură suficientă conducerile gospodăriilor 
agricole colective. Consfătuirea a scos la 
iveală lipsurile manifestate și a stabilit 
măsuri concrete pentru desfășurarea unei 
munci rodnice cu privire la răspîndirea 
cărții politice și agrotehnice în rîndurile 
colectiviștilor

Pentru sporirea numărului de cititori 
și pentru îndrumarea sistematică și com
petentă a lecturii lor, s-a hotărît ca bi
bliotecile colțurilor roșii din g.a.c. să fie 
afiliate bibliotecilor comunale. O aseme
nea măsură va avea ca rezultat nu nu
mai creșterea numărului de cititori din 
rîndul țăranilor colectiviști, ci și o îm
bogățire 
cărți ale 
teșii.

O altă 
concursului în regiunea Galați,

prezent rezultate satisfăcătoare, pe a- 
locuri, mai există biblioteci în activita
tea cărora se fac simțite o serie de lip
suri. Acestea se datoresc în cea mai mare 
măsură lipsei de îndrumare din partea 
bibliotecilor raionale și insuficientei pre
ocupări a unor sfaturi populare comu
nale privind munca cu cartea. De exem
plu, unele sfaturi populare comunale ea 
cele din Gugești, Urechești, Suvorov din 
raionul Focșani, sau cele din Nereju și 
Paltin, raionul Vrancea, trec cu vederea 
activitatea acestor instituții culturale de 
la sate, lăsînd totul pe seama biblioteca
rilor.

Or, 
tuații, 
ral și 
aceea,
tive ale sfaturilor populare raionale ți 
comunale să analizeze temeinic felul în 
eare-și desfășoară bibliotecile activitatea 
in cadrul concursului, să le ajute și 
le îndrume.

Bibliotecile comunale și sătești din 
giunea Galați, axîndu-șî activitatea 
problemele economice ale comunelor 
satelor lor, vor contribui la răspîndirea 
și mai largă a cărților politice, agroteh
nice și de cultură generală, vor atrage 
noi și pasionați cititori din rîndurile ță
ranilor muncitori.

este cunoscut că în asemenea sl- 
activitatea se desfășoară unilate- 
de multe ori la tntimplare. De 
este necesar ca comitetele execu-

să

re- 
pe 
îl

IOANA BICĂ

considerabilă a fondurilor de 
bibliotecilor comunale și să-

latură pozitivăa desfășurării 
o con

stituie organizarea activității biblioteci
lor pe circumscripții electorale. Expe
riența pozitivă de pînă acum va fi folo
sită în așa fel ca numărul cercurilor ds 
citit șj al bibliotecilor de casă să crească 
de la 2.900 la 4.000. Antrenarea cadre
lor didactice și al unui mare număr de 
tineri — cei mal buni cititori — asigură 
buna funcționare a cercurilor de citit și 
a bibliotecilor de casă.

In raionul V.rancea, de exemplu, în sa
tele riăruja, Coza și Spinești, tinerii con
ducători ai unor asemenea cercuri, s-au 
dovedit cu inițiativă ți plini de entu
ziasm. Secretarul organizației U.T.M- 
din satul Coza, împreună cu cîțiva tineri, 
distribuie cărți în circumscripțiile cele 
mai îndepărtate, iar în satul Spinești din 
cei 117 cititori ai bibliotecii sătești 70 
skit tineri.

Dacă majoritatea bibliotecilor din 
regiunea Galați au șl obținut pînă în

In urmă cu cîtva timp, 
prin Ghidigeni s-a răs- 
pîndit vestea că va sosi 
o brigadă științifică a ca
sei raionale din Tecuci. 
In ziua mult așteptată 
sala era plină. Așteptau 
toți să vadă și să asculte 
o brigadă științifică. Mai 
întii s-a suit pe scenă un 
tovarăș care a ținut o 
conferință. Apoi taraful 
casei de cultură a prezen
tat cîteva melodii.. Și cu 
aceasta programul a 
sfîrșit.

Activiștii culturali 
Ghidigeni s-au uitat 
la altul întrebători, 
rați și mai apoi

— Apoi, dacă 
tă o brigadă 
— și-au spus ei 
facem și noi.

Fără îndoială că acti
viștii casei raionale de 
cultură știu foarte bine 
oe este și cum funcțio
nează o asemenea bri
gadă. Formată din oa
meni de diferite specia
lități, brigada are meni
rea de a răspunde, de' a 
lămuri problemele ridica
te de țăranii muncitori. 
Și atunci de ce a trimis 
casa de cultură un con
ferențiar și un taraf, sub 
titulatura de brigadă 
științifică ? Fără îndoia-

luat

din 
unul 
mi- 

bucuroși. 
așa ara- 

științ ifică 
— hai să

Sub semnul păcii
Mai luminoasă-i luna ca oricind, 
în seară nouă ți scinteietoare. 
Chemări ți cintece-n văzduhul blind 
vestesc că printre stele-i sărbătoare.

Cind steagul sovietic înălțat 
cu-avint ți bărbăție, pin-la lună ; 
cind steagul roțu-n cosmos fluturat 
ce bucurie ți nădejdi adună.

Stă veșnic luminoasă marea zi 
sub semnul tău inalt, prietenie I 
In spațiile vaste, străvezii, 
•-un sol ol tău racheta argintie.

Intîia oară omul a atins, 
un dom cu gindul, luna depărtată. 
Măreață zi, cu focul tău nestins 
In veacuri vei rămîne neuitată I

FLORIN MUGUR

Zorile
Zorile cînd vin 
pe sub cer senin 
tu pleci la arat 
ți ari însetat 
cimpu-nrourat 
fără nici un hat. 
la-mă ți pe mine 
ca să ar cu tine.
la-mă ajutor 
să-mi alin din i 
Că nespus îmi 
Pieptul mi.aț ■ 
inima să-mi i 
Inima de jar 
ți cu ea sâ ar 
cimpu-acesta tot I

SORIN COMANIȚA

dor I 
place I 
desface 
scot.

or- 
co- 
ră-

lă că este vorba de o 
proastă organizare.

Insă felul cum s-a 
ganizat deplasarea în 
muna Ghidigeni nu a
mas fără urmări. Activiș
tii culturali din comună 
au urmat exemplul raionu
lui. Au 
colectiv 
și i-au 
brigadă

Era totuși de așteptat 
ca acum, la căminul cul-

organizat și ei un 
de conferențiari 
lioit eticheta de 
științifică.

tura) să se țină cu regu
laritate cel puțin confe
rințe pe diferite probleme 
legate de viața 
Dacă vrei să afli 
ferințe s-au ținut 
ma vreme, n-o 
ușor. Bibliotecara 
despre nici o conferință, 
iar directorul școlii 
amintit cu greu, 
vag, de vreo două, 
pare că mai multe 
nu s-au ținut. Ca să 
ceva precis ar trebui

satului, 
ce con- 
în ulti- 
să fie 
nu știa

și-a 
foarte 

Se 
nici 
afli 

să

te adresezi responsabilu
lui colectivului de confe
rențiari. Dar cine este a- 
cesta ?

Nici de data aceasta 
nu poți primi un răs
puns precis. Bibliotecara 
tace. Directorul școlii în
cearcă să lămurească el 
situația :

— Cred că responsabil 
este doctorul... Ba nu. Nu 
e el. Mai curînd tova
rășa...

Neizbutind să rosteas
că un nume, se uită în
trebător la bibliotecară și 
exclamă :

— Chiar, cine o fi res
ponsabil ?

Gheorghe Rotaru, se
cretarul sfatului popular 
este de părere că ar e- 
xista mai mulți respon
sabili. Cine sînt ? Nu 
știe. Deci — nimeni nu 
știe nimic.

Secția de învățămînt și 
cultură a sfatului popu
lar raional are datoria 
să-i ajute îndeaproape pe 
activiștii culturali din 
Ghidigeni să-și organize
ze cum trebuie colective
le de conferențiari sau 
chiar o brigadă științifb 
că, dat fiind că în această 
comună sînt numeroși in
telectuali capabili să des
fășoare o intensă muncă 
culturală.



In plină campanie
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In prima zi cu vreme bună din acest ar> oamenii au ieșit 
cu sutele la cîmp. „Brazda de încercare", cind pămintul abia 
se dezmorțise, au tras-o tractoriștii. Acesta a fost și semnalul. 
Din clipa aceea, zi de zi pornesc cu toții inspre ogoare in pre- 
ceasul zorilor. S-au transportat pînă acum la cimp milioane de 
tone de gunoi și s-au încorporat în sol, s-au împrăștiat îngră
șăminte chimice, s-a discuit, s-a arat și însămințat. Pînă la 1 
aprilie s-au însămințat în întreaga țară un milion de hectare 
cu diferite culturi. Orzul, orzoaica și sfecla de zahăr au fost în- 
sămînțote pe jumătate din suprafața prevăzută. S-au mai însă
mințat 55.000 hectare cu legume, 40.000 cu cartofi, 160.000 cu 
plante de nutreț.

Porunca nr, 1 a campaniei e „să faci lucrări la timpul optim 
și de bună calitate”. Așa vei și culege. Lucrind bine acum se 
obțin mari sporuri de recoltă la vară. Colectiviștii din Iclod, re
giunea Cluj, au scos anul trecut 2.330 kg. grîu și 3.000 kg. po
rumb de pe fiecare hectar, fiindcă au respectat regulile de mai 
sus. Anul ăsta, vrînd să obțină recolte și mai mari, au folosit 
fiecare clipă prielnică. A crescut, așadar, experiența lucrăto
rilor de pe ogoare, interesul lor față de recomandările științei 
agrotehnice care și-au dovedit cu prisosință temeinicia.

De pretutindeni sosesc vești că însămînțările din epoca I □ 
s-au terminat. Le-au terminat colectiviștii din raionul Găești, 
cei din satul Tifu, raionul Murgeni, regiunea lași, cei din Aței 
și Buzd, regiunea Salin și alții al căror număr crește cu trece
rea fiecărei zile. O cerință de căpetenie a campaniei este fo
losirea la maximum a forței de lucru. In regiunea Galați insă- 
mințorile din epoca l-a s-au terminat datorită în bună măsură 
folosirii fără întrerupere a întregului utilaj ca și cuplării mai 
multor mașini la același tractor. Un rol important l-a avut fap
tul că în regiune lucrează în prezent un număr dublu de trac
toare în comparație cu primăvara anului 1959. A crescut de a- 
semenea parcul de semănători și cultivatoare. Prin grija parti
dului 
sporit 
toare 
loace 
losim

In cele mai multe regiuni se fac în prezent pregătiri pentru 
însămințatul porumbului boabe și a celui pentru siloz. In raio
nul Fetești, regiunea Constanța, colectiviștii din cele 41 de gos
podării colective din raion cu hotărit, în urma recomandărilor 
comitetului raional de partid, ca întreaga suprafață de porumb 
din acest an să fie semănată cu culturi intercalate : jumătate 
porumb cu fasole, jumătate porumb cu dovleci. Nu mai e ne
voie să vorbim de foloase. E bine ca exemplul lor să prindă ră
dăcini în cit mai multe locuri. Paralel cu lucrările agricole fa 
zi trebuie executate cele de îngrijire a culturilor de toamnă. 
Sînt necesare de asemenea măsuri - și asta grabnic — pentru 
păstrarea apei în sol (grâpatul arăturilor de toamnă) acolo 
unde nu s-au făcut incă. La semănatul porumbului să se țină 
seama de recomandarea 
optim de însămînțare.

La buna desfășurare a 
nele culturale 
activitatea la 
menilor e mai 
nea momente,
viștilor culturali din raionul Vrancea, regiunea Galați, care au 
organizat în cursul lunii martie „Luna cărții agrotehnice”, popu- 
larizind și difuzînd îndeosebi acele cărți legate de campania 
agricolă de primăvară. Dar cîte forme și mijloace nu stau la 
îndemîna căminelor culturale pentru a-și îndeplini misiunea care 
le revine in această importantă campanie.

și guvernului baza tehnico-materială a agriculturii a 
în acest an. Dispunem de un număr mai mare de trac- 
și mașini, de o cantitate mai mare de îngrășăminte, mij- 
de bază pentru obținerea unei recolte sporite. Să le fo- 
cu maximum de randament I

3

ș

agronomului in ceea ce privește timpul

lucrărilor agricole de primăvară cămi- 
o contribuție însemnată, adaptîndu-șipot avea

specificul perioadei. Prezența lor in mijlocul oa- 
binevenită și mai necesară ca oricind în aseme- 
E demn de «mintit 'n acest sens exemplul acti-
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FIECARE
RtRIQWChTill

Să nu te mulțumești nicio
dată cu cit obții 1 Să țintești 
mereu mai departe 1 Bupă ast
fel de norme se 
lecbiviștii noștri, 
ducției la hectar 
pe toți. Vă spun 
cru ca fiecare colectivist 
fie interesat de treaba 
îndestule fapte ne-au arătat că 
bogăția se scoate înainte 
toate din adîncime și apoi 
suprafață. Sau altfel spus, 
faci ca fiecare hectar de 
mînt să producă acum 
mult ca înainte cu un an. Lec
ția cea mare ne-a dat-o lotul 
demonstrativ. La lot nu 
încurcat cu peticuțe de 
ari. Suprafața

călăuzesc co- 
Sporirea pro- 
îi preocupă 
că-i mare lu- 

să 
asta.

destinată

la 
la 
la 
pe

qunoi 
qunoi 
qunoi

40 tone
30 tone
25 tone 

suprafața

la 
la 
la

de 
din 

să 
pă- 
man

ne-am 
cîțiva 

lotului

Plantatul verzei timpurii la G.A.S. Cerna Vodă, regiunea Constanța.

Dintre plantele agricole cul
tivate pentru furaj la noi în 
(.ară, porumbul de siloz pre
zintă cea mai mare importanță. 
La plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a arătat că 
prin mărirea suprafețelor culti
vate cu porumb folosit ca siloz 
putem crește un număr mai mare 
de animale la 100 heotare și de 
asemenea putem obține o canti
tate mai mare de lapte, carne și 
alte produse animale la un preț 
de cost mai scăzut, ceea ce va 
contribui ia îmbunătățirea 
lului de trai al oamenilor 
cii.

In vederea obținerii 
producții mari și pentru a 
la îndeplinire sarcinile 
de partid, trebuie să cunoaștem 
și să fglosim metodele cele mai 
potrivite în cultura 
de siloz

Soiurile cele mai 
porumb pentru siloz 
zii dubli care au fost 
pentru boabe în diferitele regiuni 
ale țărm De asemenea, hibrizii 
simpli între soiurile băștinașe de 
porumb cum sînt : Dobrogea X, 
ICAR-54, Lester Phister X, Ro-

de prof. GH VALUȚA
Institutul de Cercetări Agro- 

nomice-București

nive-
niun-

unor 
duce 

trasate

porumbului

bune de 
sînt hibri- 
raionați și

mim
de 

pră. 
fost 
cul-

administrate solului :

— 18.000

la 
la 
la 
la

hectar 
hectar 
hectar 
hectar

demonstrativ anul trecut e în- 
tr-un fe! o pregătire pentru 
trecerea a ceea ce a fost pînă 
acum experiență, în cultura 
mare. Pe 30 hectare grîu, 
pildă, semănat în benzi și 
șit mecanic, producția a 
de 3400 kg. la hectar (în
tură mare 2500 kg), iar de pe 
40 hectare sfeclă de zahăr am 
recoltat 35.000 kg. la hectar.

Se știe ce mare importanță 
are ingrășarea solului cu gunoi 
de qrajd. Experiența noastră a 
arătat-o din nou. Priviți urmă
torul tablou în care se arată 
ce producții de sfeclă au co
respuns la cantități diferite de 
gunoi,

hectar — 35.000 
hectar — 24.000 
hectar — 22.000 

negunoită

De ce între lotul experimen
tal de sfeclă și cultura mare 
diferența de producție a fost 
de 13 tone la hectar ? Fiindcă 
pe lot s-au dat și îngrășăminte 
chimice mai multe (cu 500 kg, 
mai mult superfosfat la hectar, 
cu 400 kg. azotat și o mare 
cantitate de saro potasică).

Punem mare preț pe îngrășa- 
rea solului. Dăm o adevărată 
luptă pentru strîngerea îngră. 
.șămintelor. Intr-un an se scot 
numai din grajdurile gospodă-

vagoa- 
fcahăr* 
gîndin- 
pentru

kg. sfeclă 
kg. sfeclă 
kg. sfeclă 
kg. sfeclă

riei peste 400 vagoane de gu
noi. Anul ăsta am adus și din 
comunele vecine 60 de 
ne- „Dacă ai gunoi, ai 
— se spune pe la noi, 
du ne cît valorează el 
cultura sfeclei.

Se folosește si mustul de 
grajd. Am instalat pe o prăși- 
toare mecanică două butoaie 
și am împrăștiat mustul pe te
ren, o dată cu primele prășite, 
circa 2000 kg. Ia hectar. Vom 
face asa si anul acesta.

In afară de complexul de

măsuri agrotehnice folosite 
pentru sporirea producției, am 
început să aplicăm, de anul 
trecut, o agrotehnică diferen
țiată. după tipul de sol. Ară
turile s-au făcut așadar la a- 
dîncimi diferite, iar în perioada 
de vegetație am aplicat la 
culturile prăsitoare îngrășă
minte suplimentare.

Pe toată suprafața destinată 
în acest an culturii sfeclei 
(220 ha) am lucrat pămintul cu 
scormonitoarele la o adînctime 
de 45 
numai 
treaba 
ne-au 
metoda. Anul acesta vom me. 
caniza complet cultura porum. 
bului siloz. E măsura cea 
importantă în vederea 
rii scopului pe care 
propus : însilozarea la 
anului a 300 vagoane 
verde.

Dacă am privi puțin înapoi 
de unde am plecat, am putea 
vedea cît ne-a crescut în 
experiența de agricultori, 
șa se face că am ajuns 
ca venitul anual să treacă 
requlă de 5 milioane lei.

MIHAI BEJAN 
președintele gospodăriei 
gricoLe colective 
Cloșca șl Crișan" din comu

na B vd, regiunea Stalin

cm. Cu un an înainte 
pe 4 hectare am făcut 
asta, dar rezultatele 
încurajat să extindem

mai 
realiză- 
ni l-am 
sfirșitul 
porumb

ani 
A- 
azi 
de

a-
Horia,

mînesc de Studina și soiurile 
dinte de cal cultivate ta noii 
ICAR—54 și Lester Phister, 
care dau o producție mere de 
tulpini pentru siloz.

Porumbul de siloz trebuie cul
tivat în terenurile sănătoase, bo
gate în substanțe hrănitoare. In 
terenurile sărace, acide și prea 
compacte, porumbul de siloz nu 
dă rezultate bune. De aceea se vor 
alege locurile profunde, bine lu
crate, aluviuni unde apa freatică 
se află la adîncime nu prea 
mare. Mai potrivite ca plante 
premergătoare pentru porumbul 
de siloz sînt cerealele odioa
se, grîul, orzul, ovăzul.

Intre îngrășămintele care con
tribuie la ridicarea producției 
porumbului de siloz un loc im
portant îl ocupă gunoiul de 
grajd. Experiențele făcute la noi 
în țară și în U.R.S.S. au arătat 
că prin folosirea gunoiului de 
grajd în cantitate de 30.000 
kg/lia se obțin producții deo
sebit de mari. De exemplu col
hozul Karl Marx, regiunea Brest, 
a dat cîte 40.000 kg. gunoi la 
hectar dintre care 20.000 kg. sub 
brazdă la arătura de toamnă. In 
timpul iernii s-au dat 20.000 
kg/ha turbă compostată, care 
s-a îngropat înainte de lucrarea 
solului cu cultivatorul în primă
vară. La fel colhozul Engels, re
giunea Mogliilev, a aplicat 40.000 
kg gunoi la hectar, sub brazdă 
la arătura de toamnă. Foarte 
bune rezultate dă azotatul de 
amoniu (200—300 kg/ha), super- 
fosfatul (400—500 kg/ha) și sa
rea potasică.

Arătura 
hotărîtor în cultura 
de siloz. De aceea 
tiuate pentru a fi 
porumb terenurile 
toamnă la 30 cm. 
îngrășate cu gunoi de grajd sau 
îngrășăminte minerale. In pri
măvară. arătura de bază se va 
grapa și după aceea terenul se 
va menține curat de buruieni 
prin lucrări cu cultivatorul sau 
extirpator! il.

Porumbul pentru siloz se sea
mănă la aceeași dată oa si po
rumbul pentru boabe. Este gre
șită părerea că se poate semăna 
mai tîrziu. mai ales în regiu
nile umede și reci nu ajunge să 
formeze știuleți și boabe în faza 
de coacere în lapte-ceară pentru 
recoltare.

In condițiile țării nostre, se
mănatul porumbului se va face 
atunci cînd temperatura solului 
a ajuns la 6—8 grade și se men
ține mai mult timp. Dacă să- 
mînța este uscată, păstrată bine 
și tratată cu preparate contra 
mucegalurilor, porumbul răsare 
foarte bine, chiar dacă se sea
mănă mai devreme. O condiție 
importantă pentru obținerea de

adîncă joacă un rol 
porumbului 

trebuie des- 
cultivate cu 

arate din 
adîncime și

producții mari la porumb de si
loz este asigurarea unui număr 
mai mare de plante la hectar. Din 
cercetările făcute la noi s-a sta
bilit că este nevoie de 40—50.000 
plante la hectar în cultură ne
irigată ./ • —
cultură irigată. Acest număr de 
plante 
dubli dacă semănăm la distanța 
de 100/25—110/20 cm. după cmn 
a reieșit din experiențele Insti
tutului pentru cultura porumbu
lui de la Fundulea.

La soiurile de porumb băști
nașe acest număr de plante se 
poate obține prin semănatul la 
70/40, 80/30 cm. cu un fir la 
cuib sau 70/70, 80/80 ora. cu 
două fire la cuib. In cazul cînd 
semănăm la 70 cm. între rîuduri 
prașilele se vor face cu cultiva
torul suspendat pe tractor.

In U.R.S.S. porumbul pentru 
siloz se seamănă cu rezultate 
foarte bune la 70/70 cm cu două 
fire la cuib.

Lucrările de îngrijire se lac 
la fel ca Ia porumbul pentru 
boabe. După răsărit, cînd planta 
are 2—3 frunze se va lucra cu 
sapa rotativă, care distruge foarte 
bine atît buruienile abia în
colțite cît și pe cele răsărite. 
După aceea se va prăși de cîte 
ori este nevoie. In total se vor 
da cel puțin trei plașile dintre 
care prima mai adîncă, iar ce
lelalte la suprafață. Pentru com
baterea buruienilor se vor folosi 
preparate ierbicide ca „Atrazin" 
„2,4 D“, „Smazin" și altele.

Porumbul de siloz se recoltea
ză atunci cînd boabele se află în 
faza de coacere în lapte-ceară. 
Este mai bine să se înceapă re
coltatul mai devreme cînd boa
bele se află în faza de coacere 
în lapte, deoarece dacă se întîr- 
zie, atunci se pierde din greuta
tea tulpinii prin ușoare, boa
bele se întăresc și masa tocată 
nu se poate însiloza bine. Recol
tatul se face cu mașina specială 
de tăiat și tocat tulpinile. Se 
poate recolta cu secerătoarea și 
tăia în tocători speciale îm
preună cu știuleții.

Producția de masă verde ce 
se poate obține depinde în mare 
măsură de agrotehnica folosită. 
Astfel, la stațiunea Valul Tra
ian, porumbul hrbrid simplu Do
brogean X. ICAR—54 a dat 45 — 
50.000 kg. masă verde Ia hectar. 
La Moara Domnească s-au obți
nut cu soiul ICAR—54 peste 
30.000 kg/ha masă verde. La 
G.A.S. Petroiu sau obținut 
104.000 kg/ha masă verde. In 
U.R.S.S. s-au obținut în colhozul 
Karl Marx 168.000 kg., iar la 
colhozul Șevcenko 180.000 kg/ha 
masă verde.

Dacă se vor respecta reguli
le de cultură a porumbului de 
siloz care nu se deosebesc de a- 
celea ale porumbului pentru boa
be și se vor face cu atenție toa
te lucrările indicate, se pot ușor 
obține și Ia noi, pe suprafețe 
mari, producții care să depășea
scă 40—50.000 kg/ha masă ver
de.

și peste 60.000 plante în

se pot obține la hibrizi
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Am avut ocazia să vorbesc cu Vladimir llici doar 
o dată ;i a; vrea să vă povestesc despre această 
neuitată zi - ziua cînd am fost în ospeție la el.

Intr-o zi, cînd înserarea începea să coboare, la 
ușa locuinței mele a sunat cineva. Am deschis. In 
țața mea era un om care mi a spus :

— Tovarășul Lenin a trimis mașina după dvs.
Peste cinci minute eram la Kremlin. Un ostaș tî- 

năr m-a condus la etajul unde se afla locuința luil 
llici. începusem tocmai să mă dezbrac intr-un co- 
ridoraș, cind am auzit niște pași repezi și ușori : 
era Lenta care ieșise din camerele din fund. Mi-a 
strîns mina cu putere și mi-a spus zimbtad :

— Să mergem, să mergem...
Am intrat în sufragerie. Era o încăpere micuță, 

dar foarte curată și intimă. Mobila era destul de 
veche și de simplă. Am avut ocazia să vizitez lo
cuințe muncitorești care aveau o mobilă mai bună. 
Probabil că în viața sa personală, llici înțelegea să 
respecte principiul de a trăi în aceleași condiții în 
care trăiau și masele populare.

— Cum trăiți ? Cu cine vă întîlniți mai mult, cu 
muncitorii sau cu intelectualii ? Povestiți-mi, mă 
rugă Vladimir llici, fără să-și desprindă privirea de 
pe fața mea, ca și cum s-ar fi temut că am să fug.

— Deh, cite puțin și cu unii și cu alții...
Nu mă simțeam în largul meu. „Eh, ce să-i po

vestesc lui Lenin" — mă gindeam. El cunoștea de 
mult doar toate lucrurile despre care i-aș fi putut 
vorbi și nu credeam că-l vor interesa...

Vladimir llici a observat stinghereala mea și, pen
tru a-mi da timp să-mi viu în fire, i-a spus Nadej- 
dei Konstantinovna :

— Ce-ar fi dacă ne-ai da cite un ceai î
...In aceea seară de neuitat, l-om văzut pe Lenin 

intr-o lumină nouă. Nu semăna cu conducătorul și 
nici cu tribunul din ședințele unde-l întilnisem. In 
fața mea era un nou Lenin — tovarăș minunat, un 
om vesel, core arăta un interes viu, neobosit față 
de orice, și care se purta cu multă delicatețe și 
dragoste cu oamenii.

— Scrieți acum ceva ? — m-a întrebat el.
— E greu să scriu acuma. E prea multă muncă 

organizatorică.
llici s-a încruntat.
— Da, în țara noastră este acum multă muncă 

organizatorică, dar dvs., scriitorii, aveți datoria să-i 
atrageți către literatură pe muncitori. Și în această 
direcție trebuie îndreptate toate eforturile. Trebuie 
să te bucuri din inimă de fiecare povestioară scrisă 
de un muncitor. In revista dvs. muncitorii își tipă
resc lucrările ?

— Cam puține, Vladimir llici, probabil că nu le 
ajung cunoștințele, cultura...

Lenîn s-a uitat la mine cu ochi zîmbitori, închi- 
zîndu-i puțin.

— Nu-i nimic, vor învăța să scrie și vom avea o 
minunată literatură proletară, prima în lume...

Se simțea în aceste cuvinte o încredere nemăr
ginită în oameni, in viața poporului rus, o încre
dere și o dragoste nesfîrșită pentru cei ce muncesc.

Pe urmă a apărut samovarul : era cam vechi și 
ponosit ; paharele, cănile și farfurioarele se vedea 
că fuseseră adunate de ici, de colo, iar tratația 
era cit se poate de modestă.

Nepretențios, ocupat de dimineață pînă noaptea 
cu o muncă grea și complicată, Vladimir llici se 
uita cu totul pe sine. Și atunci, stînd la masa lui 
llici, am avut impresia că luam ceaiul undeva, 
într-un sat îndepărtat. Sorbeam ceaiul rar, pentru 
că era fierbinte și-l îndulceam cu zahărul pe care-l 
ronțăiam încet și economicos.

Zîmbind, Lenin aștepta să-i povestesc ceva.
„Dar trebuie, mă gîndeom, să-i povestesc Iul 

Vladimir llici despre muncitori, doar de aceea ta'0 
și chemat, ca să afle ce se intîmplă acolo unde 
de multe ori nu-și poate arunca privirea din cauza 
muncii uriașe pe care o duce“.

/. NEZNAIKJN.. O delegație de oameni de știință și cultură, înfrunte
ca A. M. Gorki, in audiență la V. I. Lenin, (pictură)

Adunindu-mi curajul, mi-am început povestirea : 
-■ Am fost de curînd în gara Losinîi Ostrov. Acolo 

este un mare arsenal unde lucrează peste o mie de 
muncitori.

Vladimir llici s-a apropiat de mine, ascuJtîndu-mă 
cu interes și dragoste. M-a întrebat cum trăiesc 
muncitorii de la arsenal, ce salariu primesc, dacă 
au școală, cum se odihnesc. Și din felul de a mă 
întreba, din felul cum s-a interesat, am simțit in 
Lenin o profundă înțelegere a vieții de atunci, a 
clasei muncitoare. Lenin a vorbit puțin, dar vorbele 
lui erau bogate în idei.

Simțind că Lenin mă ascultă cu interes, l-am po
vestit că muncitorii de la arsenal s-au gindit să-și 
construiască un club. Dar rm aveau nici bani și 
nici materiale de construcție. Sfatul raional nu-i 
putea ajuta și atunci, in cadrul unei ședințe, mun
citorii au hotărît să-și facă club dintr-un grajd.

Lenin asculta cu atenție cele ce-i spuneam. 
Ochii i s-au luminat de zimbet.

— Dar, dați-mi voie, cum așa? Din grajd să faci 
club? — m-a întrebat llici, vădit interesat de po
vestirea mea.

— In Losinîi Ostrov, a trăit înainte un moșier bo
gat, proprietarul unor minunați cai de curse, pentru 
care a construit un grajd uriaș. Muncitorii, sufle- 
cindu-și mînecile, s-au apucat să transforme grajdul 
în teatru : au făcut curățenie, au văruit, au tăiat 
ferestre in pereți au pus dușumea, au inălțat scena, 
au confecționat și mobilierul necesar, au instalat 
lumină electrică, iar cind totul a fost gata, au tri
mis la Moscova după actori. Și artiștii au primit 
cu entuziasm invitația. La inaugurarea noului tea
tru au venit toți locuitorii din Losinîi Ostrov... A 
fost o adevărată sărbătoare acest eveniment.

Lenin mă asculta incîntat de ceea ce-i spuneam 
și ochii-i străluceau cald.

— Și, și?... — mă îndemna el să continui poves
tirea.

Acestui „și, și“ Lenin știa să-i dea o nesfîrșită 
gamă de intonații — de la ușoara îndoială, de ia 
mușcătoarea ironie, pînă Ia completa aprobare.

— ...Și iată, muncitorii au izbutit cu forțe proprii 
să facă dintr-un grajd un elegant „salon al nobi
limii".

In ochii lui Vladimir llici s-cu aprins luminițe vii. 
S-a ridicat brusc în picioare și ținîndu-se de reve

rele hainei a izbucnit în ris. N-am intilnit niciodată 
un om care să știe să rîdă cu un ris atît de molip
sitor Ca Vladimir llici. Părea chiar ciudat că un om 
atit de realist, un om preocupat de probleme isto
rice atit de profunde, poate să rida ca un copil, 
pinâ |a lacrimi. Cu greu își potoli llici risul și spuse:

— Numai un muncitor poate să-și construiască 
dintr-un grajd „un salon al nobilimii". Și o să fie 
in stare de treburi și mai mari, numai răgaz 
să-i dăm...

Chiar dacă n-aș fi auzit înainte despre llici, 
chiar dacă nu l-aș fi văzut niciodată, dacă n-aș fi 
știut ce sentimente nutrește Vladimir llici pen
tru clasa muncitoare, chiar și atunci cuvintele sale, 
dar mai ales rîsul său părintesc și mingîietor, 
mi-ar fi putut arăta toată profunzimea drogostei, 
încrederii și mindriei pe care le avea llici pentru 
constructorul vieții noi, pentru muncitorul nostru.

Gindurile iui Lenin erau întotdeauna îndreptate 
ca un ac de compas în direcția apărării interese
lor de clasă, a poporului muncitor.

Ștergîndu-și lacrimile provocate de ris, Lenin rosti 
domol, cu seriozitate și cu multă putere lăunfrică:

— Foarte scump ou plătit muncitorii dreptul de-a 
fi stăpinii vieții, dar la urma-urmei ei vor ciștiga. 
Așa vrea istoria I

Nadejda Konstantinovna prinse un zgomot ușor 
în coridor și ieși grăbită să vadă ee-i. Intorcîndu-se, 
ea șopti ceva lui Vladimir llici. Expresia feții lui 
se schimbă brusc. Privirea ii deveni fixă, rece și 
ironică. Nu mai era interlocutorul vesel, ci condu
cătorul clasei muncitoare, genialul comandant de 
oști al forțelor proletare.

— Mă iertați — mi-a spus Lenin — dar am fost 
înștiințat că albii au scos armata noastră din 
Rostov. Trebuie să mă duc să lucrez...

Cu aceste cuvinte, intre»>derea noastră a luat 
sfîrșit. Mi-cm luaț rămas bun și cu mare greutate 
mi am desprins privirile de pe chipul lui Vladimir 
llici.

Peste două zile, s-a comunicat că albii au fost 
alungați din Rostov, că Armata Roșie îi urmărește 
In direcția Novorossiiskului. iar peste alte cîteva 
zile, țara întreagă a of lat că armatele albe au fost 
aruncate în mare...

(Din revista „Tînărul colhoznic**)

(Urmare din nr. 640)

Pentru Puterea Sovietică!
Chiar din acest moment, s-a în

ceput pregătirea pentru Octombrie- 
Lenin urmărea atent ce se petrecea 
în jur. El asculta ce cuvîntau mase
le. Era un timp cind. zi și noapte, 
pe străzi se discutau toate probleme
le .- problema războiului, a revoluți
ei. Noi ne-am oprit la ai noștri, la 
sora mai mare a lui Vladimir llici. 
Iată, deschizi geamul și privești : 
vizavi stă un soldat, iar în jurul 
soldatului s-au adunat muncitori, 
femei de serviciu, bone și copii, și 
toți discută aprins ce sînt acelea So
viete, cum va fi. cum se va dezvolta 
mai departe revoluția, cum va fi cu 
războiul, dacă trebuie continuat sau 
nu etc.

Era un moment de însuflețire re
voluționară a maselor. Dar Lenin a 
subliniat atunci că masele încă nu 
înțeleg pe deplin că trebuie luată 
puterea. Si cînd, peste trei săptă- 
mîni, a avut loc conferința de partid, 
Lenin a spus că sarcina principală 
de acum constă în a duce o susținu
tă muncă de lămurire. El a spus că

1-

de N K. KRUPSKAIA
trebuie să fie folosită cit mai larq a- 
ceastă însuflețire a maselor, ca ele 
să înțeleagă pentru ce luptă bolșe
vicii. să înțeleaqă că bolșevicii luptă 
pentru pace. Această lozincă — 
lupta pentru pace — era o lozincă 
ce-i unea pe toți muncitorii. Ea a 
cuprins și satele, pentru că soldații 
erau în majoritatea lor de la sate. 
Și iată, acești soldați, care umpleau 
toate străzile Petrogradului, erau 
pentru pace. Dar. spunea Lenin, tre
buie să lămurim cum vom reuși să 
obținem acest lucru, să-l aplicăm în 
viață. „Cînd desfășori o propagandă 
în rîndul maselor, — scria Lenin în 
acel timp, — trebuie să fii întotdeau
na foarte concret, să vorbești cu lo
zinci concrete și cînd lămurești să 
dai răspunsuri simple și convingă
toare la toate problemele". El nu 
făgăduia niciodată nimic, nu a pro

mis nimic, arăta numai ce gîndește. 
Iar muncitorii spuneau despre Lenin: 
„Vorbește cu noi serios".-.

Lenin știa cit de grea este situația 
țăranului. De aceea, o dată cu che
marea Ia pace, el a vorbit despre ne
cesitatea de a se lansa o altă lozin
că, aceea ca pămîntul să devină pro
prietate a întregului popor. El a 
vorbit despre faptul că pămîntul tre
buie să fie luat de la boieri. La noi 
în Rusia țăranii urau de moarte pe 
boieri, poate mai mult decît în ori
care altă țară... îi urau nu numai ca 
pe niște oameni bogați ci și ca asupri
torii lor nemijlociți... Soldații, care 
în majoritatea lor proveneau din rîn- 
durile țăranilor, au fost de acord cu 
lozinca aceasta că pămîntul trebuie 
luat de la moșieri. Războiul impe
rialist a arătat clar că imperialiștii, 
capitaliștii, nu se qîndesc la mase,

că ei sînt gata să jertfească mii, 
milioane de muncitori, pentru ca ei 
să trăiască bine. Acest lucru era în
țeles de mase. In sfîrșit, problema 
puterii...

Această problemă necesita o uria
șă muncă de lămurire. Și iată, Lenin 
a vorbit despre necesitatea de a fi 
desfășurată munca de lămurire. Ea 
a fost dusă de bolșevici și a avut 
un succes uriaș, pentru că lozincile 
au fost alese astfel încît să cuprin
dă masele... Atunci. în toate casele, 
pretutindeni, se vorbea despre înlă
turarea miniștrilor capitaliști > chiar 
și copiii ascultau ce vorbeau cei 
mai în vîrstă. Un copil de 6 ani se 
juca într-o curte. Așeza zece pietre, 
apoi se arunca spre ele sjxunînd :

— In lături cu cei zece miniștri ca
pitaliști

Au început apoi arestările și per
chezițiile. Lenin, după zilele din iu
lie, a trebuit să se ascundă pentru 
că pretutindeni (agenții lui Kerenski 
— n.r ) se străduiau să-l urmăreas
că, să-l prindă. El s-a ascuns din 
nou un timp în cartierul Vlborg, 
apoi la tovarășul Aliluev, iar mai 
tfrziu s-a hotărît să meargă mai de- 
parte de Petrograd, la Razliv.
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ință și o arta
ădinărit, colccti- 

n-au nevoie de 
:ială : ei sînt de 
i dintre cei mai 
in țara noastră, 
•daria colectivă 
>1 vin acolo în 

colectiviști de 
onvinge că legu- 
ste și știință și 
inoștinte de chi- 
a, dar și o sen- 
irnhn de frumos, 
vei, comunistul 
rădinar cu o ex- 
a muncii unite, 

sortii rămîne un 
t, găsind totdea- 
flat, oricîtă expe- 
aguniicultura, în- 
ă mult, dar și 
vestiții și nici 
le căutări neobo- 
iță mereu", 
ia Pavel", atmo- 
felul de a vorbi 
.prinse diutr-un 
apt, totul are aci 
or. Culturile, în 
1 anului, se mă- 
it. Sînt culturile 
jputul primăverii 

sezonul recoltă-

pâtrați —• 
re
auri ale răsadnt- 
itind nevinovăția 
is pe tulpinițele 
la o privire mai 

in verde crud și 
ițe, pe așternutul 
ntinși castraveții, 
nează, văzînd cu 
entru drumul pe 

,e aprilie, cînd 
l i acea dată, 
ția trufandalelor, 
și tarabe din A-

1 cam pe 1800 de 
traveți, de pe un 
recolta între 5 și 
re 110 și 120 bu- 
bogăție iese din 

colectiviste, care 
irea lui Francisc

legumicultor din 
a avut acasă de 

i, a crezut că nu 
i vedea liniștit de 
• a dat totuși sen
se lucrează mai 
nicultor îndrăgos- 
e mai cîștigat a- 
ctivă, a fost tri- 
gumicultură, după 
rrijă răsadnițele, 
cunoștințele și Ia 
•otehnic de masă, 
nu poți spune că 
vă el ori de cîte 
uie ruri noi. Și 
stu ată cîteva. 
i dovedit a fi cel 
îdnițe, avînd o 

Mai păios de- 
■ă, și deci cu un 
iditate. se păstrea.
în platforme aco- 
im permeabil de

pleavă. In februarie, udat și ameste
cat cu bălegar proaspăt, începe să 
fiarbă cu tărie. Căldura degajată atin
ge 35 grade. După o săptămînă se 
fac răsadnițele, cu paturi groase de 50 
cm. Este un calorifer pe care plantele 
se simt bine chiar dacă termometrul in
dică afară minus 20 grade.

Pentru rogojinile proteguitoare, mult 
mai bune decît stuful și papura sînt 
paiele de secară. Puse cap la cap, în 
mănunchiuri de două degete grosime, și 
legate cu sfoară de Manilla, paiele de 
secară alcătuiesc rogojini ușoare, pline, 
călduroase, ieftine și la îndemîna ori
cui.

Mușuroaiele de cîrtiță de pe izla
zuri oferă un material minunat pentru 
ghivecele nutritive: pămînt odihnit, 
gras și mărunt, folosit în jmestec cu 
două părți de pămînt rămas de la ră
sadnițele din anul trecut.

iscusința grădinarului se împletește 
cu o sensibilitate dobîndită. Grădina
rul adulmecă și cunoaște semnele vre
mii. Asemeni pescarului care urmărește 
și în somn mișcarea vîntului, gata să 
alerge pentru a-și salva talianul din 
furtună, grădinarul știe totdeauna cum 
va fi timpul deseară, la noapte sau în 
zori. Pommersheim prînzește sau se 
află Ia căminul cultural, și deodată tre
sare:

— Plec Ia grădină I
Acolo, după semnele știute de el, ri

dică ferestrele la un capăt sau le 
acoperă cu rogojini. Ascultă îndelung 
foșnetul imperceptibil al plantelor și 
le înțelege glasul.

Cit prețuiește 
gunoiul de grajd

Pe străzile Aradului Nou pot fi vă
zute căruțe mari vîrfuite cu bălegar. O 
asemenea încărcătură costă 80—100 
lei și se vinde cît ai clipi. Pentru 
gospodăriile lor personale, colectiviștii 
mai aduc gunoi și pe calea ferată, de 
la distanțe de zeci de kilometri. Cu 
abatorul din Arad, gospodăria colecti
vă a încheiat o convenție : să primeas
că anual 160 de vagoane cu gunoi și 
să dea în schimb paie. Pentru gunoiul 
de grajd se duce o adevărată bătălie 
și colectiva simte mereu nevoia de can
tități sporite. Numai din grajdurile 
proprii, care vor adăposti la sfîrșitnl 
acestui an 130 de vaci cu lapte și 90 
de cai, vor lua la toamnă drumul gră
dinii legumicole peste 500 de căruțe cu 
bălegar. Răsadnițelor de la „Elena Pa
vel" li s-a adăugat o seră modernă 
de 800 metri pățeați. Prima cultură — 
200 fire de roșii timpurii. Un singur 
fir dă 3—4 kg. de roșii. Alte două 
sere, de aceeași capacitate, sînt în 
construcție. Si peste tot se cere gu
noi de grajd, această bogăție atît de 
prehiită în agrotehnica înaintată.

Despre dărnicia pămîntulm, tin iubi
tor al stepei spunea într-un minunat 
și instructiv film sovietic „Pămîntul 
are forța mamei și frumusețea logod
nicei".

Această forță și frumusețe îi sînt 
dragi și legumicultorului colectivist din 
pusta arădană. El le sporește punînd 
în valoare o bogăție aspră ca denu
mire, bălegarul, darnică în rodnicie, și 
pe care, pînă nu de mult, ttnii o arun
cau în rîpe și la margini de ape.

N. CULCEA

iclor Florescu din comuna Poiana, raionul Răcori, re
giunea București

Ne a prins mie
zul nopții discu- 
tînd. In odaie era 
cald, lumina be
cului din tavan 
cădea îndulcită de 
abajur pe fața de 
masă albă, broda
tă- Afară, sub un cer vînăt, sufla un 
vint încăpățînat, dornic numaidecît 
să ia cu sine acoperișurile caselor. 
Mă aflam în Măxineni, lîngă Șiret.

Sandu Manta mi-era o cunoștință 
proaspătă, dacă se poate astfel spu
ne, Trecut de 50 de ani, tată a cinci 
băieți, din care-i rămăseseră acasă 
numai doi, făcuse parte din rîndul 
gospodarilor mijlocii, avînd cîteva 
hectare de pămînt, o ogradă cu aca
returi modeste, dar temeinic orîn- 
duite, o casă ridicată ca-n partea lo
cului, cu două odăi în față, despăr
țite de-o tindă și încă o odaie în 
spate, unde dormeau cu toții. Price
put, harnic. Sandu Manta răzbise, 
cînd mai lesne, cînd mai puțin lesne, 
să se țină deasupra elementarelor ce
rințe ale vieții : adică să aibă ce 
pune pe masă și cu ce se îmbrăca. 
Mai mult de-atîta n-a fost chip. Cît 
timp a ridicat casa, a strîns cureaua, 
de cumpărat lucruri mai de preț, nici 
gînd. Radioul de pe măsuța din colț 
și lumina îndulcită de abajur sînt 
chestiuni, cum spune el, de dată 
recentă.

In satul lor, gospodăria colectivă 
a luat ființă îndată după cel de-al 
doilea Congres al P.M.R. El Sandu 
Manta, nu s-a înscris de îndată. îmi 
mărturisește după cîteva ezitări și o- 
colișuri :

• — Am vrut „practic" să mă con
ving.

Simt că nu a spus totul. A mai ră

„Modelele" de ieri, 
vizitatorii de astăzi ai expoziției
Pe ulițele comunei Ștorobăneasa din 

raionul Alexandria, au apărut, acum 
vreo zece zile, mai multe afișe. Ele îi 
invitau pe colectiviști să vină la că
minul cultural, să viziteze expoziția 
pictorului Ion Cosmo. Numele le era 
bine cunoscut.

Era prin luna decembrie a anului 
trecut, cînd pictorul a venit în mijlo
cul colectiviștilor din Ștorobăneasa. 
Adusese cu el șevaletul și scu'ele de 
pictură. Mînat de dorința de a înfă
țișa în lucrările sale viața nouă a sa
telor noastre, pictorul venise aici, în 
satul complet colectivizat, să prindă 
în carnetul de schițe și pe pînze, as
pecte din munca de zi cu zi a colecti
viștilor. Oamenii l-au primit cu bra
țele și inimile deschise. I-au vorbit 
despre succesele lor din ultima vreme, 
i-au arătat fermele de anima'e, l-au 
însoțit pe drumul pînă la saivan, l-au 
invitat în casele noi pe care mulți 
dintre ei și le-au construit și n-au 
uitat să-i amintească că gospodăria lor 
colectivă se numără printre gospodă
riile milionare din raion.

Intr-o seară i-au poftit la căminul 
cultural să-i arate televizorul cumpă
rat de curînd. Acolo, la căminul cul
tural pictorul a făcut cunoștință cu 
învățătorii și cu profesorii din comună 
și a avut prilejul să stea de vorbă cu 
mulți dintre" colectiviștii-membri ai 
cercurilor de cultură generală, să a- 
siste la repetițiile formațiilor artistice.

Ion Cosma nu s-a mulțumit însă 
doar cu rohil de spectator. El le-a 
vorbit oamenilor despre marii noștri 
pictori Nicolae Grigorescu și Ștefan 
Luchian. In altă zi la cămin, a ținut 
o conferință despre succesele pictor.- 
lor noștri contemporani, îr. anii re

mas ceva, un mic amănunt, pe care 
voit 11 lasă la urmă. Manta, deși s-a 
zbătut într-un cerc închis al gospo
dăriei sale, repetînd aidoma an de an 
aceleași munci, trăind neschimbate 
aceleași temeri, gînduri, făcind ace
leași calcule simple și totuși uneori 
de nerezolvat, e un om cu ochii bine 
deschiși asupra celor ce se întîmplă 
în lume. Citește, îi place să fie in-

PRACTICA...
format, se interesează și de cele ce 
se petrec dincolo de hotarele comu
nei sale. închisă în el mocnea de 
mult dorința de-a răzbi într-o viață 
mai largă, într-o lume în care să 
poată respira în voie. Se simțea, re
petînd rînd cu rînd aceleași pagini, 
în fiecare an, strîns-ca o roată în 
șina ei de fier.

înființarea gospodăriei agricole co
lective în satul lor a însemnat o co
titură nu numai în viața obștei, ci și 
în a lui Sandu Manta. Ei, dar cînd să 
iscălească, mîna i s-a oprit. „Să mai 
aștept, și-a spus. Să mă conving 
din practică". Dar cum și-n ce formă 
vedea el această practică, n-ar fi 
putut spune.

Acum însă, în odaia luminată deli- 

gimului democrat-popular. Iar alunei 
cînd membrii echipei de teatru l-au ru
gat să le dea o mînă de ajutor la pu
nerea in scenă a piesei „îndoiala", 
pictorul nu s-a lăsat mult rugat. Ar
tiștii din Ștorobăneasa au prezentat 
piesa cu decorurile pictorului Ion 
Cosma. In alte seri, oaspetele colecti
viștilor pornea împreună cu biblio e- 
carul către casa lui Tudor Jumară. 
Organizaseră oamenii acolo un cerc 
de citit. Și nu o dată, pictorul a luat 
și el parte la ședințele cercului. Tot 
mai puternic simțeau colectiviștii spri
jinul intelectualului venit în mijlocul 
lor.

Ion Cosma n-a uitat însă că aducea 
cu el și carnetul de schițe și sculele 
de pictor. Adeseori, oamenii îl vedeau 
lucrind la șevalet sau prinzind din 
cîteva linii în. caetul de schițe un chip 
de colectivist, un peisaj, un aspect din 
munca lor. I-a desenat o dată pe co
lectiviști lucrînd la repararea unelte
lor, altă dată „i-a prins" pe cind a- 
sistau la un spectacol prezentat la te
levizor, altă dată a pictat un moment 
din viața crescătorilor de animale din 
gospodărie. Ba s-a dus și în satul ve
cin, la Mîrzănești, să picteze aspecte 
de la inaugurarea gospodăriei agri
cole colective.

Acum, colectiviștii din Ștorobăneasa 
sînt invitați la o expoziție de pictură. 
Colectiviștii fruntași Ion Stan Dră- 
ghici, Marioara Pătru, Nicotae Angiu, 
Ion Voica, Alexandru Mircea, Ion Că- 
tranu, Mița Abălaru, tractoriștii Ne- 
delea Lincu, Tudor Jumară, Gheorgbe 
Lungu și mulți alții se recunosc în ta
blourile de pe perete, In obrajii lor au 
răsărit bujorii emoției. Emoționat este 
și pictorul care a venit să asiste la 

cat fa bscul electric, cînd afară vîn- 
tul se zbate și oftează în horn, re
cunoaște că Ia mijloc se ivise alt
ceva. Acel altceva era lipsa de curaj,, 
Visaie să iasă din tiparele vechi, 
dar ecum cînd trebuia să facă pasul, 
șovăia. Vezi, doamne, nu.i ușor să ai 
50 de ani, să fi crescut cinci copii și 
așa deodată să schimbi felul dP a 
trăi.

Si-apoii, din mulțimea de gospodă
rii mici și mijlocii, în acel ianuarie 
1956. se desprinseseră numai 11. Dar 
atîtea cîte erau se apucaseră cu sîrg 
de treabă. Practic, adică așa cum 
spunea Manta, se descurcau — iar 
în iarnă crescură la 44 de familiii. Co
muniștii îl sfătuiau deseori să intre 
în familia colectivistă. Mai alea 
Dima Blănaru : „Vino să vezi cum 
lucrăm, cum ne gospodărim. O să-ți 
placă. O să hotărăști singur"... DupiT 
exemplul lor, Manta își munci un 
hectar de grîu. In loc să-1 zgîrie la 
suprafață (fiind pămînt greu, argilos, 
circula părerea că la o adincime mai 
mare ar fi sterp I) l-a arat adînc. A 
urmărit zi de zi creșterea firelor, le-a 
plivit, le-a secerat și el în pîrgă fără 
să mai întîrzie, și la batoză i s-a a- 
nunțat că dobîndiise de două ori mal 
mult ca de cînd se știa gospodar în 
sat. Colectiviștii erau totuși mai tari.

Și nu numai la 
grîu! La toate ce
lelalte. Aveau cu
raj, se pricepeau. 
Comuniștii Diana 
Blănaru și ceilalți 
îl sfătuiseră bine.

Sandu Manta a iscălit cererea. S-a 
deprins cu noul stil în muncă. Și 
încă ceva. Priceperea lui recunos
cută în muncile cîmpului își găsi 
deodată un larg cîmp de afirmare. In 
toamnă, se număra printre fruntași. 
In iarna trecută, a adus acasă șapte 
tone de cerele, sumedenie de alt* 
produse și pe deasupra cîteva mii 
de Iei-

— Mi-a părut rău apoi ca nu m-am 
înscris încă de la început, recunoaște 
el.

— Bine, dar practica, voiai „prac
tic" să te convingi ?

Am înțeles in clipă aceea că omul 
din fața mea cîntărise de fapt, prac
tic totul. Hectarul de grîu cultivai 
după metoda colectiviștilor, era mal 
degrabă un motiv lăturalnic. Cu 
creionul în mînă calculase Manta 
perspectivele întregii sale gospodărit 
de țăran mijlocaș. Pe ani de-a rîndul. 
Ce-i aduceau lui cîteva hectare 1 
Două-trei tone de cereale, cît să-1 a- 
jungă cu economie. Bani puțini, griji 
cu ghiotura. A tot adunat și scăzut, 
s-a plimbat prin curte, s-a așezat cu 
fruntea în palme lîngă sobă, seri 
multe, nesfîrșite de iarnă.

— Asta-i cu practica. Nu eram 
încă pe deplin copt, încă șovăiam, 
Dar acuma socotesc că și pe ăl mai în
dărătnic l-aș putea lămuri. Practic...

ȘTEFAN LUCA

vernisaj. Vizitatorii de astăzi sînt „mo
delele" lui de ieri. Ce părere au des
pre tablouri, oamenii aceștia atît da 
dragi inimii lui ? Răspunsul nu întîr
zie. Iată, președintele gospodăriei s-a 
apropiat de el și-i strînge cu putere 
mîna :

— Iți mulțumim, tovarășe pictori

TRAIAN LALESCU

GHEORGHE CH1VU 
președintele ga.c. satul Mîrzănești

MARIOARA PĂTRU 
colectivistă iruntașă, 

g.a.c satul Beiu



Despre unele aspecte 
a'e activității întovărășirilor agricole

In ultimul timp numeroși membri ai întovărășirilor agricole s-au 
adresat redacției cu rugămintea de a publica articole in legătură cu orga
nizarea muncii in comun și a formării fondului de bază.

Pentru a veni în sprijinul întovărășirilor agricole, redacția va publica, 
începind cu acest număr, un ciclu de articole de îndrumare urmate de o 
discuție in coloanele revistei, Ia care iși pot spune cuvintul președinți, 
membrii ai comitetelor de conducere precum și membrii ai întovărășirilor 
agricole.

întovărășirile agricole au obținut re
zultate bune in activitatea de producție 
și gospodărească In aceleași condiții de 
climă șt sol ele au obținut recolte mai 
mart decit țăranii cu gospodării indivi
duale. In anul 1959. de pildă. întovără
șirile a-u realizai în medie oe tară cu circa 
70 kg. griu, 118 kg porumb și 103 kg. 
floarea soarelui, la hectar, mai mult de- 
cît țăranii cu gospodării individuale. In 
regiunea Oradea, întovărășirea agricolă 
din Alejd a realizat în medie cîte 2.140 
kg. grîu la hectar, cea din Ghișlaz 2.700 
kg și cea din Ghisin 2.776 kg. grîu în 
medie la hectar. Asemenea exemple se 
pot da multe. Ele dovedesc, fără putință 
de tăgadă că întovărășirile agricole pot 
obține recolte superioare țăranilor cu gos
podarii individuale

Cum se organizează munca
Dim experiența întovărășirilor fruntașe 

a rezultat că cea mai potrivită formă de 
organizare a muncii în aceste unități, 
este brigada Organizarea muncii pe bri
găzi in cadrul întovărășirii asigură exe
cutarea la timp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole, creînd posibilitatea 
îndrumării și coordonării activității de 
producție de către comitetul de condu
cere. Gruparea membrilor pe brigăzi se 
face la începutul fiecărui an agricol, ți- 
nînd seama de următoarele criterii:

Numărul și mărimea brigăzilor se 
stabilește în funcție de mărimea întovă
rășirii. sarcinile de producție ale unității 
respective, condițiile de sol. relief etc. Este 
bine ca membrii brigăzii să locuiască pe 
cit posibil în aceeași carte a satului sau 
pe aceeași stradă pentru a putea fi ușor 
mobilizați la muncă, adunări generale 
etc. Din practica întovărășirilor agricole 
fruntașe rezultă că cele mai potrivite 
sini brigăzile formate din 30—40 fami
lii. Pentru conducerea brigăzii, comitetul 
de conducere alege un brigadier, care 
lucrează în producție la tel ca ceilalți 
întovărășiți.

Brigada, la rîndul ei, se împarte în 
echipe formate din 5—6 familii conduse 
de cîte un șef de echipă. După întocmi
rea planului de cultură și amplasarea 
culturilor ne teren, fiecărei brigăzi și 
echipe i se repartizează cîte o suprafață 
de teren din fiecare cultură în raport 
cu suprafețele ee revin membrilor brigă
zii din cultura respectivă, pe baza des
fășurătorului planului de producție.

In cadrul întovărășirii „11 limie“ din 
regiunea Ploesti. de pildă, întovărășitii au 
fost organizați în 6 brigăzi. ținindu se
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Ileana Săvescu, bibliotecară la că
minul cultural din Băilești-Craiova, 
întreabă dacă timpul cît a făcut o 
școală de bibliotecari i se consideră 
vechime în cîmpul muncii.

Răspuns : Prin art. 133 din Codul 
Muncii și art. 84 din Instrucțiunile cu 
privire la aplicarea Decretului nr. 292/ 
1959, aprobate prin H.C.M. nr. 1081 
din 5 septembrie 1959, s-a prevăzut 
că vechimea în muncă se consideră 
neintre uptă pe timpul cît angajatul 
urmează o școală în scopul pregătirii 
profesionale sau politice.

Teofil Satmari, comuna Ileanda-Clui, 
are de 1: seriviciul unde a lucrat 
între anii 1925—1935, un certificat în 
care nu este prevăzut decit anul în 
care a intrat și a ieșit din serviciu, 
întreabă dacă acest act este valabil 
pentru a fi trecut în carnetul de 
muncă.

Răspuns: Prin art. 118 din Instruc
țiunile nr. 26.453/1958 pentru aplicarea 
Decretului nr. 256/1958 cu privire la 
carnetul de muncă, s-a prevăzut că 
dacă intr-un a-ct nu este trecută ziua 
sau luna de începere sau terminare a 
activității, fiind indicate numai luna 
și anul sau chiar numai anul, ___
este cazul cititorului nostru, în car
netul de muncă șe vi înregistra data 
întreagă, înscriindu-se fa intrarea în 
serviciu ultima zi și ultima lună a 
anului respectiv, iar la ieșire prima 
zi și prima lună a anului respectiv. 
Deci în carnetul de muncă se va trece 
la intrare 31 decembrie 1925 și la 
ieșire 1 ianuarie 1935

Eugen Apostol de 1a G.A.C. „Vic
toria Socialismului* din comuna Mă- 
tăsaru, raionul Găești, întreabă dacă 
și cum poate lua înapoi conilu' care 

cum
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seama de gruparea membrilor pe ulițe, 
dorința membrilor de a lucra în aceeași 
brigadă cu rude, prieteni etc. Pentru a 
se da posibilitatea tuturor origăzilor să 
execute la timp și în cele mai bune con- 
dițiuni lucrările agricole, membrii care 
posedau atelaje, au fost repartizați pe 
brigăzi în mod proporțional.

In cadrul fiecărei brigăzi s-au orga
nizat echipe a cîte 12—15 familii fiecare. 
6omitetul de conducere al întovărășirii a 
încredințat conducerea brigăzilor și echi
pelor celor mai pricepuți și mai cinstiți 
membrii, care se bucurau de popularitate 
în rîndul întovărășiților. In alte întovă
rășiri brigăzile poartă și alte denumiri 
ca : cete, sectoare etc. Astfel, în înto- 
vărășirea din Tușnad sat, raionul Siuc, 
membrii sînt organizați în 5 sectoare, 
conduse fiecare de cîte un șef de sector. 
In cadrul fiecărui sector sînt organizate 
cîte 3 echipe. Toate muncile în aceste 
întovărășiri se desfășoară în comun, în 
mod organizat, aplicîndu-se normele de 
muncă folosite de gospodăriile colective. 
Retribuirea întovărășiților se face în pro
porție de 60 la sută după munca depusă 
și 40 la sută după suprafața de teren 
adusă în întovărășire. După cum se vede 
din acest exemplu, întovărășirea din 
Tușnad sat are în prezent o formă de 
organizare și retribuire mai avansată, 
apropiată de cea folosită în cooperativele 
agricole de producție.

In întovărășirile agricole situate în 
zonele de munte și dealuri, cu un ca
racter pronunțat zootehnic, în cadrul în
tovărășirilor în afara brigăzilor sau echi
pelor care lucrează în sectorul producției 
vegetale se organizează ferme de ani
male pe specii ca : ferme de taurine, 
ovine, porcine etc. Pentru o mai bună 
coordonare a activității de producție, fer
mele se organizează în brigăzi zootehnice, 
conduse de către un brigadier.

In cadrul fermelor, animalele se 
grupează pe categorii de sex și vîrstă 
șl se dau în primire îngrijitorilor de ani
male. Astfel, în cadrul fermei de taurine 
se repartizează fiecărui îngrijitor mulgă
tor 10—12 vaci j în cadrul fermei de ol 
se repartizează 100—150 de oi la un 
cioban etc.

întovărășirea agricolă „23 August* 
din Ba;șa. regiunea Hunedoara, de exem
plu, are o suprafață totală de 907 hec
tare și peste 500 de oi proprietate ob
ștească. Ferma de oi este împărțită în 
două turme, de îngrijirea cărora răspund 
în mod permanent doi întovărășiți. în

POȘTA JURIDICĂ
i-a fost încredințat soției prin hotă
rî rea de divorț.

Răspuns: Dacă dovediți prin jus
tiție că fosta soție nu se preocupă de 
educația copilului și nu-1 îngrijește în 
bune condițiuni, sau morala ei nu ga
rantează o educație corespunzătoare, 
poate să vi se încredințeze dvs. copi
lul pentru oreștere și educație. în a- 
cest caz nu veți mai plăti nici un fel 
de pensie de întreținere pentru copii.

Stan Oprea din corn. Drăgușeni, 
raionul Fălticeni, întreabă în ce con- 
dițiuni pot primi membrii gospodării.

In atenția corespondenților voluntari 
ai revistei „ALBINA*

Cu Cîtva timp în urmă, 
corespondentul nostru 
voluntar Trandafir Biza- 
dea ne-a semnalat în- 
tr-o scrisoare că în co
muna Dumitrești, raio
nul R. Sărat, nu există 
activitate culturală și că 
vinovat de acest fapt 
se face directorul cămi
nului cultural, tovarășul 
Vasile Crinqașu. In 
urma cercetărilor făcute 
de redacția noastră, s-a 
constatat că cele rela
tate in scrisoarea amin-

tită nu corespund reali
tății, întrucît în comuna 
Dumitrești se duce o 
activitate culturală mul
tiplă și susținută, iar to
varășul Vasile Crînqașu 
se achită conștiincios de 
sarcinile ce-i revin. Pen
tru semnalarea neînte
meiată pe fapte concre
te si făcută cu patimă, 
tovarășul Trandafir Biza- 
dea a fost scos din rîn
dul corespondenților 
noștri voluntari.

Tractoristul Nicolae Homoo tnsămînfează zilnic TI—12 ha. din culturile din epoca 
I-a pe terenurile gospodăriei agricole colective din comuna Știubei, regiunea Salafi

■timpul verii, în perioada mulsului, cel 
doi ciobani sînt ajutați în muncă prin 
rotație de către alți membri ai întovără
șirii.

In perioada de iarnă, oile sînt adăpo
stite în două saivane, proprietate ob$ 
ștească a întovărășirii. în timpul iernii, 
pe baza hotărîrii adunării generale, fie
care familie este obligată să ajute pe cei 
doi ciobani la îngrijirea și furajarea oi
lor prin efectuarea a 5 zile de muncă.

Ținînd seama de experiența întovărăși
rilor „11 Iunie* din regiunea Ploești, 
..ZorijeRoșii". regiunea Oradea și a 
întovărășirii din comuna Putinei, regiu
nea Bucur iști, vom arăta în continuare 
unele măsuri practice privind organiza
rea muncii la culturile de păioase și pră
sitoare în întovărășirile agricole ce pot 
fi adoptate și aplicate și în alte unități 
care pînă in prezent mai continuă să 
efectueze lucrările individual.

Organizarea muncii în comun 
la culturile de păioase

La culturile de păioase, organizarea 
muncii în comun se face în moaul urmă
tor : după întocmirea planului de pro
ducție, comitetul de conducere stabilește 
ce lucrări agricole (arat, semănat) poate 
efectua întovărășirea cu mijloace proprii 
și ce lucrări se vor executa cu S.M.T. 
După stabilirea acestor suprafețe, preșe
dintele întovărășirii împreună cu agrono
mul S.M.T. delimitează pe teren supra
fețele ce se vor lucra cu mijloacele în
tovărășirii și cele ce vor fi lucrate de 
S.M.T.

în vederea executării arăturilor în co
mun cu mijloacele întovărășirii și întovă- 
rășiților, brigadierii repartizează pe echipe 
parcele de teren ținînd seama de numă
rul și forța atelajelor de care dispune 

lor agricole colective asistență medi
cală și dacă pe timpul incapacității 
de muncă primesc vreun ajutor din 
partea gospodăriei.

Răspuns : Membrii gospodăriilor a- 
gricole colective și membrii de fami
lie ai acestora beneficiază de asisten. 
ță medicală gratuită și de o reducere 
între 50—75 la suta din prețul de cost 
mediu în spitale și ambulatorii de 
specialitate, pentru întreținere, medica
mente etc.

De asemenea, pe timpul incapacită
ții de muncă, ei primesc din partea 
gospodăriei agricole colective, din 
care fac parte, un ajutor, în bani sau 
în natură, a cărui valoare este stabi
lită de adunarea generală.

o

o 
o

o 
o

B

o 
o

o

Informîndu.i de acest 
caz, reamintim tovarăși
lor corespondenți volun
tari să nu uite niciodată 
că datoria lor este de a 
se documenta temeinic 
pentru fiecare cores
pondentă trimisă redac
ției, de a verifica fie
care afirmație făcută, 
privind atît faptele, cît 
și persoanele vizate, 
respectînd cu strictete 
adevărul, de a da dova
dă de principialitate co
munistă 

o 
o 
o

o 
o

o

o
o

-O

fiecare echipă. La data stabilită de con
ducerea întovărășirii, șeful de echipă mo
bilizează atelajele și organizează efec
tuarea arăturii, fie plug după plug, fie 
repartizind fiecărui întovărășit posesor 
de atelaje, cîte o suprafață de teren îa 
raport cu forța atelajului. După termi
narea arăturii, brigadierul împreună cu 
șeful de echipă recepționează lucrare* 
stabilind ce suprafață a fost arată de fie
care atelaj.

In vederea executării plivitului și recol
tatului, în unele întovărășiri brigadierul 
repartizează pe familii cîte o su
prafață din cultura respectivă, în func
ție de suprafața ce-î revine din desfășu
rătorul planului de cultură. în cazul cînd 
unii membri nu au forța de muncă 
necesară pentru a efectua lucrarea în 
termeni optimi (bătrîni, familii cu brațe 
de muncă puține), acestora li se repar
tizează suprafețe mai mici, iar restul 
suprafețelor se repartizează familiilor 
care au mai multe brațe de muncă. Pen
tru munca efectuată pe aceste terenuri, 
membrii respectivi primesc plata ce li 
se cuvine potrivit tarifului aprobat de 
către adunarea generală.

In alte întovărășiri ca „11 Iunie* d«n 
regiunea Ploești brigadierul repartiza pe 
familii suprafețe din diferitele culturi, 
ținînd seama numai de forța de muncă 
de care dispunea fiecare familie și de 
posibilitatea de a executa lucrările în 
termeni optimi, fără a mal ține seama 
de suprafețele ce-i revin familiei respec
tive din desfășurătorul planului de cul
tură. Ambele metode sînt bune și se 
pot aplica adaptîndu-se la specificul fie
cărei unități.

Săratul snopilor la arie și alte trans
porturi se execută pe echipe sau pe bri
găzi, prin mobilizarea tuturor atelajelor. 
Treieratul culturilor de păioase se face 
în comum pe întreaga întovărășire, j-ar 
repartizarea produselor se face ținînd 
seama de producția medie realizată la 
hectar pe întreaga întovărășire

Organizarea muncii în comun 
la culturile de prășitoare
Pentru a asigura obținerea unor re

colte mari la culturile de prășitoare (po
rumb, floarea soarelui, sfecla de zahăr 
etc.), este necesar ca întovărășirea să 
execute arături adînci de vară sau de 
toamnă pe întreaga suprafață. Executarea 
arăturilor se face în același mod ca și 
la culturile de păioase.

După terminarea arăturilor, comitetul 
de conducere repartizează terenul pe 
brigăzi și echipe cu scopul ca acestea să 
poată efectua în timpul iernii căratul 
gunoiului, reținerea zăpezii și alte lucrări 
menite să contribuie la creșterea produc, 
țîei.

Grăpatul în primăvară a arăturii de 
toamnă, cultivația, precum și însămînță- 
rile se fac în comun pe întreaga brigadă 
sau echipă, cu mijloacele întovărășirii 
sau ale S.M.T.

După însămînțare, șeful echipei repar
tizează fiecărei familii cîte o suprafață 
din fiecare cultură de prășitoare, în ra
port cu forța de muncă de care dispune 
fiecare familie Pe aceste suprafețe, mem
brii efectuează toate lucrările de îngri
jire a culturilor. In cazul cînd unii mem
bri nu vin la lucru, brigadierul repar
tizează suprafața respectivă altor întovără
șiți ce urmează a. fi retribuiți potrivit 
tarifelor aprobate de adunarea generală.

Recoltarea culturilor de prășitoare se 
face în comun pe întreaga echipă sau 
brigadă, iar repartizarea produselor se 
face în raport cu munca depusă de fie
care membru și suprafața de teren ce-i 
revine din cultura respectivă

Ing GHEORGHE MIHA1
din Ministerul Agriculturii



CONFERINȚA 
CELOR ZECE STATE
PENTRU DEZARMARE
După cum se știe, Adunarea 

Generală a O N.U. a recoman
dat conferinței Comitetului ce
lor zece state pentru dezarmare 
de a găsi „măsuri care să ducă 
la dezarmarea generală și to
tală". Delegații țărilor socialiste 
la această conferință depun o 
străduință continuă de a găsi 
puncte de contact, de a elabora 
principiile unui tratat privind 
dezarmarea generală și totală. 
„Exprimînd voința poporului 
său — a spus N. S. Hrușciov la 
postul de televiziune francez — 
guvernul sovietic luptă neabătut 
pentru soluționarea pașnică a 
celor mei importante probleme 
internaționale asupra cărora 
este ațintită tn prezent atenția 
întregii omeniri: dezarmarea 
generată și totală, încetarea ex
periențelor cu arma nucleară, 
asigurarea 'securității europene, 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania".

Pînă acum la Conferința ce- 
, lor zece state pentru dezar
mare s-au realizat unele pro
grese, s-au stabilit unele puncte 
de contact. Dar din cauza ca
racterului 
occidental, 
numi un 
precum și
contradictorii a delegaților occi
dentali, s-a simțit nevoia unor 
precizări de poziții. In numele 
celor cinci țări socialiste, T. 
Nosek, șeful delegației ceho
slovace, a prezentat conferinței 
un document care ar putea des
chide un făgaș rodnic în trata
tive. Declarația relevă necesita
tea de a se cădea de ecord a- 
supra noțiunii de „dezarmare". 
Se enumera apoi scopurile unei 
dezarmări generale și totale, 
garantate printr-un control in
ternațional efectiv. Acestea sînt: 
lichidarea tuturor bazelor mili
tare aftate pe teritorii străine, 
ee și ale celorlalte instalații de 
lansare ale armelor rachetă; li
chidarea producției de război; 
lichidare^ ministerelor de 
război, a statelor majore, a in
stituțiilor și organizațiilor mili-

nebulos al planului 
care nici nu se poate 

plan de dezarmare, 
din cauza atitudinii

tare și paramilitare de orice fel; 
încetarea finanțării de proiecte 
militare; dizolvarea tuturor for
țelor armate și distrugerea tu
turor tipurilor de armament; 
interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen, încetarea produc
ției tuturor acestor tipuri de 
arme, eliminarea lor din arma
mentele statelor și lichidarea 
stocurilor lor ; încetarea com
pletă a producției și lichidarea 
tuturor felurilor de rachete, in
clusiv a rachetelor cosmice mi
litare.

Se erată, de asemenea, nece
sitatea de a stabili termene 
precise pentru a se pulea efec
tua un control eficace.

Și de data asta însă preciza
rea delegatului cehoslovac că 
țările socialiste sînt gata să 
discute orice propunere care 
duce la dezarmarea generală și 
totală, a rămas fără ecou. Din 
tot ceea ce eu prezentat confe
rinței delegații occidentali, lip
sesc tocmai propunerile de de
zarmare generală și totală. De
clarația cuprinzînd 6 puncte, că
reia i-a dat citire F. Eaton, șe
ful delegației americane, pre
vede în esență măsuri de ins
pectare a bazelor de lansare a 
vechiculelor cosmice, fără men
ționarea necesității 
armelor atomice și 
cosmice. Eaton a condiționat 
discutarea mei departe a măsu
rilor necesare atingerii obiecti
vului fixat de rezoluția Adună
rii Generale a O.N.U., de căde
rea de acord asupra primelor 
măsuri prevăzute în plarrul ță
rilor occidentale.

Șeful delegației romîne, 
Eduerd Mezincescu, a atras 
însă atenția că planul occiden
tal nu prevede nici în prima și 
nici în a doua etapă înlăturarea 
pericolului de război nuclear- 
Acesta poate fi înlăturat nu
mai pe baza planului prezentat 
de țările socialiste, singurul 
care oferă posibilitatea rezolvă
rii radicale a problemelor dezar
mării generale și totale.

E MARTON

In clișeu: vestitul pod de peste Dunăre „Lanchid". Retrăutndu-se din Budapesta, fasciștii au distrus 
acest minunat pod, una din rmndride Budapestei. El a fost reconstruit in anii regimului democrat* 

popular.

Â 15-a aniversare a eliberării Ungariei
de sub jugul fascist

distrugerii 
vehiculelor

La 
de-a 
rării 
Teatrului de operă din Buda
pesta a avut loc o ședință fes
tivă organizată de guvernul 
revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar și de Consiliul 
Național al Frontului popular 
patriotic.

La masa prezidiului, pe sce
na festiv pavoazată, au luat 
loc Iănos Radar, Istvăn Bobi, 
Ferenc Munnich, membri ai 
Biroului Politic al C.C- al 
P.M.S.U. și ai guvernului, K. 
T. Mazurov, șeful delegației 
sovietice care a sosit cu pri
lejul festivităților și alții-

Prezentînd raportul în ca
drul ședinței festive, lănoș 
Radar, prim secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a spus printre al
tele : „Anii care au trecut de 
la eliberare au reprezentat o 
etapă de puternică 
în viața poporului, 
tării. Faptul că din 
a eliberării poporul 
simțit ajutorul multilateral 
nemijlocit al Uniunii Sovieti
ce. sprijinul întregului lagăr 
socialist a avut un rol hotărî- 
tor în obținerea marilor suc
cese și în 
socialiste".

In ziua 
Budapesta 
dă militară.

3 aprilie, în ajunul celei
15-a aniversări a elibe- 

Ungariei, în clădirea

dezvoltare 
în viața 

prima 
nostru

zi
a

Și

apărarea cuceririlor

de 4 aprilie, 
a avut loc

la 
o para-

Lunea sîngeroasă din Africa de Sud
„Izwe Lethu I" Cuvintele a- 

cestea cu rezonanțe exotice se 
traduc în limba romînă „pămîn- 
tul nostru". Este lozinca unor 
oameni cărora pămîntul le-a 
fost smuls, drepturile le-au fost 
smulse, demnitatea de om căl
cată în picioare. Este lozinca 
panafricană.

Era în ziua de luni, 21 mar
tie. la Sharpeville, oraș din U- 
niunea Sud-Africană. Ieșiseră 
pe stradă un mare număr de a- 
fricani să demonstreze pentru 
drepturile lor legitime, împotri
va rușinoaselor discriminări ra
siale, pentru anularea ordinelor 
care îi obliga pe băștinași de a 
purta tot felul de documente, 
împotriva persecuțiilor inumane 
la care sînt supuși. Scandau 
lozinca „Izwe Lethu".

Orbite de furie. autoritățile 
au tras în mulțime, au tras fără 
somație- S-au năpustit polițiștii 
ca la război, numai că in fața 
lor nu aveau un inamic peri
culos i o mulțime neînarmată, 
pașnică care nu le putea răs
punde cu foc. Sîngele celor 
peste 200 de morți și a nume
roșilor răniți nu a mai avut ne
voie de acte de identitate spe
ciale. Au putut vedea doar și 
călăii că era vorba de sînge o- 
menesc, la fel cu sîngele celor

ce au fața albă poate, dar su
fletul negru.

Doi martori oculari, reporteri 
ai publicației ,,Drum“, au de
scris totul așa cum a fost, spul- 
berînd minciunile autorităților 
sudafrieane că mulțimea ar fi 
avut „arme fioroase".

„Sute de copii fugeau, de a'se- 
menea, — au scris reporterii. 
Un băiețaș era îmbrăcat cu o 
haină neagră, pe care o întor- 

crezînd 
de
nu 
de

sese deasupra capului 
poate că l-ar putea salva 
gloanțe. Unii dintre copii, 
mult mai înalți ca firele 
iarbă, fugeau și săreau în toate 
părțile ca iepurii. Cîțive dintre 
ei au fost 
menea.

Masacrul
Masacrul 

după ce nu 
acel cîmp al morții N-au con
tenit însă represaliile. Sub pre
siunea opiniei publice, rușinoasa 
lege care îi obliga pe băștinași 
■să poarte tot felul de acte și 
pașapoarte greu de procurat, și 
a căror lipsă era întotdeauna 
un pretext de represalii și per
secuții, a fost anulată. Dar per
secuțiile. arestările samavolnice 
continuă.

Opinia nublică mondială nu

împușcați, de ase-

nu mai contenea..." 
a contenit abia 
mei ere nimeni pe

poate privi cu brațele încruci
șate cum în zilele noastre se 
comit asasinate în masă, ce a- 
mintesc de fărădelegile fasciste. 
De pretutindeni se aud 
vehemente împotriva 
barbarii colonialiste. 
TASS a fost împuternicită 
dea publicității o declarație 
care se înfierează actele bestiale 
ale autorităților sudafrieane.

La cererea a 29 de țări dir 
Asia și Africa, Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a discutat 
situația creată în Uniunea Sud- 
Africană în urma acestui asasi
nat în masă, adoptînd o rezo
luție în care se cere guvernului 
Uniunii Sud-Africane să renun
țe la politica de discriminare 
rasială

Deși reprezentantul Uniunii 
Sud-Africane a părăsit în mod 
demonstrativ sala de ședințe, 
nici el, nici autoritățile pe care 
le reprezintă n-au unde se as
cunde de blamul opiniei publice 
mondiale, care înfierează cu tă
rie barbaria rasistă în toate 
manifestările ei- Opinia publică 
mondială cere să se ia aseme
nea măsuri îneît niciodată lu
nea sîngeroasă să nu se mai 
repete.

proteste 
acestei 

Agenția 
■:1ă să 

în

E. ABRAHAM

a 15-a
Unga-

Cu prilejul celei de 
aniversări a eliberării 
riei de sub jugul fascist, am
basadorul R.P. Ungare la 
București, Băla Nemety, a 
ferit o recepție în saloanele 
Casei Centrale a Armatei. La 
recepție au luat parte tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apos
tol. Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghicr, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu. qeneral de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Ion Gheorqhe Maurer, 
Jânos Fazekaș, Gherasim Po
pa, Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai guvernului 
și ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, conducători ai

O-

---  *
Note de

instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor de masă, academi
cieni, oameni de artă șî ciu
tură. reprezentanți ai presai 
rom ine și străine.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri al 
corpului diplomatic.

In timpul recepției ambas» 
dorul 
mety, 
lui de 
Chivu 
turi.

Cinstind sărbătoarea po
porului frate și prieten, tu 
Capitală și alte orașe ale tării 
au avut loc adunări festiv* 
închinate celei de a 15-a ani
versări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist.

R. P. Ungare. Bela Ne- 
și președintele Consiliu- 
Miniștri al R.P. Romine, 
Stoica, au rostit toae-

* ----------------------------------------------- .

drum din R. P. Ungaro

Impresii din Budapesta
Ori cit ai încerca nu izbutești 

să vorbești in citeva pagini des
pre Budapesta, frumosul oraș 
de pe molurile bătrinei Dunăre. 
Așezarea orașului incintă ochiul 
oricărui vizitator. El are atit de 
multe lucruri de văzut incit i-ar 
fi imposibil să le cuprindă pe 
toate. înnoirile sînt prezente 
pretutindeni, te intimpinâ la tot 
pasul. Clădirile moderne, ade
vărate opere arhitecturale ale 
erei socialiste se îmbină în mod 
armonios cu operele de artă din 
trecut, care la rindul lor dove
desc măiestria harnicului popor 
ungar. După numeroasele mo
numente ce le intîlnești ai putea 
să numești Budapesta un oraș 
al statuilor. Fără îndoială că 
dintre acestea îți reține în mod 
deosebit atenția statuia Libertă
ții, situată pe muntele Gheltart, 
simbol al victoriei luptei pentru 
libertate a poporului maghiar.

In zilele cind vizitam Buda
pesta întregul popor se pregă
tea să întîmpine cel de al Vll-lea 
Congres ol Partidului Muncito
resc Socialist Ungar. Ziarele 
consocrau coloane întregi suc
ceselor obținute de oamenii 
muncii in cinstea acestui eveni
ment. Expozițiile organizate cu 
acest prilej vorbeau grăitor 
despre succesele importante do- 
bindite atit în industrie cit și 
pe linia transformării socialiste 
a agriculturii de către poporul 
ungar, care a sărbătorit la 4 a- 
prilie 15 ani 
sa. Nu aveai 
prea multe 
convinge de 
dicat al poporului frate maghiar. 
Magazinele sint aprovizionate cu 
tot felul de produse, atit indus
triale cit și alimentare, oamenii 
sînt bine imbrăcați, plini de 
voioșie. Le buna aprovizionare

de Io eliberarea 
însă nevoie de 

cifre pentru a te 
nivelul de trai ri-

a orașului o mare contribuție a- 
duc cooperativele agricole de 
producție. In anii puterii popu
lare s-a schimbat mult fața sa
tului maghiar. Pe ogoare au a- 
părut tractoare și combine, 
munca mecanizată smulge po- 
mintului mai multe roade. Ca și 
în țara noastră, S.M.T.-urile iți 
aduc o contribuție importantă 
în creșterea producției agricole.

In zilele cit am stat la Buda
pesta programul intocmit 
gazde ne-a dat prilejul să 
zităm tot ceea ce constituie

de 
vi

ii 
mindrie a acestui frumos oraș. 
In drum spre insula Margareta 
am parcurs frumosul pod renu
mit prin măreția sa. Pe insulă 
era animație. In marele hotei de 
aici erou cazați delegați la 
Congresul Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Vizitind Budapesta am reținut 
înainte de toate viața nouă a 
locuitorilor acestui centru im
portant industrial și cultural.

Uzinele „Csepel", una din 
cele mai mari întreprinderi din 
țară, produce mașini și motoare 
pentru toate ramurile industriei, 
produsele ei se bucură de apre
cieri și in alte țări cu care R. P. 
Ungară întreține relații comer
ciale. Muncitorilor li s-au creat 
cele mai bune condiții de mun
că, ei realizînd un cîștig ce le 
asigură un nivel de trai din ce 
în ce mai bun. In clipele de ră
gaz el își pot petrece în mod 
plăcut timpul liber la clubul uzi
nei ori la biblioteca Szechenyî, 
muzeul de arte frumoase sau la 
alte lăcașe de cultură din 
Am părăsit Budapesta cu 
mai bune impresii despre 
nicii locuitori ai acestui 
numit pe bună dreptate și 
Dunării.

oraș, 
cele 
hor- 
oraș 

peria

AL. PANIC
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Incubatoarele stației Buda a G.A.S. Movila Vul
pii. regiunea Dtoerti, scot săptăminal mii de pul.

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

— Proastă trebuie să fii, să -nu-nțelegl că poți să ai pul ți 
fără să clocești I 1

Unei colectiviste fruntațe. 
Muncind cu alții împreună 
ea s-a convins, deopotrivă, 
că-n colectiva din comună 
și bunăstarea-i... colectivă.

Panoul 
de onoare

★

artiste amatoare, 
pe deplin 
promițător;

Inginerul agronom Szabo lullu din comuna CU 
’. raionul Arad. întocmește une'e situații fără 

a cunoaște realitatea de pe teren.

n
după doi
De cum a sosit la Bogdana, 

inspectorul de ia secția de iuvă- 
țamiut a raionului Vaslui s-a 
Ind-eptat către căminul cultu
ra'. La intrare, fi intimpină cu 
răceală de rugină un larăt la 
ușă și doi flăcăi rezemați de 
perete, spargi nd semințe intre 
dinți

— încuiat?! — făcu, mirat, 
inspectorul.

— Ca deobicei — răspunseră, 
firesc, flăcău. — Așa se intîm- 
plă primăvara, de cum se arată 
vremea frumoasă...

— Da’ ce tăceți ? Nu mai 
stați? — îi intrebă inspectorul, 
văzindu-i că pleacă.

— Am zăbovit destul Vream 
să facem un șah, da* ne a fă
cut... mat directorul, de cînd îl 
așteptăm...

Inspectorul, rămas singur, a 
mai așteptat nn ceas, două, a 
mai întrebat pe unul, pe altul, 
pină cînd. în sfîrșit, sa 
și directorul căminului, 
Fihp

— Oooo, ce onoare cu „O 
mare, ca ați venit și pe la noi, 
tovarășe inspectori — 
Încă de departe. Tocmai 
nevoie de un sfat, 
mare...

— Bine, bine — 
torul — Spune-mi, 
merge activitatea 
Cîte formații artistice aveți ?

— Păi — face directorul — 
să ie luăm pe rind : formația 
de cor — una la mină., echi
pa de dansuri — doua la mina... 
echjpe de teatru — trei la 
mină... corul — patru la 
mină...

— Stai ușor, neicușorule — 
Interveni, glumind, inspectorul. 
— Corul I ai mai numarat o 
dată. Sau, taci și dumneata ca 
Ghiță Pristanda din „O scri
soare pierdută", care număra de 
cîte două-trei ori steagurile, ca 
să iasă la „pont" ?

— Da’ de unde, tovarășe in
spector! Totul e scris pe hîrtie. 
Scriptele vorbesc. Da' să știți 
că-i greu de tot. Nu mai potl 
De cind s a desprimăvărat, am 
început alergătura. Tare greu, 
dom’le, să ai în grijă ți cămi
nul și cîmpul cît vezi cu ocliiil...

— Mda. desigur... — îngină 
inspectorul. — Campania de pri
măvară trebuie 
mod serios prin 
tivaluri, agitație 
tul e să...

— Totul e să 
lima de ochire, 
ba din g iră directorul, 
dică, ce mai. într-un cuvîut, 
să știi să ochești binel

— Să ochești? — făcu ochii 
mari inspectorul Apoi, tși zi- 
se-n gind: — Aha, vrea să 
spună, cu alte cuvinte, că tre
buie să ai spirit de observație, 
adică să alegi, adică să... o- 
chești elementele cele mai ta
lentate. cu care să nu ți fie ru
șine cînd te prezinți pe scenă.

— .„Și după ce ochești bme. 
— continuă liniștit directorul — 
nu trebuie să-ți tremure mina. 
Asta-i principalul.

— Ce o fi avînd tremuratul 
mîinii cu activitatea culturală, 
nu pricep. — își zise inspecto
rul. — Te pomenești că a vrut 
să zică de tremuratul vocii la 
soliști sau de tremuratul celor 
care gesticulează în echipa de 
teatru .. Da, da, să știi că asta 
a vrut să spună.

— Ei, și după aia — conti
nuă la fel de liniștit directorul

Unei
Se dovedește 
că-i un talent 
s-o vadă-n . piesă", la cămki, 
tot satul este... amator.

MIRCEA CODRESCU

ivit 
Aurel

zise ei 
aveam 

de-o îndru-

zise inspec- 
te rog. cum 

culturală?

sprijinită 
conferințe, 
vizuală...

iepuri...
— îți oprești răsuflarea, apeși 
pe trăgaci, și... Și te trezești cu 
cea mai grozavă pradă.

— Ce trăgaci? Ce răsuflare? 
Ce pradă? — întrebă, repezit 
inspectorul

— Ei, și dumneata! Ara uitat 
să-ți spun că nu-i așa ușor să 
fii ți... vînător.

— Aiia — se dumiri inspec
torul — va să zică e vorba de 
tremuratul mîinii pe pușcă, de 
ochirea iepurelui, de,., ie-te-te 
drăciei Și eu care credeam că 
stau de vorbă c-un director de 
cămin, tiu cu un vinator de ie
purii... Ei, da’ cum vad că mă- 
tăluță ai două îndeletniciri, tare 
mi-e teamă să n-ajungi la vorba 
aia cu ăla care aleargă după 
doi iepuri...

...Din cele notate de inspector 
în registrul de control și în
drumare, dumnealui, Filip Au
rel, d'rectorul căminului, trase 
concluzia că vizita inspectoru
lui nu aduce nici pe departe cu 
acea „onoare cu „0“ mare", de 
care pomenea la început, ci 
mai degrabă aduce cu stihurile 
brigăzii artistice de agitație care 
l-a și încondeiat pe loc:

Unei silvicultoare fruntațe.
Despre ea mereu
Spun destule guri: 
In sectorul său 
Nu sint... uscături.

ION RUȘ

„Cine-i mai isteț ca el. 
Ca nea Filip Aurel?
Al mai prima vinător. 
Ochește foarte ușor; 
Numa: pentru noi e-un 
Să-1... ochim pe la cămin. 
Da’ și cînd îl vara ochi, 
De nărav 1 om lecui... .

chin

Nu știm dacă I-au lecuit com
plet de nărav, da' cîntecul a 
nimerit la țintă. Burzuluit, di
rectorul le spuse celor din bri
gadă:

— Dacă-i vorba că m-ațî fă
cut de risut lumii, apoi o să v-a. 
răt eu ce pot. De n oi scoate eu 
căminul fruntaș pe raion, să 
nu-mi ziceți mie Filip Aureli

Fără comentarii: asemenea „a- 
menințaro»* aduce a... vinde
care!

a...

PETRE POPA

— A apărut un volum de basme șl e păcat să nu-1 avert In 
bibliotecă ?

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

De cîteva zile, Veta lui Găman 
din Glina, regiunea București, 
nu-și mai găsea locul. Dar pri
cina nu îndrăznea s-o spună la 
nimeni. Ii zvîcnea urechea stin
gă de mama focului. ,,O fi de 
bine sau de rău ?“ — se întreba 
ea. „Dar de ce să fie de rău ? 
Am in casă de toate, Floricăi 
l-am pregătit o zestre pe cinste..." 
Taman cînd se gîndea ea așa, 
ușa se deschise și apăru Florica.

— Du-te la dispensar, mamă, 
să vezi ce ai. îi spuse Florica.

— La dispensar ? — făcu Ve
ta ochi? mari. — Hm I Asta-mi 
mai lipsea. Să mă duc eu la cu
țit ? Nici nu mă gîndesc.

A doua zi, cînd ;ej din casă 
plecaseră după treburi, tușa Veta 
luă două-trei ouă din cuibar, și 
se duse la baba Marița, cea mai 
bătrînă femeie din sat. care, după 
părerea tușii Veta se pricepe atît 
de bine la lecuit, că parcâ-ți ia 
durerea cu mina, li povesti ba
bei Marița că de trei zile îi zvîc-i 
neșle o ureche de nu mai știe ce 
să facă.

— Păi, dacă e siînga, e de

Leacul
— Ai stat tn curent, mătușico, 

și ai făcut otită. Decă veneai 
mai devreme, nu pățeai nimic. 
Dacă mai întîrziai, surdă rămt- 
neai. Acum, să văd ce pot face 
mai repede...

După două zile de injecții și 
pilule, tușa Veta se mai liniști.

— Dar

Epigrama
Achizitorului C.rumpă 

Petre din Malorât, 
giunea Craiova, care 
îndeplinește planul 
contractări.

Alțî colegi ai lui de muncă 
Se află-p întrecere 
Insă dinsul prin comună 
E mereu în... trecere ?

A. BAG HI NA
coresp. voluntar Tr. Severin

re
nii 
la

iei foarte 
— îi luă

INSTANTANEE

bine ; dacă e dreapta, e de rău, 
maică, să știi de la mine.

— Chiar stingă îmi zvicnește, 
se bucură tușa Veta. Slavă dom
nului, m-am liniștit!

— Aoleu, am greșit eu, zise 
repede baba Marița. Stinga-i de 
rău și dreapta-i de bi.ie.

Tușii Veta îi pieri graiul.
— Nu te necăji, Veta mamei, 

te ajut eu. Vii diseară cînd se 
întunecă cu trei găini și... Vezi 
numai să fie negre, toate negre, 
auzi ? Altfel Îmi strici leacul. Cu 
inimile găinilor îți fac eu t-n 
descîntec, de-ai să mă pomenești 
fiindcă să știi, soro, că ești deo- 
chiată. Daaa. Sigur. Ești deo- 
chiată de mama focului.

Tușa Veta plecă repede acasă. 
Găinile tocmai se culcaseră. A- 
lese trei negre și cînd se lăsă 
întunericul, o porni către bana 
Marița. Pe plita babei fierbea o 
oală cu apă. Doftoroaia. cu ochii 
sticlind a mulțumire și poftă, luă 
o găină, o tăie, îi scoase inima 
și începu să deseînte: „Ieși de 
unde ești, că mie-mi trebuiești. 
In urechea ei să nu te mai gă
sesc. că trei găini îți dăruiesc". 
Tușa Veta veni 
dar „deochiul“ 
prețui găinilor 
moașe pe care 
tura casei, s-o 
patra zi. tușa Veta căzu la pat. 
Avea călduri. Bărbatu-său fugi 
la dispensar și aduse doctorul.

— De cînd îți 
chea, tușă ? — o 
rul.

— Păi. de vreo 
răspunse ea.

undc-or fi negrele 
noastre, că nu le mai văd de cî
teva z?le ? — întrebă barbatu- 
său. Tușa Veta se grăbi să-i 
răspundă că le-o fi mîncat șo
bolanii.

— Le-o fi mîncat... șobolani 
satului, baba Marița — îi răs
punse cătrănit, bărbatu-său.

trei zile la rind, 
nu voia nici cu 

ei cele mai fru- 
le avea tn bătă- 
lase în pace. A

zvicnește ure- 
întrebă docto-

șase zile — ti

După vreo două zile, tușa Veta 
se intilni la fîntină cu vecina 
Gherghina. Văzînd-o oblojită la 
cap, o-ntrebă ce are. Gherghina, 
nici una, nici două, că se duce 
la baba Marița să-i deseînte. 
Auzind-o. tușa Veta îi spuse că 
și ea s-a doftoricit la baba Ma
rița și că o însoțește pinâ la ea, 
cu dragă inimă. Și, cum drumul 
către baba Marița trecea pe lin
gă dispensar, tușa Veta o îndem
nă pe Gherghina să intre nițel 
înăuntru, că are ea o vorbă cu 
doctorul. Gherghina o așteptă în 
curtea dispensarului. Peste cîte
va clipe, apăru doctorul în prag:

— Am auzit că mă cauți, tușă 
Gherghină. Păi, vino înăuntru să 
stăm de vorbă...

Gherghina se codi la început, 
apoi intră.

...Cînd teși de la dispensar, 
simțind că durerile o slăbesc, ii 
zise tușej Veta :

— Mă mir, vecino, cum de 
te-ai dus dumneata la baba 
Marița, cînd doctor ca al nostru 
nu crez că 
parcă mi-a

Tușa Veta
— Păi, pe 

îmbolnăvit 
doctorul m-a lecuit pînă la urmă.

se mai află. Iaca, 
și trecut durerea... 
zlmbi :
mine mai întîi m-a 
baba Marița și tot

A LUSCALOV

Ilie Solcan — tehnicianul 
agronom al comunei Boto- 
șana, regiunea Suceava, nu 
se interesează de urgentarea 
lucrărilor campaniei agricole.

Tot maj multi țărani 
muncitori aplică cu suc
ces învățăturile primite 
la cursurile agrozooteh
nice.

La gospodăria colectivă 
din comuna Valul Traian, 
regiunea Constanta, s-a în- 
tîrziat selecționarea și tra
tarea semințelor.

Colectiviștii din comu
na l.-eordeni. regiunea 
Pitești, au terminat in- 
sămințările din epoca l-a.

[agronom

— Sint prezentă acum 
mai des pe ogoare I!

Ce să mul ciugulim ? Pini 
să aflăm noi, u'te că au ți ter
minat însămințările I l..

— Cu toate că nu fac nimic. NEGHINA: parte I
sint mereu criticat I... Vreau să mă fotografiez sin

gură I!
(Desene de NIC. NICOLAESCU)


