
REVISTA SAFTAMINALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALF
• Soria (I • Mr. 541 • Luni 2S aprilie 1»5I • • pagini — 15 bani

1 MAI

Ziua cînd din ori și ce uzină. 
Din adine de mină, de pe ogor 
Trec mai dîrz cu fruntea în lumină 
Cot Ia cot, țăran și muncitor.

I-am promis aseară, Ia culcare, 
Că pe umeri, inline, de ntîî Mai 
L-oi purta prin lumea muncitoare, 
In sărbătorescul, roșu-alai.

Puștiul meu cu zorii n pat mai 
doarme...

Ride n somn... Să-I scol, sau să-I 
mai las ?

Visul Iui plăpind să nu se sfarme, 
II mai las să doarmă-un sfert de 

ceas.

Străzi, balcoane, geamuri 
se nveșmintă 

Cu covoare, flamuri, crengi de 
brazi. 

Țara ntreagă-n difuzoare cîntă. 
Muncitori, e ziua noastră azi.

— Hai, băiete, 9coala-te-n 
Armindeni, 

Să pornim și noi cîntind pe străzi. 
Printre muncitori de pretutindeni, 
Defilind sub flamuri de parăzi.

George Dan
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IN SATELE REGIUNII NOASTRE
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Sînt zeci și sute... Dascăli pasio
nați, eroi anonimi ai luptei pen- 
tiu răspîndiiea științei și culturii 

în sate. Prin munca lor, făcută cu multă 
modestie, prin inițiativele lor valo
roase, ei ajută zi de zi la luminarea 
poporului. Despre cîțiva dintre oa
menii aceștia minunați și despre cîteva 
inițiative valoroase, ieșite din rîndurile 
lor, aș vrea să vorbesc în rîndurile ce 
urmează.

Să încep, bunăoară, cu cei doi direc
tori de școală din comuna Zetea, ra
ionul Odorhei, tovarășii Koșo Ștefan și 
Fino Bela Acești doi dascăli au fost 
primii din regiune care au organizat 
la căminul cultural programe zilnice 
,de luni pînă duminică'. Cu sprijinul 
celorlalți intelectuali din comună, ei au 
reușit să susțină un program cultural 
bogat și diferit de la o zi la alta.

Aș vrea să amintesc aici și «urnele 
învățătorului Petres Ignac din Ditrău. 
Mai erau cîteva zile pînă la data cînd 
corul căminului lor cultural trebuia să 
se prezinte la faza regională a con
cursului. Dirijorul corului era Petres 
Ignac, tatăl al cărui fecior pierise de 
curind intr-un accident. Omul acesta a 
dovedit atîta tărie sufletească, atlta 
dăruire pentru munca sa nobilă. Incit 
n-a întrerupt nici o zi repetițiile la cor. 
La faza regională a concursului, corul 
căminului cultural din Ditrău a fost dis
tins cu premiul iutii.

Intelectualii din satele și comunele 
din partea de sud a Văii-Nirajului au 
mers nu o dată 7-B kilometri pe jos, 
prin noroi, pe întuneric, pînă ce au în 
temeiat frumosul Ansamblu popular al 
amatorilor de la poalele Becheciului. 
Profesorul Matefi Bela poate fi dese
ori întîlnit prin satele Odorheiului con- 
ferențiind despre .Univers*. In prezent, 
împreună cu profesorul Rafain Dezsă, 
el lucrează la confecționarea unor len
tile de lunetă, cu ajutorul cărora vrea 
să inițieze pe săteni în cercetarea ce
rului.

Voi povesti de pildă cum s-a năs
cut și în regiunea noastră iniția
tiva organizării unor cercuri de 

culiură generală.
Avem azi in satele și orașele re

giunii noastre peste 790 de școli, din
tre care 251 sînt școli cu o durată de 
7 ani. Așadar, tineretul nostru sătesc, 
ca și cel orășenesc, are înlesnirea de 
a învăța și dobîndi instruirea de care 
va avea nevoie în viață. Rămîneau în 
aiara acestei rețele de școli vîrstnicii, 
părinții, dintre care mulți au absolvit 
doar patru clase primare. Tot gîndind 
la această problemă, am ajuns la ideea 
organizării cercurilor de cultură gene
rală, unde să se țină lecții de mate
matică, istorie, geografie, igienă etc. 
Cercurile acestea, care au funcționat 
din noiembrie pînă în aprilie, au fost 
îndrăgite mult de săteni. Asta s-a vă
zut în primul rînd în numărul mare de 
participanți. De pildă, în comuna Co- 
rund, din raionul Odorhei, lecțiile erau 
ascultate de cîte 250—400 de oameni. 
Am căutat să aflăm ce a stîrnit inte
resul pentru cercurile de cultură ge
nerală, căci lecții și conferințe mai fu
seseră ținute și înainte. Și întrebindu-i 
ba pe unii, ba pe alții, oamenii ne-au 
arătat cît de folositoare le-au fost cele 
auzite la lecții. La matematică, de 
pildă, am avut lecții despre felul cum se 
poate calcula un procent sau cum se 
calculează ziua-muncă, impozitul agri
col etc., exemplele ajutătoare fiind 
luaie chiar din satul unde avea loc 
predarea Sau, bunăoară, am avut 
lecții do geografie în care s a vorbit 
despre compoziția chimică a solului, 
importanță asolamentelor ca mijloc 
de sporire a recoltei la hectar, posi
bilitatea organizării asolamentelor în 
marea1 gospodărie agricolă socialistă 
etc. ■ *■’

Cercurile- de cultură generală au fost 
îndrăgite tocmai pentru că tematica 
lor era legată de ghf'durile șl frămin- 
tările oamenilor, ale' satului.

Cuvlrjtele acestea au intrat în vor
birea' activiștilor noștri culturali 
o dată cu inițierea unei forrrîe 

cu totul noi de colabdtăre și.într-aju- 
torare a cămihelor culturale. Și iată 
cum s-a ajuns aici :

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale au bunul obicei de 
a sta de vorbă cu obștea în fiecare 
duminică, fie despre muncile din cîmp, 
fie despre alte treburi ale zilei. După 
o asemenea adunare urmează, de re
gulă, un program artistic. Asta obliga 
căminele culturale să pregătească 
săptămînal programe noi. Or, s-o măr
turisim sincer, așa ceva este destul de

greu de realizat. Și totuși, de progra
me culturale noi, era nevoie...

Multă vreme și-au bătut capul di
rectorii căminelor culturale cu această 
problemă, pînă i-au găsit dezlegarea 
în alcătuirea circumscripțiilor culturale.

Intr-o circumscripție culturală intră 
de la 9 pînă la cel mult 13 sate, avîn- 
du-se totodată în vedere ca, alături 
de sate cu echipe bune, să intre și 
sate cu echipe mai slabe. După înfiin
țarea circumscripțiilor, directorii cămi
nelor culturale s-au întîlnit pentru a 
întocmi programul comun de rotație a 
formațiilor artistice din circumscripția 
respectivă. Acest program prevedea 
ziua, satul șl formația care urma să 
susțină serbarea. Și iată așa am re
zolvat noi problema prezentării săptă- 
mrnale a unor programe culturale va
riate. Aș vrea să mai arăt că schim
burile culturale făcute între satele și 
comunele circumscripției au fost tot
odată și un bun schimb de experiență 
în muncă, ca și de întrecere între for
mațiile artistice ale căminelor cultu
rale. Toate acestea au dus la creș
terea numerică și calitativă a formații
lor de cor, dans, teatru etc.

G fudul de a ține din timp în timp 
seri sau serate literare sătești 
s-a născut în zilele dinaintea 

sărbătoririi a 80 de ani de la nașterea 
poetului Ady Endre. Firește că nu pu
tem vorbi despre serile literare ca 
despre o noutate. In satele regiunii 
noastre au mai avut loc asemenea 
manifestări literare. Cu toate aces
tea, cele pe care le-am inițiat în 
prezent se deosebesc atît prin pro
grame cît și prin oamenii care le rea
lizează. Programele serilor noastre li
terare cuprind îndeobște fie prezen
tarea unui poet romîn și a unui poet 
maghiar, fie prezentarea unui proza
tor romîn și a unui prozator maghiar, 
care au trăit în aceeași epocă istorică 
și au trăsături comune în scrierile lor 
literare.

Realizarea programelor acestor seri 
literare se face nu numai cu ajutorul 
conferențiarului ci și cu sprijinul in- 
terpreților amatori. De exemplu, la una 
din serile literare, organizată în co
muna Vărșăg, fragmentele de poezie, 
presărate în textul conferinței, au fost 
recitate de 25 de săteni tineri și 
vîrstnici.

Serile literare contribuie mult la edu
carea țărănimii în spiritul patriotismu
lui și al internaționalismului proletar. 
Tocmai de aceea ne gîndim ca anu
mite sărbători cum sînt 1 Mai, 9 Mai. 
23 August etc., să le aniversăm tot prin 
asemenea seri sau serate literare, a- 
legînd în acest scop opere literare 
care reflectă evenimentele respective.

Primăvara, vara și toamna sînt a- 
notimpuri aglomerate în munci 
agricole. Timpul sătenilor fiind 

drămuit, ziua de muncă foarte în
cărcată, nu le rămîn la îndemînă de-
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Deschiderea lucrărilor celei de-a IV-a 
sesiuni a Marii Adunări Nationale a R.P.R.

Luni dimineața s-au deschis lucrările celei de a IV-1 sesiuni a Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne.

Deputății și invitații au salutat cu aplauze puternice la intrarea în 
sala de ședințe pe tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, Cliivu Stoica, Gheorghe ‘ 
Apostol, Emil Bodnaraș, Petre Borila, Nicolae Ceaușescu, Alexandru; 
Draghici, Alexandru Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontișr 
Sal.-.jan, Ștefan Voitec, Ianoș Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, Alexandru* 
Bîrlădeanu. " ,

Pe banca Prezidiului Macii Adunări Naționale au luat loc tovarășii 
acad. Mihail Raîea, Anton Moisescu, vicepreședinți, Gheorghe Stoica, 
secretar, și membrii Prezidiului Marii Adunări Naționale.

în lojile rezervate publicului se aflau conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obștești, oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, ziariști romîni și străini.

în loja rezervata corpului diplomatic au luat loc șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic.

Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Constantin Pîrvu- 
lescu, președintele Marii Adunări Naționale, care a supus spre apro
bare următoarea ordine de zi :

1. Declarația de răspuns a Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne 
la Apelul Sovietului Suprem al U.R.S.S. adresat parlamentelor tuturor 
țărilor lumii în problema încetării experiențelor cu arma nucleară.

2. Darea de seamă a delegației guvernamentale romîne care a vizi
tat țările din Asia.

3. Validarea alegerii deputatului Dumitru Ștefan, ales la 30 mar
tie 1958, în circumscripția electorală Mînastirea, regiunea București.

Marea Adunare Naționala a adoptat în unanimitate ordinea de zi 
propusa.

La primul punct al ordinei de zi a luat cuvîntul deputatul acad. 
Ștefan S. Nicolau, care a prezentat raportul Comisiei de Politică Externă 
a Marii Adunări Naționale și proiectul Declarației Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne cu privire la Apelul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. adresat parlamentelor tuturor țarilor lumii în problema înce
tării experiențelor cu arma nucleara.

Primit cu aplauze puternice de deputați și invitați, a luat apoi 
cuvîntul tov. Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri, care a 
expus darea de seama asupra vizitei făcute în lunile martie și aprilie 
de delegația guvernamentală romînă în India, R. P. Chineză, Uniunea 
Birmana, Republica Democrată Vietnam, Republica Populară Democrata 
Coreeana, Republica Populară Mongola, la invitația guvernelor și pri
milor miniștri ai aceBtor țari.

în continuarea ședinței au început discuțiile în cadrul primelor 
doua puncte ale ordinei de zi.
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cît orele de odihnă de la amiază. Și, 
firește, acest răgaz de un ceas, două, 
va fi folosit de brigăzile artistice de 
agitajie. Ele vor prezenta programe 
legate de muncile agricole și alte tre
buri la zi. De asemenea, vom da aten
ție bunei funcționări a gazetelor să
tești, bunei difuzări a presei, vom sta
bili orare potrivite bibliotecilor etc.

Vom continua să organizăm dumini
cile culturale, însă cu programe mult 
mai bogate față de ceea ce se putea 
face iama, într-o sală. Principala formă 
de activitate culturală, distractivă, du
minicală, va fi serbarea populară cîm- 
penească intercomunală. Aceste ser
bări nu le vom organiza oriunde, la în- 
tîmplare. In regiunea noastră există 
tradiții străvechi și frumoase prin bo
găția lor folcloristică. De exemplu, în 
raionul Cristuru Secuiesc dăinuie fru
moasa tradiție — veche de trei secole 
— a .Tîrgului clopoțeilor*, organizat 
anual lingă pîrîul Nyiko. Cu această 
frumoasă serbare populară, ce prile- 
juia organizarea unor expoziții cu cele 
mai arătoase vite din părțile locului. 

desfășurarea unor bogate programe de 
dansuri populare etc., și-a pierdut din 
caracterul ei bogat. Intenționăm ca în- 
cepînd din acest an, serbările de la 
pîrîul Nyiko — precum și altele de a- 
cest fel — să-și recapete frumusețea 
folcloristică și caracterul de mare ser
bai populară, așa precum le-au gîn- 
dit și creat străbunii noștri...

Sîntem convinși că programul cultu
ral pentru lunile ce urmează va fi mult 
îmbunătățit. Această problemă îi pre
ocupă îndeaproape pe activiștii cul
turali și desigur că vor apare iniția
tive noi, tot atît de valoroase ca și 
cele ivite în vremea iernii.

Am vrea totodată să cunoaștem me
todele de muncă și formele de activi
tate culturală, pe care activiștii cultu
rali din celelalte regiuni ale țării le 
preconizează pentru lunile ce vin. Ar 
fi un schimb de experiență deosebit d< 
folositor nouă, tuturor.

Margit Szilagyi 
vicepreședinte al sfatului popular 
al Regiunii Autonome Maghiare

Pretutindeni pe întinsul patriei noastre formațiile artistice se pregătesc pentru spectacolele pe care le vor da cu 
prilejul zilei de 1 Mai.

Iată-i la o repetiție pe tinerii din. echipa de dansuri a gospodăriri colective „Drumul lui Lenin" din comuna 
Miercurea Nirajului, Regiunea Autonomă’Maghiară.
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= afldm la sfârșitul
1 1 > lunii aPri'ie $' 'u'
g crările în cîmp se
B desfășoară încă anevoios. 
8 Ploile dese si temperatura 
g rece din primăvara aceas- 
g ta au întîrziat neașteptat 
g de mult atiț lucrarea pă- 
S mîntului cît și însămînța- 
g rea, mai ales a culturilor 
g de orz, orzoaică. ovăz,
2 floarea soarelui, sfeclă de 
g zahăr.
g Ne-au mai rămas puți-
= ne zile pentru însămînța- 
H rea întregii suprafețe pre- 
g văzute. In aceste zile s-au 
= îngrămădit mult prea 
H multe lucrări. De aceea 
B trebuie să ne gândim cum 
= să organizăm munca, în- 
= cît să nu pierdem nici o 
g clină din timpul bun de lu- 
B cru.
g Ce e de făcut pentru a 
B termina însămînțăriîe ?
= In primul rînd să luăm 
g măsuri pentru scurgerea 
B imediată a apelor care băl- 
șe fese pe semănături și 
g arături.
= Nu trebuie să așteptăm 
g să se zvînte pămîntul pe 
B întreaga tarla ci să-l lu- 
B crăm porțiune cu porțiune. 
B Acolo unde nu pot intra 
B încă tractoarele să folosim 
B din plin atelajele existente; 
B să nu precupețim ajutora- 
g rea, dacă este nevoie, între 
j gospodăriile din același sat 
= și a satelor învecinate.
B Nu trebuie să renunțăm 
^mHHIIHIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIill>

„...Oameni ai muncii de pe ogoarele patriei noastre! 
Urmați cu avînt Chemarea Consfătuirii de la Constanța! 
Luptați pentru a obține recolte bogate de grîu, _ porumb, 
produse animale, legume și fructe, pentru a ridica con
tinuu bunăstarea familiilor voastre și a contribui la o tot 
mai bună aprovizionare a oamenilor muncii de la orașe! 
Efectuați mai repede si în condiții bune lucrările agricole 
de primăvară !“

(Din Chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul zilei de 1 
Mai 1958)

Ploile ce au căzut și care încă mai cad din 
belșug au făcut mari greutăți in desfășu
rarea lucrărilor agricole. Insămințarea po

rumbului și a florii soarelui e mult întîrziată, 
semănăturile de toamnă sînt-de asemenea, ame
nințate de apele ce băltesc pe ele. De aceea, 
este necesar să fie mobilizate toate forțele pen
tru grăbirea lucrărilor agricole de primăvară.

Căminele culturale trebuie să-și concentreze 
întreaga atenție spre 
folosirea acelor mijloa
ce de muncă ce pot 
eontribui neîntîrziat și 
Cît mai din plin pentru 
realizarea sarcinilor 
speciale pe care le ri
dică lucrările agricole 
în acest an.

în acest scop trebuie organizate convorbiri cu 
grupuri de țărani muncitori privind necesitatea 
controlării zilnice a stării ogoarelor, pentru ca 
acolo unde apa băltește să se facă imediat șan
țuri de scurgere. în aceste convorbiri trebuie 
pusă problema grăbirii schimbului de semințe 
de porumb dublu hibrid, a grăbirii aratului și 
semănatului porumbului și florii soarelui (cul
turi mult rămase în urmă), imediat ce o por
țiune de pămînt s-a svîntat. ca și a îngrijirii 
semănăturilor de toamnă etc.

Aceste convorbiri și discuții — forme de 
muncă deosebit de operative —- au acum o mai 
mare eficacitate decît conferințele obișnuite pe 
teme agricole. De asemenea, este necesar ca pe
riodic să se facă, cu ajutorul sfatului popular, 
informări privind stadiul lucrărilor agricole în 
comuna respectivă.

Cercurile agrotehnice să fie orientate spre

In atenția directorilor 
de cămine culturale

Toate forțele pentru grăbirea 
însă mîn țărilor

sprijinirea directă a măsurilor întreprinse pe 
plan local, iar cursantii cercurilor să ducă 
muncă de lămurire și să dea exemplu prin 
munca pe care o duc pe ogoare și celorlalți ță
rani muncitori. Pe panourile destinate agitației 
vizuale lectorii să dea zilnic indicații agroteh
nice în legătură cu masurile care trebuie luate, 
în funcție de starea ogoarelor din localitatea 
respectivă.

Stațiunile de radioficare și radioamplificare să 
fie folosite pentru tran" 
smiterea zilnică a 
situației însămînțări- 
lor. De asemenea, e 
necesar să se transmi
tă prin aceste stații 
sfaturi agrotehnice și 
chemări pentru inten

sificarea ritmului însămîntărilor.
Agitația vizuală să fie din plin folosită. Să 

se editeze foi volante cu știri despre mersul 
campaniei, indicații agrotehnice și chemări la 
intensificarea campaniei. Gazetele cetățenești 
trebuie să popularizeze munca rodnică a frun
tașilor în campania de primăvară și să critice 
pe cei care amînă treaba de pe o zi pe alta.

Activitatea artistică, în deosebi cea a brigăzi
lor artistice de agitație și a recitatorilor, să mi
liteze pentru grăbirea muncilor agricole și ter
minarea lor la timp și în bune condiții.

îndeplinirea cu succes a lucrărilor agricole de 
primăvară este o datorie patriotică a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură. In această 
perioadă, sarcina principală a căminelor cultu
rale este sprijinirea cu toate mijloacele, a în
deplinirii Ia timp și în condiții optime a lucră
rilor agricole de primăvară.

wuummmș 
la semănatul culturilor din f 
epoca l-a deoarece timpul i 
nu este încă trecut pentru 1 
aceste plante deosebit de g 
valoroase

O atentie deosebită tre- ș 
buie să dăm însămînțări- | 
lor de porumb si în special B 
porumbului dublu hibrid. |

Tlmnul rămas pent>ru în. = 
sămînțări e foarte scurt. | 
Folosind însă cu chibziiin- g 
tă toate brațele de muncă, § 
toate atelajele. în fiecare g 
oră bună de lucru, putem j 
termina la timp însămință- | 
rile.

Fiecare țăran muncitor g 
trebuie să înțeleagă că în | 
zilele acestea nu sînt alte = 
lucrări mai importante ca g 
grăbirea executării arătu- | 
rilor si terminarea samă- | 
natului de primăvară. Va 1 
trebui să aminăm mersul I; 
la tîrguri, la moară sau g 
efectuarea altor 'ucrări ne- g 
legate de cîmp. Orice ceas = 
pierdut înseamnă o pierde- | 
re de recoltă. g

Hărnicia țăranului nos- ș 
tru va fi dovedită cu pri- g 
sosin-tă si în aceste zile, 
iar recolta ce se va strîn- | 
ge de pe urma acestei 3 
munci intense va fi cea 1 
mai bună răsplată pentru f 
fiecare lucrător din agri- g 
cultură

Inq. Mircea Romaț 
director în ministerul Agri- | 

culturii și Silviculturii =
IHIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIKIIIII?

NU LAȘA PE MIINE.mno hxm wa...
Pînă în seara zilei de 25 

aprilie a.c. în raionul 
Urziceni erau arate 

doar 13.434 hectare din 45.457 
și insămințate cu porumb doar 
132 din 38 610 hectare plani
ficate. în cazul cînd, de acum 
înainte, în raion s-ar lucra cu 
întreaga capacitate de lucru 
a tractoarelor și atelajelor, ar 
mai fi necesare circa opt zile 
pentru terminarea arăturilor 
și insămințarea porumbului. 
Pină în prezent însă pe raion 
se ară și se însămîntează zilnic 
nu 5000 hectare, cît este vi
teza medie, ci doar 1200 hecta
re. Dacă gospodarii de prin 
aceste locuri vor continua să 
muncească tot așa, apoi in 
mod sigur îi va prinde vara 
cu ogorul încă neînsămînțat.

Unii susfin că răminerea în 
urmă s-ar datora faptului că 
pe aci a plouat mult în ultimul 
timp. Oare numai vremea-i de 

vină ? E drept ca pe ogoarele 
raionului Urziceni au căzut 
multe ploi! Sînt și pe aici tere
nuri unde apa băltește, iar 
Ialomița e gata să iasă din 
vad. Dar mai sînt și locuri 
de coastă unde pămîntul s-a 
zvîntat din primele ceasuri 
cu soare sau terenuri de 
văi unde ba la un capăt, 
ba la altul, ba prin mijloc, 
pămîntul este bun de arat cu 
plugul tras de cai.

Din păcate însă, și în raio
nul Urziceni, numeroși săteni 
lasă ceasurile bune de lucru, 
să se irosească, pe motiv că 
„pină la 15 mai este vreme 
destulă*.

— Cum intrăm In mai, ie
șim Ia pus porumbul — îmi 
spune calm tovarășul Anghel 
Dumitru, președintele întovă
rășirii agricole din satul Ulești.

— Dar de ce nu ieșiți mai 
devreme Ia semănat ? Doar a- 
veți pămîntul pe coastă... — 
:-am întrebat oarecum nedu
merită.

— Mai avem însă și pămint 
pe văi, unde atelajele nu pot 
intra încă — mă lămuri el.

— începeți întîi cu terenul 
din coastă...

— Păi pină la 15 mai... să 
tot însămințăm ! — îmi răs
punse cam necăjit de stăruința 
mea.

Dar nu numai tovarășul An- 
ghel Dumitru gîndește că pen
tru pus porumbul ,,mai este 
timp destul 1“

Tehnicianul Marin Teodore- 
scu, de la sfatul popular al 
comunei Eliza Stoenești, a- 
șteaptă ca temperatura medie 
în toate terenurile să ajungă 
la opt grade. Din cauza ace
stui calcul curios, el n-a re
comandat sătenilor ca pe lo
curile unde temperatura avea 
de acum opt grade să inceapă 
deindată insămințarea porum
bului.

Tehniciană Maria Drago
man, de la sfatul popular al 
comunei Coșereni, și-a făcut 
următoarea socoteală : „Co
muna are 422 de atelaje, deci 
se pot ara și însămînta cam 
220 hectare pe zi. în jurul lui 
1 Ma. se declanșează campa
nia și în vreo 8 zile termi- 
năm“. Oare nu-i mai util să 
„declanșăm1' campania îndată 
ce timpul și terenul o îngă
duie ?

Sînt însă comune unde în
târzierea însămîntărilor tși are 
rădăcina și în obiceiurile de 
care mai tin seama unii săteni. 
Cu toate că tehnicienii au re

comandat intovărășiților din 
comuna Rădulești, de pildă, să 
iasă Ia insămîntat, totuși a- 
ceștia mai amînă de la o zi 
la alta. Nu este suficient cu- 
vîntul tehnicienilor, mai tre
buie să-și dea asentimentul și 
alte două „foruri competente": 
liliacul și cucul. Și cum încă 
liliacul întârzie să-și deschidă 
petalele, iar cucul tace prin 
scorburi, întovărășitii din Ră
dulești (printre care chiar și 
unii membri din comitetul de 
conducere), nu socot că a so
sit timpul să iasă la cîmp.

N-ar fi oare mai înțelept 
să nu aminăm pentru luna 
mai ceea ce se poate face a- 
cum, in aprilie ? întovărășitii 
din satul Ulești, cu cele 100 
de atelaje plus tractorul și 
semănătoarea trimise de S M.T. 
Eliza Stoenești, pot semăna po
rumbul în cel mult 2—3 zile. 
Și celelalte întovărășiri și gos
podării colective pot termina 
mai devreme lucrările de a- 
rat și insămîntat. Pe acele te
renuri. unde mercurul termo- 
metrului arată 8 grade, să tre
cem de îndată la insămîntat, 
chiar dacă media generală • 
temperaturii este mai mică. 
Iar gospodari ca cei din satul 
Rădulești, să aibă mai multă 
încredere în priceperea agro
nomilor decît a... cucului. Nu 
de alta, dar agronomii își bi- 
zuie cuvîntul pe cele învățate 
din cărți, pe știință... în com
baterea unor obiceiuri ca ace
lea din satul Rădulești, o 
mină de ajutor trebuie să dea 
toți intelectualii din sate, fo
losind in acest scop mijloacele 
pe care Ie au la îndemînă că
minele culturale.

Răspunzînd la chemarea 
Consfătuirii de la Constanța, 
lucrătorii din agricultura ra
ionului Urziceni, cooperativi- 
zat în întregime, au hotărît să 
scoată în acest an o producție 
medie de 3.000 kg. de porumb 
boabe Ia hectar.

Este un angajament minunat, 
dar care și obligă. Și, în pri
mul rînd, el cere grăbirea la 
maximum a arăturilor și în- 
sămințărilor. Ascultând cu toa
tă încrederea sfaturile și în
drumările agronomilor, gospo
darii de pe aceste meleaguri 
vor putea termina in cel mai 
scurt timp insămînțările de 
porumb ; vor asigura condi
țiile pentru realizarea anga
jamentului patriotic de a 
scoate 3 tone de boabe la hec
tar.

E. Chelbațu
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ul biruitor al marxism-temnismuhi, sub c 
înainte spre victoria socialismului îi

astfoies-c filele a carnetului 
însemnări. Rînd ©e rînd prin 
față mi se perindă cifre, gî.i- 

duri. imagini. Fiecare filă poate fi 
o poveste, un cîntec. un poem...

Despre ce să scriu mai îtrtîi ? 
Despre strădania sătenilor din Ul- 
tneni. raionuil Oltenița, care zoresc 
sa isprăvească noul cămin cultural 
și să-l inaugureze cu prilejul zilei 
de 1 Mai ? Sau poate despre hăr
nicia deputății or din comuna 
Curcani, cu ajutorul cărora, tot în 
cinstea acestei zile, s-a amenajat 
casa de nașteri și s-au electrificat 
încă 15 ulițe î.n întregime? Pretu
tindeni, 1 Mai este întîmpinaț prin 
muncă. O muncă asiduă, rodnică.

Despre ce să scriu mai înitii ? 
Deschid carnetul la întîmplare. Dau 
de însemnări despre comuna Căciu- 
lați, raionul Snagov. pe care jm 
vizitat-o de curînd. De cum intri pe 
șoseaua principală, simți vizibil 
apropierea zilei de 1 Mai: ulițe și 
ogrăzi lună, garduri și pomi 
ruiți.

La sfatul .papular am gaait-o pe 
tovarășa secretară "

vă-

Ana HSeiu.. ~ 
„— Ga să va spun cum ÎI întâmpi

năm noi pe 1 Alai o să raă fuloscsc 
de niște cuvinte de la gazeta n<3ti- 
stiră de.percte: ,. X “ T
cirrstea zilei de 1 Maâ, c.fmai mari 
suprafețe de teren..." Asta-i proble
ma numărul 1. Mai sînt insă si al
tele.

— Anume ?
. •— Grăbirea construcției celor 
două clase Ja școala de 7 ani, ridi
carea unui gard frumos în fața clă
dirii sfatului, începerea acțiunii de 
strângere a contribuției voluntare 
pentru radicificarea comunei — iată 
numai câteva din acestea.

Deaparțindu-mă de tovarășa se
cretara. m-am îndreptat spre unul 
din sediile celor patru întovărășiri 
agricole din comună. Toate au de
numiri deosebit de semnificative 
„7 Noiembrie". „23 August". „Dru
mul păcii" și „1 Mai". Cea ,mai 
vârstnică și cea mal bună este înto
vărășirea „1 Mai". In întâmpinarea 
zilei al cărui num< ou mândrie îl 
poartă. întovărășit ii de aici muiij 
cesc cu rîvnă sporită, fiind pilcă 
grăitoare punitru tați ceilalți săteni. 
De asemenea. în zilele premergă
toare marii sărbători, întovărășirea 
,,1 Mai" și-:a sporit numărul fami- 
tiilor la 145.

Seara, la căminul cultural, am 
i asistat ia pregătirea unui program 

pentru serbarea de „1 Mai". Aic', 
i stînd 'de vorbă cu Petrică Stan, „su

fletul echipei artistice". — atît de 
prețuită de localnici — am întî'lni.t-0 
si pe bibliotecara Elena Vladimir. 
Intrebînd-o cum întîmpină ziua de 
1 Mai. răspunsul a venit prompt:

—Sporind cu încă 50 numărul 
cititorilor.

...Si despre cîte alte ilucruri ase
mănătoare aș putea povesti, răsfo

ia ind filă cu filă, carnetul meu de re- 
1 parter!

,,Sa insămCnțăm. tn ^^^vTdl
4 -a i n c n a

Foto: 
MIHAI POPESCUPetre Popa
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Fotografia de mai sug prezintă câteva din primele tractoare U.T.O.S.-27, al 10 leu tm de tractor ronunesc. 
JiouJ tip de tractor va putea acționa cudtivnloarde și combinele de porumb, precum și alte mașini agricols

La grădinifa ide copii a gospodăriei agricole colective „Grivița Roșie" din comu
na însurăței, regiunea Galati.

QAMENI DE ISPRAVA
De la marginea Pogăneștiulni, Prutul 

:se vede ca o fășie de argint în bă
taia soarelui. Apele lui limpezi curg 

liniștite, scăldind ogoarele și aducînd 
roade cîmpului. Numai o dată pe an, pri
măvara, sătul de atîta liniște, Prutul se 
răsvrătește împotriva naturii care-1 ține 
închis în matca lui. Atunci o ia razna 
peste cîmpuri, carind și distrugînd tot ce 
întîlnește în cale. Și în furia lui dove
dește atîta forță, de parcă tot anul ar fi 
adunat puteri pentru fapta asta.

Oamenii din partea locului l-au îndră
git și i-au răodat întotdeauna furiile. Și 
poate că răbdarea lor, intrată în firea 
moldovenilor, ar fi durat multă vreme 
dacă într-o zi a acestei primăveri trebu
rile comunei n-ar fi luat alt curs. Atunci 
top oamenii din sat au hotărît să se 
unească pentru a-și munci în comun pă- 
mînturile. Așa au luat ființă cele două 
întovărășiri din comună.

....Ploua de zile întregi. Era sătul de 
apă și pămîntul, și oamenii, și întreaga 
fire. Creșteau apele Prutului. Se învăl
mășeau în matcă, de parcă se bucurau 
că le vine ajutor din afară.

La sfatul popular, unde erau adunați 
sătenii, veneau din ceas în ceas ștafete 
de la Prut. Și veștile pe care le aduceau 
nu erau de loc bune : „A mai crescut de-o 

aproape de 

Pe malurile 
Ce toamnă.

palmă...", „S-a săltat pînă 
buza malului"...

Oamenii erau îngrijorați. 
Prutului semănaseră grîu
aveau ogoare arate și pregătite pentru 
însămînțări. Acum cînd erau uniți în în
tovărășire, nu puteau răbda ca munca 
lor să fie prăpădită. Și atunci au hotărît. 
Vor pune toți umărul și vor face un dig 
începînd de la cotul Prutului pînă din
colo de hotarul comunei lor.

In zilele următoare, cînd a stat ploaia, 
s-au adunat oamenii din sat cu sape, cu 

lopeți și tîrnăcoape și au pornit spre 
Prut. Alții au început să care pietriș, cu 
căruțele. Au întărit malurile și au înălțat 
un dig de 2 metri în partea dinspre ogoa
rele lor.

Infrînt, Prutul își poartă acum apele la 
vale.

Locuitorii dm Pogănești se mîndresc 
acum cu realizarea lor, înfăptuită în 
cinstea zilei de 1 Mai.

Tot în cinstea sărbătorii primăverii la 
Pogănești se pregătesc și alte fapte. Oa
menii din sat au reparat podul peste 
gîrlă și au mai făcut fîntîni în sat. La 
cooperativă s-au adus 2.000 kg var pen
tru văruirea caselor, a gardurilor etc.

Din Pogănești a pornit chemarea la în
trecere pentru înfrumusețarea comunei. In 
chemare stă scris, că pînă ia 1 Mai vor 
executa 5.000 m. de șanțuri, vor așterne 
pietriș pe 2.000 m. de drum, vor construi 
1.000 m. de gard, vor amenaja un 
în fața sfatului popular comunal, 
punctul principal 
mînțărilor pînă la

Răspunsurile au 
la Pogănești. Au
Duda, de la Epureni și de Ia Gugești. De 
la Vutcani a venit vestea că se amena
jează un parc, de la Stănilești că se 
amenajează un teren sportiv, de la Șchio- 
peni că se plantează 200 .pomi.

Dar fruntașă în întrecere este pînă a- 
cum tot comuna. Pogănești. Și poate că 
tot ea va fi declarată Ida l Mai cea mai 
frumoasă comună din raionul Huși.

parc 
Dar 

însă-este terminarea 
data de 1 Mai. 
și început să cosească 
venit scrisori de la

Maria Preda

'initiitniiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

■ 
I
■

I
■
■

■

n această zi, acum 72 de ani, în 
O întîmplare zguduitoare le-a st 
a fixat în același timp pentru l< 

1 Mai.
încă din 1884, muncitorii din Ame 

triva urmărilor crizei economice care c 
Peste doi ani această luptă avea în ji 
muncitori. In dimineața zilei de 1 Ma 
tori s-au îndreptat spre marele buleva 
chigan, manifestînd pentru o viață on 
patronilor, cuprinși de furie și dispei 
manifeslanților o bombă. Sîngelc prol 
șit florile de mai. Cîțiva ani mai tîrzi 
a Il-a, de la Paris, înfiera crimele fa: 
tărînd totodată, în semn de solidaritate 
ricani și a tuturor muncitorilor de pe 
fie în fiecare an ziua de manifestare 
cesc din toate țările.

De atunci mesajul acestei zile a 
ape, țări și popoare. In 1890, 1 Mai « 
La Kazan șl Kiev muncitori organizați 
tru eliberarea clasei muncitoare au rS 
zile manifeste, chemând masele la In 
vendicărilor muncitorești. Trupele ța 
demonstrația. La Praga, unde manifest' 
citorii au declarat grevă. In Italia, Ia 
vorno muncitorii au declarat în zorii 
cerînd îmbunătățirea condițiilor de mi 
cago, cei ce manifestaseră pe maluri! 
aflau din nou în stradă, mai hotărîți ș 

Grandoarea și adânca semnificație 
determinat pe Engels să scrie în preia 
a Manifestului Partidului Comunist:

...„Și priveliștea zilei de azi, 
și moșierilor din toate țările, arătîlL. 
toate țările sînt într-adevăr uniți".

In 1901, la 1 Mai, armata țaristă 
uzinele Obuhovo din Petrograd, ailați 
proletariatul rus sărbătorea din nou, 
lidarității internaționale a celor ce mt

In țara noastră anii 1890—1903 m 
țelor celor ce muncesc. Salarii neom 
de protecție a muncii, de asistență me 
muncea 18 ore în șir și deseori și d' 

l-iul Mai 1890 își înalță drapelele 
Severin. In Capitală mii de muncitori 
și de la căile ferate, de ia regie, tîț 
demonstrat strigîndu-și voința : „zi de 
versa!, drepturi pentru femei”. Autorii 
trupe împotriva manifestanților. S-a d 
prima manifestație de 1 Mai, că în rî 
aflau și mulți militari, îndeosebi de le

In* anii următori lupta a devenit 
tat al creșterii conștiinței clasei muu 
29 aprilie 1891 scria printre altele: 
muncii, alături de bluzele noastre alb. 
letariatulul de la cîmp, al țăranului 
ideea legării luptelor țărănești de ce

Un Manifest scos de 1 Mai 1892 i 
profetice privind viitorul muncitor^ 
ziua cea mare cînd soarele dreptăți,^ 
adevărat libere, fericite și înfrățite”.

Această profeție este azi fapt îm 
cu adevărat liber, care construiește, 
nostru partid, o viață nouă, îmbelșug. 
lelalte țări socialiste, în frunte cu Un 
luptă activ pentru înfăptuirea coexist 

g rea cursei înarmărilor atomice și pei 
g Iilor științei în folosul vieții pașnic 

1 Mai 1958 găsește lagărul socialist
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razele de soareMi au dat de știre
Șl florile, și viatul, rinei pe rînd 
Câ spre azur, sub bolți scânteietoare, 
Se-naiță azi un cintec pe pămint.
Ml-au dat de șlire-n noapte. Ia ferestre. 
Lumini ce peste ornicc-au vegheat 
Și zidurile arborind pe creste 
înalte zări de-azur împurpurat.
Azi peste-ntinsul scump al țării melo 
Lung se revarsă riuri vii de cînt. 
De soare și de flori și de drapele 
Cum n-au văzut bătrânii mei, nicicind.
Vibrează slăvi și-a cântecelor gamă 
Plutește ca polenul scuturat.
Copil și moși în rind, azi sint de-o seamă; 
Un pictor nevăzut i-a-mbuiorat.
Ml-au dat de știre, vreri clocotitoare, 
Mlinl înălțind spre ceruri porumbei 
De marea vieții noastre sărbătoare 
Ce-a înflorit pe ulițl și alei.
ȘI m-am gindit că va veni o vremo 
Ctnd zorii-acestel zile, luminind. 
Ca soarele prin holde și poiene 
Vor crește pretutindeni pe pămint.

Nicolae Naita
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lizări. Producția industrială a U.R.S.S. a crescut față de perioada de 
dinainte de revoluție de peste 83 de ori. U.R.S.S are în lume, in pre
zent supremația științifică. Savanții sovietici au construit primele cen. 
trale atomo-electrice, au lansat în spații primii sateliți ai pămîn- 
tului. Mari și numeroase sînt succesele Chinei populare, și ale 
celorlalte țări de democrație populară, în munca de construire a 
socialismului. Ele sînt opera elanului creator al maselor munci
toare, care sub conducerea înțeleaptă a partidelor lor revoluțio
nare, înving greutățile pățind biruitor înainte.

Legăturile frățești, de asistență reciprocă în toate domeniile, 
dintre țările lagărului socialist, ajutorul neprecupețit pe care 
Uniunea Sovietică îl acordă neîncetat acestora, constituie un fac
tor de preț în obținerea izbînzilor. Este de necontrazis faptul că 
țările lagărului socialist au făcut pași mari pe calea progresului, 
datorită unității și coeziunii lor indestructibile. Acest 1 Mai le 
găsește mai puternice și mai strîns unite ca orietnd, zădărnicind 
orice încercări de destrămare din partea dușmanilor.

„Proletari din toate țările, uniți-vă l" Cu o forță uriașă răsună 
și azi această chemare înflăcărată care a îndreptat mai bine de o 
treime din omenire — peste 950 milioane de tameni — pe dru
mul luminos al socialismului. Creșterea impetuoasă a forțelor so
cialismului a avut o puternică înrîurire asupra mișcărilor națio
nale antiimperialiste din perioada de după cel de-al doilea război 
mondial. In afară de R.P. Chineză, R.D. Vietnam și R.P.D, Coreea
nă, în ultimii 12 ani alți peste 700 milioane de oameni au scutu
rat jugul colonial, întemeindu-și propriile lor state suverane. In 
prezent popoarele coloniale și dependente care mal sînt încă ținute 
în robie, se ridică la luptă cu tot mal multă dîrzenie pentru a 
dobîndi eliberarea 1op\ națională. Dezvoltarea socialismului ți miș
carea de eliberare națională au grăbit simțitor procesul de destră
mare a imperialismului. De sub dominația de odinioară a imperia
lismului s-a eliberat cea mai mare parte a omenirii. Chiar și în 
țările imperialiste o parte tot mai însemnată a populației munci
toare iese de sub influiența imperialismului, se împotrivește cu tot 
mai multă hotărîre politicii imperialismului ți monopolurilor, luptă 
pentru un trai mai bun, pentru drepturi democratice, pace și so
cialism.

Poporul nostru întîmpină ziua de 1 Mai 1958 în strai de săr
bătoare. Este cadrul firesc al bucuriilor noastre, dobîndite sub 
conducerea înțeleapă a partidului.

Avem azi o industrie înfloritoare. Construim în țară, pentru 
prima dată mașini, pe care le importam în trecut cu bani grei. 
Mai mult, producem unele tipuri de mașini foarte apreciate la 
export.

Agricultura noastră a făcut mari pași înainte. Sectorul so
cialist agricol ocupă în prezent mai bine de 52,4 la sută din în
treaga suprafață agricolă a țării.

Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din sectorul socialist al 
agriculturii a deschis perspective largi de dezvoltare acestui sec
tor atît de important pentru economia noastră națională. înfăp
tuirea lor este o cauză a întregului popor muncitor. La aceasta în
deamnă numeroase din chemările C.C. al P.M.R, cu prilejul zilei 
de 1 Mai 1958.

Apropierea sărbătorii află pe oamenii muncii în plin efort crea
tor. Vești sosite din toate colțurile patriei anunță faptele oțelari- 
lor din Hunedoara, petroliștilor din Tîrgoviște și Tg. Jiu, mine
rilor din bazinul carbonifer Comănești, mecanizatorilor de la 
S.M.T. Ciulnița, constructorilor de tractoare din orașul Stalin, care 
și-au înscris de pe acum numele In cartea de aur a zilei de 1 Măl

in acest an 1 Mal se sărbătorește sub semnul intensificării 
luptei pentru apărarea păcii. S-a auzit puternic în aceste zile 
glasul cetățenilor Londrei care au mărșăluit 4 zile spre centrul 
atomic al Angliei, glasul celor 150.000 de locuitori din Hamburg, 
al celor din Frankfurt, al celor din Praga și Sofia, din Pekin și 
Tokio, sprijinind inițiativa Uniunii Sovietice privind încetarea ex
periențelor cu arma atomică, pentru triumful nobilei cauze a păcii.

In primele rînduri ale celor ce pășesc spre acest țel înalt, se 
află și poporul nostru muncitor, strîns unit în jurul partidului și 
guvernului, sub steagul luptei pentru construirea socialismului, 
pentru pace și înțelegere între popoare.

IMAGINI DIN SATELE 
REGIUNII PITEȘTI

In preajma zilei de 1 Mai, biblioteca sătească din comuna Ștefănețti, raionul 
Pitești, și-a îmbogățit fondul de cărți cu încă 263 de volume. Ea ere acum îu 
total 5087 de cărți.

In fotografie: bibliotecara Liuba Năstasie Imnd în primire un nou stee 
de cârti.

.ORAR”
— slăvoște-o azi prin cînt, 
â ogoarelor fertile — 
d țării înmiresmat pămlnt, 
:ris-ai in aurite Iile.

irde prin cat iîlfiitor,
floare, slăvește, du-1 spre zare — 
ureînd mereu în zbor 

nli și-a trudei viitoare.

■le, ca-n alte tinde-acum 
ii trainic. Imensa lui putere, 
j mațul de va-ndrăzni In fum 
ie Maiul gigantei noastre ere.

salo, pășește temerar, 
icinge o neînvinsă horă — 
<, în zi de-ntii Florar 
. poarte nestinsa auroră.

Mi’tail Cetina

Bucurii de primavarâ
Hei, primăvară, dragă primăvară. 
De inimă de mult te-am priponit. 
Pe plaiurile țării mele iară 
Brîndușe, ghiocei au înflorit.
Privește-ne și admiră-ne cîmpia
Șl-n țara-ntreagă du-te să dai zvon — 
C-om căsăpi pe brazde sărăcia. 
Că nu mai sint răzoare în raion.
Tu, să Ie spui acelora ce-n zori 
Cu soarele o dată ies pe brazdă 
Că pirul și ciulinii din răzor 
De veacuri sărăciei au fost gazdă.
Mal spune-le tu, primăvara mea.
Că la petreceri sau Ia muncă fle.
Cu cit mai mulți vor mina să și-o dea, B 
Cu-atlt mal mult e cînt șl veselie. I
Că lin le-o nudul semănătura 
Scăldată In rouă timpilor ce vin...
Săntitt-le tu, primăvară, gura 
Șl să-l săruți pe-al ochilor senin.

Florian Salo**'

Peste 30 de țărani muncitori din comuna Tițești, raionul Pitești, participa 
Ia cercul de cultură generală care se ține o dată pe săptămină sub conducerea: 
învățătorului Ion Lăzărescu.

în fotografie: la lecția de geografie.



ZlUA^rRESEl
iiinumiite
Cu 44 de ani in urmă, a apărat primul număr ai ziarului 

.Pravda" — cel dinții cotidian comunist de masă din 
lume. Apariția .Pravdei" a Însemnat un mare eveni

ment in istoria presei muncitorești. Ea a deschis drumul spre 
transformarea presei intr-un instrument puternic de luptă 
a partidului pentru binele și fericirea poporului. De aceea, 
ziua de 5 mai, ziua aniversării apariției „Pravdei", este o 
sărbătoare a presei comuniste și progresiste, o sărbătoare 
scumpă a oamenilor muncii din întreaga lume.

In urma Înfăptuirii Marii Bevolulii Socialiste din Octo x brie, 
în Uniunea Sovietică a luat naștere presa sovietică care 
a adus și continuă să aducă un aport uriaș la făurirea unei 
societăți noi, la lupta pentru pacea omenirii.

Folosind in mod creator experiența presei sovietice, presa 
din țara noastră, îndrumată șl sprijinită de partid, se «i- 
tuiază și ea in primele rinduri ale luptătorii r pentru fău
rirea unei noi orinduiri sociale. Ea îți îndeplinește cu cre
dința rolul de purtător de cuvint și luptător pentru linia po
litică a partidului, pentru triumful marxism-leninismului.

Prin grija partidului, presa noastră, in frunte cu .Scinteia* 
și-a făurit o puternică legătură cu masele largi de oameni
al muncii. Zeci ți zed de mii de mundtori, țărani muncitori 
ți intelectuali scriu. In calitate de corespondenți voluntari 
sau colaboratori, in publicațiile din țara noastră. Ei vor
besc, prin presă, cu Îndreptățită mindrle, despre iniâptuirilu 
realizate la locul de muncă, despre viața nonă din eatele 
ți orașele noastre ți critică ca cara| lipsurile ivite in dile- 
ritele domenii de activitate.

Presa comunistă ți democratică din întreaga lume acte 
astăzi o mare forță In lupta pentru cele mai nobile idealuri 
ale omenirii. Exemplul măreț al piesei sovietico In frunte cu 
.Pravda" călăuzește piesa din țările domocrai-populavo, 
presa comunistă din țările capitaliste. Pretutindeni, proza 
comunistă este o armă puternică a partidelor comuniste ți 
muncitorești in lupta pentru apărarea păcii, pentru socia
lism.

greu

să nu-ți fi 
cînd te-au

cîntar mai 
cuvîntul tău, 
alor tăi 
celor răi.

Nu.i aur în 
Trăgînd decît 
Decit iubirea 
In ura contra 
Patrie I

Nu.i
Izvoare nu-s 
Răcoarea lor 
Patrie I

vis ca visul mai frumos, 
cînt mai dulce, mai duios, 

dat 
udat.

zilei te.mpresoară.

Știu că-ntirzii c-o așchie de condei
Și cumpănești scriind în ceas de seară 
Chiar dacă ochii-ți sînt sub frunte, grei 
Și ostenelea

Prietene, tu, 
Să 
Că
Iși

drag corespondent 
zboare spre tiparniți NOUL,scrii, să 

noutatea-n fiece moment, 
cată-n sensul vremilor ecoul.

Să 
Un
A îndemnat năstrușnicii copii 
Să-l însoțească la bibliotecă.

scrii de ce, voios, în zori de zi 
bătrînel, deznămețind potecă.

Să scrii cum se înalță un cămin. 
Cum oamenii trăiesc mai acătării... 
Și vești de-acelea ce cuprind deplin 
Nevoile și gîndurile țării.

cum, înțeleși, ai tăi din satSă scrii
Vor să-și cuprindă munca laolaltă. 
Ori dacă președintele-i plecat, 
Lăsînd tot rostul treburilor baltă.

cei semeți, cărunți.Chiar munții
Iși pleacă grelele lor frunți. 
Căci glasul tău i-a tulburat 
Și-n veci credință ți-au jurat, 
Patrie I
Sfioșii cerbi de prin poeni 
Și oamenii bătuți de vremi, 
La sinul tău s-au adunat 
Și brațul tău i->a apărat, 
Patrie 1
De-aceea vers de foc îți scriu 
Căci vreau poet al tău să fiu. 
Și ție. patrie să-ți cînt.
Că-mi este drag al tău pămînt. 
Patrie 1

Mihail Bucoceanu
corespondent voluntar

TIPOGRAFUL
Sînt zețarul cel mai tînăr, 
La noi în tipografie;
Și cu mina si cu gîndul 
Cîntăresc tot ce se scrie.

Literele mele
Sînt de plumb dar știu 
Că sclipesc în pagini, 
Ca argintul viu.

Scriitorul îmi trimite 
Așternute, rindurile 
Eu cioplesc în slove dure 
Slovele-i și gîndurile.

Ziaristul îmi aduce 
Mii de fapte zi de zi; 
Astăzi eu Ie torn în forme 
Mîine tu le vei citi.

Literele mele 
Tării îi fac zid, 
Stîncă lingă stîncă. 
Oameni si partid.

Gh. Tâzlâoanu

ra , in satul Huseni
Serile de primăvară 

au farmecul for. Pe 
valea tăcută a SH- 

vașului ele pogoară mai a- 
lene și țin parcă mai mult. 
Nu puțini dintre locuitorii 
Husenilor admiră măias
tră năvodire a stelelor sau 
clarul de lună. Ferestrele 
căsuțelor, ca niște licurici 
de noapte, sînt luminate 
pînă tîrziu, semn că oame
nii nu se culcă de vreme.

Mai demult, cu ani in 
urmă, doar la han era lu
mină seara. Bărbații do- 
hăneau' dîn foi și beau țui
că taTe care le îngreuia 
capul, iar nevestele aștep
tau îngrijorate lîngă ve
trele

Să 
casă 
viață, 
tenul 
senenilor este cartea. Pînă

mai ieri în fiecare casă erau 
doi-trei analfabeți. învăță
torii Grigore Ardelean șj 
Rozalia Ardelean au avut 
mult de muncit pînă i-au 
deprins pe oameni cu în
vățătura și i-au făcut să 
dezlege tainele slovelor. 
Azi și cel mai în vîrstă om 
citește gazete, cărți. Simi- 
on Sfîrlea, Gheorghe Ghi- 
lea și Petre Roveta au 
venit singuri să ceară cărți.

Alături de învățători, 
zeci de tineri și bătrîni au 
început să popularizeze 
cărțile. Aproape nu-i fa
milie în Huseni care să nu 
fie abonată la diferite pu
blicații și ziare. In total, 
satul are 166 de gospodă
rii. iar factord duce de 
fiecare dată ziare și revis
te pentru 137 de abonați. Și 
dacă socotim și cele cmci

cercuri de citit, putem spu
ne că nu-i locuitor care 
să nu afle despre ce se 
petrece în lume.

Petru Olteanu. de pildă, 
după ce a prins drag de 
citit și ,.s-a mai luminat", 
cum spune el, s-a dus la 
președintele întovărășirii 
agricole „Drumul 
gului“ din sat și

— Mi-am dat 
că-i mai bună și 
nică munca laolaltă. Scrie- 
mă și pe mine cu 60 de 
ari.

In serile tîrzii. cînd pes
te sat pogoară liniștea, 
ferestrele căsuțelor par 
ochiuri de lumină. Huse- 
nenii citesc cărți sau răs
foiesc reviste si ziare.

belșu- 
i-a spus: 

seama 
mai rod-

L Roman 
corespondent vo'untar

stinse.
intri acum în oricare 
vei găsi altfel de 
Sfătuitorul și pric

ed mai bun al hu-

V. 1. Lenin in cabinetul său de lucru de la Kremlin. Octombrie 1918.

CORESPONDENTUL
Iar că din sfat,- să iasă-n cîmp, nu vrea 
Tehnicianul vostru, zis viticol,
Că doarme.ntre hîrtiî care cumva, 
Să scrii și să-l trezești cu un articol.

Scriind înveți și cum să scrii, treptat 
Simți care fapte zac necunoscute 
Și simțul tău de om adevărat 
Mai sclipitor devine, se ascute.

Acum vreo două săptămîni ai scris, 
S-au rînduit cu-aceasta multe lucruri, 
Și-n locul unni neajuns, un vis 
S-a împlinit Știu bine că te bucuri.

»■

Căci scrisul nu-i o muncă de prisos, 
Ci e un fapt adine, o fericire — 
Ziarul, ca un suflet sănătos
Prin tine, vestitorul, să respire.

!

Primăvară în Bărăgan

<•
î;

Emil Stanciu 
corespondent voluntar

sub bici...

plîng

Din zori ptnă-n seară 
Tractoarele ară
Fierbinți ca amiaza de vară. 
Smulgtnd
Pirul și mărăcinii, 
Ștergind
Haturile ce-an învrăjbit vecinii.

Se-ntinde brazda umedă și grasă. 
Azi pirul hrăpăreț n-o mai apasă. 
Se-ntinde brazda ptnă.n fund de zare : 
îmi pare-a viitorului cărare 
MnM mai bogată și cu mult mai mare.

Pămlntnl de-attta căldură se zvtntă 
Bucuros că oamenii, muncind, ti deoctntă, 
Că-1 mingile soarele și greierii-i cîntă. 
Iar noi, cu cămașa la piept descheiată. 
Cu harnice brațe muncim laolaltă 
Și-i țesem un strai de recoltă bogată.

Ștefan Tânase
corespondent voluntar

Cindva, de mint, sub geană de pădure. 
Cu plug de lemn arat-au robi pe-aici;
Pe-ai mei străbuni, stăpînii au prins ai i fure, 
Să-i fringă. să ni-i gîrbove

O, vremuri, vremuri, grele de urgie, 
Pe pluguri aplecat poporal .
II alinta doar cîntul ciocîrliei. 
Dar dusu-s-an acele vremi, s-au stins.

Tu plug bătrîn. voi seceri ruginite. 
Veți fi ca mîine piese de muzeu; 
Combinele pe-ogoarele-nfrățite 
Vor strînge rodul auriu și greu...

O, vremea mea. cu tractoriști și grine 
C!nd ferictrea-i fapt triumfător. 
Noi stăpînîm acum pămînt și piine, 
Și ne-avîntăm măreț spre viitor 1

Radu Felecan 
corespondent voluntar



POPOARELE LUMII CER

Să se începe experiențele cu armele nucleare I
ctuala situație intemațio-

■ arată tovarășul
• N. S. Hrușciov, în mesa

jul adresat președintelui S.U.A., 
Eisenhower —■ cere tuturor sta
telor, și în primul rînd marilor 
puteri, care poartă principala 
răspundere pentru destinele lu
mii, nu declarații generale des
pre necesitatea dezarmării, ci 
acțiuni concrete în acest dome
niu".

Uniunea Sovietică, consecven
tă politicii de pace, a făcut ne
numărate propuneri concrete, 
menite să contribuie la destinde
rea situației internaționale, la 
înlăturarea pericolului unui răz
boi atomic care amenință întrea
ga omenire. Istorica hotărire a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
cu privire la încetarea unilate
rală a experiențelor cu arma nu
cleară a creat o situație în care 
rezolvarea problemei încetării 
acestor experiențe depinde acum 
numai de guvernele 
Angliei.

Popoarele lumii au 
noștință cu o firească 
de zborurile avioanelor militare 
americane, avînd la bord arme 
nucleare, în direcția frontierelor 
de stat ale Uniunii Sovietice. în 
loc ca S.U.A. să ia măsuri ase
mănătoare celor luate de Uniu-

Actuala sit 
nală —
N. S. H

S.U.A. și

luat cu- 
îngrij orare

nea Sovietică pentru a elibera 
omenirea de primejdia unui răz
boi atomic, ele dimpotrivă au 
trecut la noi acțiuni de ■bmi- 
nare a eforturilor îndreptate spre 
destinderea încordării /intemațio- 

-nale.
Cum era și firesc, întreaga o- 

menire iubitoare de pace con
damnă cu hotărâre aceste mane- 
we provocatoare și, în numele 
vieții, cer ca securitatea popoa
relor să fie asigurată, întreaga 
lume să fie ferită de efectele ca
tastrofale ale unui conflict ato
mic.

In întreaga Taponie, de pildă, 
au avut loc mitinguri și demons
trații ale studenților care au sa
lutat inițiativa de pace a Uniunii 
Sovietice si au cerut anularea 
experiențelor cu arma cu hidro
gen, fixate de Statele Unite în 
regiunea Eniwetok.

Pe străzile Parisului, partizani 
ai luptei pentru pace au inițiat 
o largă campanie în sprijinul în
cetării experiențelor cu arme nu
cleare, strîngînd mii și mii 
semnături ale oamenilor 
spun răspicat: Nu, naorț" I 
instalării de rumpe pentru 
chete !

Locuitorii satului Mikromani

de
care
Nu,

PENTRU 
ÎMPOTRIVA

VIATĂ,
RĂZBOIULUI

Sînt în învățământ din anul 
1934. De douăzeci și pa
tru de ani. Așa mă țin 

minte : la catedră, strigîndu-mi 
catalogul, lingă tablă cu creta-n 
mină, în fața șirurilor de bănci 
privind în ochii mari și nevino- 
vați ai copiilor. Prin multe co
mune am umblat, am cutreierat 
țara de-a lungul și de-a latul. 
Copii n-am. Poate tocmai de 
aceea toată dragostea părinteas
că de care sînt în stare am dă- 
ruit-o numai și numai elevilor 
mei. Am o memorie foarte bună, 
ii țin minte pe toți. Închid jrchii 
și-l revăd pe fiecare la locul lui 
m bancă. Nici ei nu m-au uitat. 
Mulți îmi 
azi...

Mi-aduc 
re pe care 
uita toată 
războiului trecut, cu cîteva luni 
înainte de eliberare. Pe cerul 
țării huruiau avioane aducătoare 
de moarte. Concentrat la Tecuci, 
tmi părăsisem clasa și elevii. Pe 
neașteptate, un ordin urgent m-a 
chemat la Ploești. Acolo 
prins bombardamentele, 
dimineață, după încetarea alar
mei, rătăceam pe străzile orașu
lui, cutremurat de distrugerile 
pe care le întâlneam la fiecare 
pas. Am văzut o școală bom
bardată. Ruine, moloz, bănci sfă
râmate... Intr-un ungher am zărit 
un catalog cu marginile arse. 
L-am răsfoit filă cu filă, am 
citit numele elevilor. Ciți dintre 
ei nu vor mai răspunde nicioda-

scriu pînă-n ziua de

aminte de o întîmpla- 
cred că n-am s-o pot 
viața. Era în timpul

m-au 
Intr-o

tă la apel ? Războiul i-a fiert 
pe vecie din catalog!...

Anii au trecut. Astăzi, locuiesc 
în comuna Grădiștea, sînt profe
sor de matematică la ciclul 2 ol 
școlii elementare și diriginte la 
clasa a Vl-a. Acum câteva zile, la 
ora de dirigenție, unul din cei 
mai buni elevi, Costachc Nico- 
lae, mi-a pus o întrebare :

— Tovarășe profesor, ce e cu 
avioanele americane care trans
portă bombe atomice ? Va fi răz
boi

Am privit o clipă în ochii co
pilului. Am citit în ei și îngri
jorare, și mînie, și protest. Mi-am 
adus aminte de catalogul cu 
marginile arse, de băncile sfărâ
mate și am răspuns mai hotărit 
ca aricind :

— Nu!
Nu! Nu va fi război! Nu o 

vor permite milioanele de oa
meni cinstiți de pe suprafața 
planetei. Să înceteze provocările 
imperialiștilor, să înceteze zborul 
avioanelor americane cu bombe 
atomice pe bord. Cuvîntul „a- 
tom" să nu mai fie legat de cu
vîntul „bombă”! E împotriva 
naturii! Ca și cum ai lega „via
ță" de „moarte". Nu vreau să 
citesc în ochii copiilor ce am ci
tit în ochii lui Costache Nicolae. 
Vreau pace. PACE pentru elevii 
mei, pentru copiii mei. Îmi 
vreau neatins catalogul!...

Anton Unqureanu 
profesor, comuna Grădiștea, 

regiunea București

din regiunea Kalamata (Grecia) 
au protestat împotriva planurilor 
de construire a unui aeroport 
militar N.A.T.O. în satul lor. In 
momentul sosirii specialiștilor, 
locuitorii satului, purtînd drapele 
îndoliate, s-au adunat într-un 
miting de protest pe terenul care 
urma să fie transformat în ae
roport.

Poporul romtn. alături de toa
te popoarele lumii, a primit cu 
o vie satisfacție propunerile de 
pace ale Uniunii Sovietice, ex- 
primîndu-și totodată protestul 
față de acțiunile periculoase ale 
comandamentului militar ameri
can.

„Guvernul Republicii Populare 
Romine — arăta tovarășul Chivu 
Stoica în mesajul său trimis pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov — 
salută cu căldură hotărârea Uniu
nii Sovietice de a înceta în mod 
unilateral experiențele cu arme 
nucleare, și sprijină cu fermitate 
propunerile guvernului U.R.S.S. 
ca S.U.A. și Marea Britanie să 
înceteze la rândul lor experien
țele cu arme nucleare, in intere
sul întregii omeniri, al cauzei 
păcii și securității internațio
nale*.

O dovadă vie a dorinței po
porului și guvernului nostru de 
a vedea reglementate toate pro
blemele internaționale pe cale 
pașnică o constituie și declarația 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.P.R. în legătură cu zborurile 
avioanelor militare ale S.U.A. 
încărcate cu arme nucleare în 
direcția frontierelor Uniunii So
vietice.

„Guvernul romîn — se subli
niază în declarație — consideră 
că securitatea statelor nu poate 
fi asigurată, așa cum afirmă 
cercurile oficiale americane, 
prin măsuri care creează primej
die ca omenirea să fie împinsă 
într-un război nuclear cu efecte 
catastrofale pentru toate statele. 
Singura cale pentru realizarea 
păcii și securității irainice a tu
turor statelor este aceea a de
zarmării, și în primul rind a de
zarmării nucleare, a interzicerii 
armelor atomice și cu hidrogen, 
a scoaterii lor din armamentul 
statelor".

In timpul unei pauze, colectivistele din Wan Ching-sho (R. P. 
Chineza) citesc ziarele.

Wori
R. P. Polonă

1n anii puterii 
populare con
strucția de 

mașini agricole a 
devenit una din 
principalele ramuri 
ale industriei polo
neze. Astfel, pro
ducția de. mașini și 
unelte agricole a 
crescut aproape de 
10 ori în compara
ție cu perioada di
naintea războiului, 
întreprinderile con
structoare de ma
șini au pus la 
punct producția a 
zeci de noi mașini 
modeme.

Gospodăriile agri
cole de stat și coo
perativele agricole 
de producție au 
primit anul acesta 
mii de noi mașini 
pentru campania 
însămînțărilor de 
primăvară. De pil-

dă, numai uzina 
constructoare de 
mașini agricole din 
Kutno a livrat pen
tru campania mun
cilor agricole de 
primăvară aproape 
13.000 semănători 
de cereale.

R. P. Albania

Statul albanez 
acordă un a- 
jutor multila

teral țărănimii mun
citoare în vederea 
creșterii producției 
agricole, sporirii ve
niturilor și îmbună
tățirii nivelului de 
viată.

In anul 1958. nu
mai cooperativele 
agricole de produc
ție vor primi sub 
formă de credite 
pe lungă durată su
ma de 460 milioa
ne leki pentru a- 
chiziționarea unel-

telor agricole, ani
malelor de tracțiu
ne etc. Această su
mă este cu 56 mi
lioane mai mare 
decît cea alocată a- 
nul trecut. Se a- 
cordă de asemenea 
și credite pe scurtă 
durată. Astfel, în 
cursul primului tri
mestru al anului 
1958 s-au reparti
zat asemenea cre
dite în valoare de 
100 milioane leki, 
ceea ce reprezintă 
aproximativ jumă
tate din suma a- 
cordată în tot cursul 
anului trecut.

Tot cu ajutorul 
creditelor puse la 
dispoziție de stat, 
țăranii albanezi își 
construiesc case 
noi, transformînd 
satele în mici oră
șele.
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SCURT PE SCURT
* La 25 aprilie a 

sosit la Bonn, A. I. 
Mikoian, prin vice
președinte al Con
siliului de Miniștri 
al. U.R.S.S. în 
cursul'aceleiași zile 
a avut toc semna
rea acordurilor a- 
supra problemelor 
economice și co
merciale și a acor
dului consular din
tre U.R.S.S. și 
R.F.G. parafate la 
Moscova, ca urma
re a tratativelor 
duse de delegațiile

guvernamentale ale 
celor-două țări.

• Detașamente 
ale luptătorilor 
.pentru independen
ță din Onian au 
dezlănțuit un atac 
puternic asupra ta
berei engleze din 
apropierea otașului , 
Tanouf. In urma 
unei lupte violente 
au fost uciși 42 
de soldați britanici.
• In Algeria an 

fost ghilotinați alți 
trei patrioți alge
rieni, care au fost

condamnați 
moarte de un 
bunal militar fran
cez pentru partici
parea la mișcarea 
de eliberare națio- 
nală.

® După încercări 
nereușite care au 
durat mai multe 
ore, marina ameri
cană a amînat din 
nou lansarea de la 
Cape Canaveral a 
unei rachete de tip 
„Vauguard",' pur- 
tînd un satelit ar
tificial.

la 
tri-

saduti
nTMLEO
Profesorul de etnologie De 

Martino de la Universita
tea din Roma, întors re

cent dintr-o călătorie științifică, 
a ținut o conferință în cursul că
reia a prezentat peste 400 de fo
tografii originale.

Profesorul De Martino și e- 
chipa sa de cercetători nu s-au 
deplasat peste mări și țări pen
tru a culege aceste documente. 
Doar cîteva sute de kilometri la 
sud de Roma, în provincia Lu- 
eania. In această provincie au 
fost cercetate trei sate: Alba
no di Lucania, Vallesini și Castel 
Saraceno. Descriind cele văzu
te, medicul igienist profesorul 
Pitzurra a declarat: „Mizeria 
săiăskuia în aproape toate oase
le. Am văzut în casele acelea pe 
polițe de lemn murdare, cele 
mai mizerabile provizii alimen
tare : bucățele de slănină rânce
dă învelite îri ziare vechi, brîn 
ză aooperită cu un strat gros de 
praf- și mucegai. Atmosfera în
căperii năpădită de fum înecă- 
cios era de nerespirat. Intr-un 
spațiu de câțiva-metri pătrați lo
cuiau de-a valma, bărbaH și-la
mei, bătrâni și copii, animale 
domestice".

Iar în concluziile raportului 
comun al acestei echipe se spu
ne :

„Milioane de oameni trăiesc

in această regiune a Europei a- 
proape ca animalele. Ei sînt 
subalimentați și obligați să stră
bată zilnic pe jos intre zece și 
douăzeci de kilometri pînă la 
nenorocitul ogor pe care 1 au în 
arendă. înaintea zorilor își pă
răsesc locuințele — adevărate 
caverne — și nu se reîntorc de
cît tîrziu după lăsarea serii. Cu 
excepția tinerilor chemați la ar
mata ei nu cunosc decît satul 
lor și ogorul pe care-1 lucrează.

In nordul Italiei există încă 
regiuni unde numărul analfabe- 
ților atinge 80 la sută din totalul 
populației. Cel care a urmat 
dona clase primare trece în ochii 
tuturor drept „învățat"—

E de mirare, în aceste condi
ții, că populația satelor din su
dul Italiei se zbate în negurile 
celor mai absurde și barbare su
perstiții? Raportul comisiei con- 

• dusă de. profesorul De Martino 
dă la iveală că 70 la sută din 
populația satelor cercetate crede 
în vrăjitorie. Lucrurile merg atît 
de departe, încît medicii au con
statat în satul A-lbanb di Luca- 

—-aia -că 40 la sută din femei sînt 
bolnave de nervi. „Multe din 
ele se trezesc noaptea și se duc 
la fîntînă în stere de inconștien
tă. Dimineața când găsesc în 
casă gălețile pline cn apa pe 
care an cărat-o în timpul nop-

ții, cred că le-a fost adusă... de 
A»?iriduși“. Vrăjitorii și doftoroa- 
iele jecmănesc fără milă pe a- 
cești nenorociți, rupîndu-le do 
la gură ultima bucățică de pîie 
ne.

Iată cum trăiesc țăranii ita
lieni. în patria lor înrobită d8 
capitaliști. Relatările de mai sug 
sînt ale unor oameni de știință 
burghezi, îngroziți de mizeria în 
care se zbat milioane de locui
tori ai satelor italiene.

Lipsită de pămînt, majorita
tea țăranilor am sudul Italiei, 
tșt caută hrana pe marginea 
marii. Aici- tși au și „locuințele” 
sub cerul liber, așa cum se 
poate vedea și din fotografia de 
mai sus.



Mare, 
sitvo-

— S* He Intr.un ceas bun șl in 
altul!

Printre colectiviștii fruntași din comu
na Noul-Săsesc, raionul Sighișoara, se 
numără și Ecaterina Schlager, care a pri
mit anul trecut 2.200 kg. porumb și alte 
numeroase produse. (GRITTO 1OSIF).

In raionul Lăpuș, regiunea Baia 
se vor planta numeroase pepiniere 
pomicole. (AL. BALANESCU).

In comuna Drăcșani. raionul Roșiori, a luat ființă 
DIMIR GOJOL)

1
raionul Sighișoara, 
la ușă. (GRITTO

— Vreau altă carte, că pe asta am citit-o,
— Stai să-ti fac altă fișă, că in asta nu mai e loc.

— Nu știi cît mai așteptăm ?
— Ba da: vreo cincizeci d*— pagini.

In comuna Capu.Piscului (Muscel), s-a inaugurat o 
întovărășire agrozootehnică. (ALEX. SOARE).

împreună cu alte 27 de mame din regiunea Su
ceava, Aspazia Chiriac din comuna Blîndești, 
mamă a zece copil, a primit zilele trecute un man
dat poștal de tei 2.000, drept ajutor unic de stat. 
(SPONDER BERTHOLD).

curma să

Jooc

- Să știfi de la mine: un sac ca ăsta numai 
colectivă găsești.

un dispensar. (VLA

DOFTOROAIELE ; — Ce-or căuta ăștia la dispensar, că eu numai cînd îl 
'doare capul I

văd $1 mă

Bibliotecara Eiena Petrescu din comuna Boroaia, raionul Fălticeni, duce 
o muncă susținuți pentru atragerea de noi cititori. (GEORGE SYBEKY).

voștri.
rodulM muncii părinților

De-acum încolo, ăsta-i drumul nostru.

Felcera Maria Gherghely din comuna Noul-Săsesc, 
citește romane în cabinet, în timp ce bolnavii așteaptă 
IOSIF).
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