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Tribuna centrală in timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală.

MAREA DEMONSTRAȚIE DE 1 MAI
A OAMENII OR MUNCII DIN CAPITALA

Cum s-au ivit primele raze de soa
re care au împrăștiat noi ii ce burni
țaseră peste noapte, pe marile artere 
ale Bucureștiulul împodobit sărbăto
rește, au început să tălăzuia că flu
vii nesfîrșite de coloane. Privite de 
la înălțime, păreau adevărate gră
dini mișcătoare de flori. Din mii șl 
mii de piepturi izbucneau cuvinte de 
slavă și recunoștință pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, făuritorul tine
reții patriei noastre.

Ora 9 dimineața. Miile de oa
meni ai muncii adunați în Piața 
Stalin, salută cu urale puternice șl 
ovații îndelungate pe conducătorii 
partidului si statului.

In tribuna centrală Iau loc tova
rășii : Gheorghe Gheorgh u Dej, 
Chivu Stoica Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu. Alexandru Drăgh'Cl, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru Co- 
ltu. Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec. Ion Gheorghe Maurer, 
lanoș Fazekaș Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gherasim Popa, Florian Dă- 
nălache.

Marea fanfară militară intonează 
Imnul de stat al R.P. Romîne.

Mitingul este deschis de tov. Flo
rian Dănălache membru al C.C. al 
P.M.R., prim secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R.

la cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, membru ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. secretar al 
C.C. al P.M.R., care în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și al Guvernului 
Republicii Populare Romîne, felici
tă călduros cu ocazia zilei de 1 Mal 
pe oamenii muncii șl pe oaspeții de 
peste hotare.

Cuvîntarea este subliniată de urale 
și ovații puternice pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, pentru prietenia 
cu U R.S.S. și celelalte țări ale la
gărului socialist pentru pace șl prie
tenie între popoare.

Trec gărzile muncitorești.»
In acordurile cunoscutului marș 

al partizanilor în piață își fac a- 
parlțla primele batalioane ale gărzi
lor muncitorești. Bătînd ritmic cal- 
darîmul, într o aliniere perfectă, trec 
în rînduri strînse. cu fețe energice, 
viguroase, cu mîinlle încleștate pe

arme. Biografiile lor au o pecete co
mună : lupta devotată sub steagul 
partidului pentru înfăptuirea vieții 
noi în patria noastră. Lîngă Alexan
dru Moldovan, de la întreprinderea 
Poligrafică nr. 3, pășesc dîrz, cu 
privirea vulturească, tînărul strungar, 
Petre Corbu de la „Steaua Roșie", 
topitorul Marin Tudor sau frezorul 
Tase Spiridon de la Centrul Meca
nic Dudești-Cioplea. Tot așa de bine 
cum mînuiesc strungul sau ciocanul, 
el știu să mînuiască și arma gata 
oricînd să apere cuceririle revoluțio
nare ale poporului, pentru ca ni
meni șl niciodată să nu tulbure 
munca lor liberă și pașnică. Ii pri
vești cu inima pi nă de bucurie și 
încredere. Brațul înarmat al eroicei 
noastre clase muncitoare este de ne
învins I

Florie primăverii
Pentru o clipă în tribune s-a aș

ternut liniștea. Deodată, un splen
did nufăr alb înaintează, parca plu
tind, pînă în mijlocul pieții. Ca în- 
tr-un basm, petalele se de chld șl 
din ele se ivește gingașă ca spuma 
străvezie a azurului, o fet ță ce șl 
înalță mînuțele în semn de omagiu 
către tribuna oficială. E Mariana 
Zelesneac, pionieră în clasa a II l-a. 
Iat-o semnalizînd apoi cu două ste- 
gule.e : „Drumul e liber, copii 1“ 
Deodată piața a prins să înflorească 
ca o grădina multicoloră în mișca
re Așa cum mișcă ritmic din ste- 
gulețele colorate, pare un pui de pă
sărică ce-ncearcă să-și ia zborul. 
Se-aude zvon de trompete, sunet de 
tobe, cascade argintii de glasuri. 
Au început să vina pionierii' Din 
mijlocul lor se desprinde un grup 
care urcă la tribună oferind condu
cătorilor dragi buchete de flori.

Flori ale recunoștinței, omagiu 
fierbinte adus celor care le-au dăruit 
o copilărie plină de bucurie. Cîtă 
emoție se citea pe fața pionierei Pe- 
truța Drăgan. fiica unul strungar de 
la Grivița Roșie, în clipa cînd f-a 
dăruit buchetul de flori tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ar fi vrut 
în clipa aceea să i spună multe, mul
te de tot Să 1 mulțumească pentru 
școala nouă unde învață, pentru casa 
în care locuiește, pentru bucuria Și 
mîndrla tatălui auzind că fiicei sale 
l-a revenit cinstea să urce la tribu

nă, să-1 mulțumească din inimă pen
tru tot și pentru toate... Coborînd de 
la tribună, ea și-a adăugat glasul co
rului de pionieri interpreted cînte- 
cul lor atlt de îndrăgit: „Mulțumim 
din inimă, partidului"...

Cu privirea limpede ca cerul de 
mai, cu fețe mai îmbujorate ca flo
rile din mînă, într-o îmbinare armo
nioasă de gingășie și grație, de zîim- 
bet și elan, trec coloanele de pio
nieri, schimbul de mîine al clasei 
noastre muncitoare.

„Sore Congres cu noi 
victorii se îndreaptă 

muncitorii**
Această lozincă a răsunat în fie

care coloană, pe fiecare arteră a 
Capitalei, căpatînd o semnificație 
deosebită în aceste zile care ne a- 
propie de un eveniment de seamă în 
via.a partidului și poporului nostru: 
al treilea Congres al P.M.R. Oame
nii muncii din patria noastră întîm- 
p n i Congresul cu noi Izbinzi în 
muncă.

„Zi de zl cîte-un succes
Pentru al treilea Congres".
Scandînd această lozincă au de

filat prin fața tribunelor bravii ce
feriști ai Griviței Roșii. Alături de 
luptătorii de Ieri de pe baricadele 
Griviței, cu tîmple cărunte, dar cu 
inima tînără, trec în rînduri strîn- 
se urmașii lui Vasile Roaltă, aducînd 
prinos de recunoștință partidului 
pentru viața fericită pe care o tră
iesc și pentru care înaintașii lor au 
luptat șl s-au Jertfit. El poartă cu 
mîndrie portretul Eroului Muncii 
Socialiste Alexandru Codescu, pre
cum și portretele altor fruntași în 
producție, ca ing. Teocor Rogoz, 
strungarul Gheorghe Plntllle, turnă
torul Ion Benaru. Am mers o bucată 
de drum în mijlocul brigăzii lut 
Mitu Gh. Răducanu.

— Tovarășul Mitu. îmi spune 
unul dintre muncitori, a defilat 
cu gărzile muncitorești. Dacă era 
aci, el vă spunea multe lu
cruri despre brigada noastră. Eu 
ce pot să vă spun ? Doar atît că 
brigada noastră, care se cheamă „1 
Mal“ a ținut să-și cinstească „ono
mastica" așa cum se cuvine. Din 
fonta pe care noi am recuperat-o, 

cubilourile Griviței au funcționat o 
zl întreagă fără să mai folosească 
materie primă nouă.

Harnicii constructori de mașini- 
unelte de la uzinele „Vasile Roai- 
tă" au raportat cu mîndrie că 
în ajunul zilei de 1 Mai, a 
2500-a semănătoare fabricată anul 
acesta a luat drumul nesfîrșitelor o- 
goare. Un grafic uriaș purtat de 
muncitorii uzinelor „Semănătoarea" 
arată că anul acesta producția de 
combine va crește cu 50 la sută față 
de 1959.

Trec rînduri, rînduri, muncitorii... 
Trec metalurgiștii de la uzinele 
Mao Tze-dun. O singură secție a 
acestor uzine, refăcute din temelii 
în anii regimului nostru, produce 
într-un singur an cit produceau 
toate secțiile fostei fabrici „Vulcan" 
în 30 de ani.

Tălăzulesc coloane nesfîrșite. Iată 
un panou uriaș purtat de metalur
giștii uzinelor „23 August". Pe pa
nou scrie cu litere mari: „Colecti
vul de muncă al uzinelor „23 Au
gust" va da în 1960 economii peste 
plan în valoare de 7 milioane lei".

In cîntec șl Joc, cu fețele pline de 
bucurie trec prin fața tribunelor 
muncitorii uzinelor „Grigore Preo
teasa". In anii regimului nostru, 
micile ateliere de reparații pentru 
instalații telefonice au fost transfor
mate într-o mare uzină modernă. 
Față de anul 1948, producția aces
tei uzine a crescut de 11 ori, iar 
productivitatea muncii a crescut de 
aproape trei ori.

Iată-i acum pe muncitorii, ingine
rii șl tehnicienii de la fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", raportînd cu mîndrie partidu
lui că numai în primul trimestru al 
anului acesta au realizat economii 
de aproape 6 milioane lei. Acum 12 
ani, în ziua de 1 Mal a fost inau
gurată prima aripă a clădirii fabri
cii. De atunci, an de an, fabrica a 
crescut, s-a modernizat, Iar produse-1 
le ei sînt astăzi deosebit de prețuite 
și căutate, atlt pe piața internă cît 
și peste hotare.

Trec prin fața tribunelor în urale 
și ovații puternice metalurgiștii șl

j(Continuare in pagina 2-a)



Marea demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii din Capitală

(Urmare din oagitia l-a)

constructorii de mașini, iscusitele 
țesătoare și neîntrecuții zidari cobo- 
rîți de pe schelele numeroaselor 
blocuri ce se înalță la tot pasul. Pa
nourile cu care defilează constructo
rii noilor locuințe amintesc că în 
primăvara aceasta, pînă în ziua de 
1 Mal, el au dat în folosință 1500 
de apartamente. Anul acesta Capita
la se va îmbogăți cu peste 4000 de 
apartamente mai mult decât anul 
trecut. Bătrîna cetate a lui Bucur 
întinerește văzînd cu ochii.

Printre steaguri, grafice, panouri, 
șl lozinci înaintează impunătoare 
care alegorice care grăiesc prin ma
chetele prezentate de specificul 
muncii și de înfăptuirile cu care 
a fost întîmpinată ziua de 1 Mai. 
In fruntea coloanei oamenilor de 
știință se află un uriaș car alegoric 
al Institutului de Fizică Atomică 
al Academiei R.P.R. închipuind un 
nucleu de atom. Izotopii radioactivi 
și aparatele produse de acest institut 
aduc însemnate economii în indus
tria noastră extractivă, petroliferă, 
chimică și constructoare de mașini, 
demonstrînd o dată mai mult, ce 
uriașe perspective se deschid prin 
folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Prin fața tribunelor, în halate ca 
de zăpadă, trec mii și mii de lucră 
tari ai instituțiilor sanitare, surori 
și medici care veghează zi și noap
te la căpătîiui holnavilor, profesori 
și oameni de știința cunoscuți pînă 
dincolo de hotarele țării, care au 
îmbogățit știința medicală, aducînd 
o contribuție deosebită la apărarea 
sănătății oamenilor muncii.

Trec alte și alte coloane... Mii 
de elevi și studenți din școlile și 
institutele de învățământ, viitori in
gineri și agronomi, medici și sa
vant.!. cadre de nădejde ale socia
lismului. ovaționează îndelung, adu
cînd prinosul lor de recunoștință 
partidului nostru, care le-a creat mi
nunate condiții de învățătură.

Nesfîrșitele coloane de demon
stranți au manifestat cu nețărmurită 
dragoste pentru partid, pentru con
ducătorii săi iubiți și încercați. A 
răsunat puternic convingerea adîn- 
că a maselor de oameni ai muncii 
că al IlI-lea Congres «il partidului, 
întîmpinat cu noi și noi izbînzi în 
muncă, va însemna începutul unei 
noi etape de victorii în construcția 
socialistă, o nouă treaptă pe calea 
făuririi unei vieți fericite.

Trec sportivii...
Zeci de trompeți anunță defilarea 

sportivilor. In fruntea lor pălesc 
maeștri ai sportului, printre care lo- 
landa Balaș, campioană și recordma
na mondială la săritura în înălțime, 
care au dus faima țarii noastre pînă 
în cele mal îndepărtate colțuri ale 
lumii. Cu trupuri mlădioase șl vi
guroase, pline de sănătate, impresiQ- 
nînd prin expresia fețelor, sportivii 
trec prin fața tribunelor în marș vioi, 
tineresc, plin de viață. Voințe dârze, 
trupuri oțelite. In fruntea lor, un im
punător car alegoric arată succesele 
obținute sub conducerea partidului 
de mișcarea noastră sportivă: aproa
pe două milioane și jumătate de 
membri ai U.C F.S., peste 8900 aso

ciații sportive, 1.350.000 de purtă
tori ai insignei G.M.A.

Ca o adevărată revărsare de tine
rețe, în piață aleargă sute de spor
tivi care înscriu cu trupurile lor un 
taens „1 Mai". Alte și alte coloane 
de siportivi execută diferite exerciții 
și teme, înscriind cu trupurile lor 
cuvinte atît de apropiate inimii lor: 
„R.P.R., P.M.R., U.R.S.S., PACE 1“

Urmărind această entuziastă de
monstrație a tinereții și voioșiei, nici 
nu știi cum trece timpul. Totul e mi
nunat, înălțător. Aplauzele nu mal 
contenesc. Sportivii își exprimă re
cunoștința lor fierbinte față de 
partid care a creat condiții optime 
pentru dezvoltarea mișcării sportive 
de masă din patria noastră.

„Muncitori de pretutindeni 
mîini de frați noi vă 

întindem"
In această zi de frăție și solida

ritate a muncitorilor de pretutindeni, 
gândurile oamenilor muncii din pa
tria noastră s-au îndreptat către fra
ții lor de pe toate meridianele. S-au 
îndreptat cu recunoștință către oa
menii sovietici pentru ajutorul 
multilateral șl dezinteresat pe care 
nt-1 dau în construirea vieții noastre 
noi, către harnicul și talentatul popor 
chinez, către vecinii noștri bulgari, 
cehi, maghiari, polonezi... Gîndurile 
noastre s-au îndreptat și către mun
citorii din țările unde încă mai dom
nesc exploatarea și asuprirea. Parcă 
niciodată în altă zl a anului, „In
ternaționala", acest cântec de luptă 
și înfrățire, care dă imbold șl îmbăr
bătează pe oamenii muncii din lu
mea întreagă, nu răsună mai solemn 
ca în această zi de 1 Mai. Demon
strația s-a încheiat epoi cu Inter
naționala cântată puternic de mii și 
mii de glasuri. In această z-i, „Inter
naționala" a răsunat de la un capăt 
la altul al Planetei, de la Chicago la 
Paris, de la Moscova la Pekin, de la 
Polul Nord la Ecuator... E cîntecul 
ce strînge rîndurile, înalță frunțile 
și cheamă la luptă. E imnul mun
citorilor de pretutindeni care vor să 
trăiască liberi și fericiți. E dorința 
legitimă care se impune, care-și cro- 
ește nestăvilită drum. E însăși viața.

PETRE POPA

In ritmu-acesta proaspăt și cadențat pe stradă, 
Și-n miile de steaguri ce flutură în sus, 
E însăși viața noastră ieșită la paradă 
Cu cintecele toate să freamăte-n auz.

E însăși tinerețea cu pasul dîrz și sprinten, 
Și primăvara-aceea ce comunism i-am zis — 
Și cîntece și aripi Republica și-aprinde n 
Urcușul vieții noastre spre mult visatul vis.

Rid zorile în steaguri, rid inimile noastre — 
Clocotitoare forțe se scurg, se scurg șuvoi... 
...Tovarășe, privește : din înălțimi albastre, 
Și soarele, mai tînăr, păseste-n rînd cu noi I

A. I. ZĂ1NESCU

Demonstrația oamenilor muncii din Iași cit prilejul zilei de 1 Mai

Sărbătorirea zilei de 1 Mai în țară
Pe toate plaiurile patriei ziua de 

1 Mai a fost sărbătorită de către oa
menii munci, cu mult entuziasm. Pă
duri de steaguri, flori, panouri, care 
alegorice, lozinci au adus oamenii cu 
ei, în această măreață zi. Harnicii 
constructori de autocamioane de la 
„Steagul Roșu", Orașul Stalin, au 
dat peste plan, în cinstea celui de al 
III-lea Congres aii partidului, 40 de au
tocamioane. De asemenea, constructorii 
de tractoare de la ,,Ernst Thălmann" 
au dat peste plan 210 tractoare, reali
zând numai în primul trimestru a,l a- 
nului peste două milioane lei econo
mii.

In Iași, vechea cetate culturală a 
Moldovei, peste 60 000 de oameni ai 
muncii au trecut prin fața tribunelor 
ridicate în marea piață a Unirii, ma- 
nifestîndu-și dragostea față de partid, 
încrederea în politica Iui, sentimentele 
de profundă solidaritate internațională 
ou lupta oamenilor muncii de pretutin
deni.

La Tg. Mureș, în orașul înfrumuse
țat cu noi construcții, ou numeroase 
spații verzi și ronduri de flori, oa
menii muncii romîni și maghiari, în
frățiți în muncă, și în viață eu sărbă

torit cu entuziasm ziua de I Mai Ei 
au raportat că pînă la 1 Mai, între
prinderile din R.A.M. au realizat eco
nomii în valoare de peste II milioane 
lei.

încă din zorii zilei, sirenele navelor 
din portul Constanța salută pe cei 
peste 40.000 de muncitori și colecti
viști care au demonstrat pe străzile 
orașului, arătindu-și o dată mai mult 
profundul lor atașament față de partid 
și guvern. Ca un semn al frăției și so
lidarității internaționale a oamenilor 
muncii de pretutindeni, alături de oa
menii muncii din Constanța au de
monstrat și marinarii de pe navele 
străine aflate în portul Constanța. 
S-au făcut auzite, în mai multe limbi, 
lozinci care cheamă la întărirea uni
tății celor ce muncesc de pretutindeni 
în luipta pentru democrație și socia
lism, pentru pace în lumea întreagă.

Siderurgiștii hunedoreni au raportat 
partidului că au produs peste plan 
mai mult de 80.000 tone fontă, reatizînd 
totodată economii de circa 15 milioane 
lei. Au trecut mîndri prin fața tribu
nelor siderurgiștii fruntași Ion Chi- 
roșca, Traian Birlea, Semciuc Samoilă 
și tovarășii lor de muncă.

Cu cîtă emoție și bucurie a trecut 
prin fața tribunelor, tînăra Ana Gri- 
gore de la fabrica „Steaua Roșie" din 
Bacău care în ziua de 1 Mai împlinea 
18 ani... la 18 ani, toate porțile j ise 
deschid larg în față. Visează să a- 
jungă ingineră și visul ei va deveni, 
cu siguranță, realitate.

Coloana muncitorilor de la șantierul 
naval Galați a fost deschisă de un 
uriaș car alegoric, macheta viitorului 
cargou de 10.000 tone a cărei con
strucție va începe în curînd. Munci
torii își exprimă hotărîrea ca și acest 
tip de vais de mare tonaj să fie exe
cutat în termenul fixat, să se contu
reze pe cală și apoi să străbată mă
rile și oceanele lumii, ducînd cu el o 
pante chin inima lor în inscripția „Fa
bricat în R.P.R.".

Pretutindeni în țară, oamenii muncii 
au sărbătorit ziua de 1 Mai cu entu
ziasm și încredere neclintită în politica 
partidului nostru care ne conduce din 
izbîndă în jzbîndă. ng
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se 
nu 
săpatul, 
timp pămîntul prin-

continuă, acolo 
s a terminat, cu 

îngrășînd

(onstructii ieftine din resurse locale. Colectiviștii (lin Oporet 
giunea Pitești, ridică un grajd al cărui cost nu va depuși l> (MX) Ici.

La câmp ■ ■■
Luna mal. este luna cînd 

în cîmp, grădină, vie șl li
vadă se execută cele mai 
multe și mai variate lucrări. 
De aceea și timpul trebuie fo
losit cu multă chibzuială. Tn 
primul rînd. se impune termi
narea cît mai grabnică a în- 
sămînțării porumbului, faso
lei, sorgului, meiului șl du- 
ghlei. Aceasta în toate regiu
nile țării, deoarece în această 
lună temperatura îngăduie a- 
ceastă lucrare, iar timpul îna-

nu întîr-ne obligă să

regiunile sudice ale 
unde se cultivă bumba-

^ntat 
ziem.

In 
țării, 
cui, începem semănatul îndată 
ce solul se va încălzi pînă la 
14 grade, iar cam pe la ju
mătatea lunii se va semăna 
orezul.

Atenție mare trebuie dată 
îngrijirii culturilor. O semă
nătură, chiar daca a fost fă
cută după toate indicațiile 
științei, dacă nu este îngrijită 
nu va îndreptăți nădejdile. 
Buruienile sînt cel mai aprig 
dușman al culturilor. In a- 
ceastă perioadă ele se dez
voltă mal mult decît orieînd. 
Buruienile consumă apa șl 
materiile hrănitoare. secă- 
luind pămîntul. Cel mai fru
mos grîu sau orz, de 
lăsat pradă buruienilor 
mai puțin cu pînă la 
sută. Deci, plivitul de

pildă, 
va da 
50 la
bu ru

leni să fie în această perioadă

Raionu) Cărei cuprinde între 
hotarele sale mai bine de 55.000 
ha. teren din mănoasa cîmpie a 
Tisei. Pe atei solul e bogat, iar 
oamenii sînt deosebit de har
nici. Dar rodnicia pămîntului și 
hărnicia oamenilor și-au putut 
arăta din plin roadele numai în 
condițiile muncii unite, făcute 
pe întinderi mari de pămînt, cu 
ajutorul mașinilor și tractoarelor.

— Noi am reușit să dublăm 
producția medie la hectar față 
de acum 10-11 ani cînd lucra 
fiecare de unul singur. Și incă 
sînt mari posibilități de sporire 
- producției - mi-a spus zilele 
trecute tov. Ludovic Obiș, pre
ședintele gospodăriei colective 
din Berveni.

Multe s-au schimbat în cei 10 
ani de cind a luat ființă prima 
gospodărie colectivă în cuprinsul 
raionului Cărei.

M uncind într-un fel nou pă
mîntul, colectiviștii din Berveni 
au realizat in ultimii trei ani o 
recoltă medie de grîu, de pildă, 
de 2.330 kg. |a hectar pe o su
prafață de peste 550 ha., iar la 
porumb de 3.436 kg. boabe pe 
mai bine de 380 ha. Obținind 
producții mari la hectar și dez- 
voltînd multilateral gospodăria, 
colectiviștii din Berveni au reali
zat venituri bănești de milioane 
de lei. Anul trecut, bunăoară, 
venitul bănesc al gospodăriei a 
fost de 7.122.163 lei, adică peste 
300.000 lei la suta de hectare. 
Ca urmare, la ziua-muncă s au 
repartizat cîte 7 kg. de cereale, 
2 kg. cartofi, cantități însemnate 
de alte produse și cite 12 lei.

Dar colectiviștii din Berveni 
nu sînt singurii care au obținut 

sarcina numărul 1 a flecarul 
om al muncit de pe ogoare. 
O dată cu plivitul, la cultu
rile de păioase se continuă cu 
îngrășarea suplimentară acolo 
unde se observă că este ne
voie.

La culturile prășitoare. cum 
ar fi sfecla de zahăr, floarea 
soarelui șl cartofii, prașila la 
începe mal devreme. Pe unele 
locuri a și început. Este bine 
să se dea cea mai mare aten
ție acestei lucrări, deoarece 
plantele, fiind firave, pot fi 
ușor înăbușite de buruieni, 
care în urma ploilor mai dese 
cresc repede. In regiunile 
mai umede, se recomandă 
mușuroitul cartofilor, dar nu
mai la prașila a treia.

...la grădină
Cînd vor înceta brumele 

vom planta de îndată. în cîmp, 
răsadurile de roșii, ardei, 
ceapă și praz. Continuăm cu 
îngrijirea răsadurilor de 
toamnă în răsadniță Tot în 
cursul acestei luni, semănăm 
direct în cîmp castraveții de 
vară, pepenii, dovleceii șl 
alte legume. Pericolul înibu- 
rulenirii în grădină cit și al 
scoarței ce se formează la su
prafața solului, îl îndepărtăm 
tot prin prășit. Se prășește 
de atîtea ori, de cîte ori ob
servăm că aeste nevoie. In

perioadă pot apărea 
boli sau dăunători în

ceasta 
unele 
culturile de grădină. E bine 
să fim pregătiți cu substanțe 
insecto fungicide pentru a le 
stropi sau praf ui îndată ce se 
semnalează asemenea dăună-

2.017
3.499

Ungă cereale 
industriale și 

sectorul zootehnic, 
colective din Că- 

Urziceni și Tiream, de pil
au realizat, an de an,

pe

asemenea rezultate în acest ra
ion. Colectiviștii din Tiream au 
realizat, în anul trecut, cite 
2.459 kg. grîu la hectar, 7.000 
kg. porumb știuleți la hectar, 
cei din Urziceni 2.398 kg. grîu și 
4.500 kg. porumb la hectar, cei 
din Moftinul Mic și Cărei 2.485 
kg, și respectiv 2.476 kg. grîu la 
hectar, iar cei din Petrești 5.100 
kg. porumb la hectar. In medie 
pe raion, gospodăriile colective 
au obținut 
kg. orz și 
hectar.

Cultivind 
plante tehnice și 
dezvoltind 
gospodăriile 
min, 
dă, au realizat, an de an, un 
venit bănesc tot mai mare, ceea 
ce le-a permis să repartizeze la 
ziua-muncă, pe lîngă mari can
tități de cereale și alte produse, 
și cîte 21,60 lei, 15 lei și respec
tiv 20 lei in bani.

Miile de case noi ridicate în 
ultimii ani in satele raionului și 
mobilate frumos, din care în 
multe nu lipsește aparatul de 
radio, îmbrăcămintea bună etc., 
sînt mărturii grăitoare ale traiu
lui îmbelșugat, urmare 
cii in marea familie a 
viștilor.

Gospodăriile colective 
centre de atracție pentru țărăni
mea muncitoare individuală. Ele 
au fost vizitate de numeroase 
delegații de țărani muncitori,

Convingîndu se pe deplin asu
pra avantajelor muncii în comun, 
mcr?a majoritate a țăranilor 
muncitori din satele raionului

kg. griu, 2.068 
kg. porumb ia

a mun- 
colecti-

au fost

ta vie și livadă
La vie 

unde încă 
aratul sau 
în același 
tre rînduri cu gunoi de grajd. 
In a doua parte a lunii, cînd 
lăstarii au crescut îndeajuns, 
îi copllim și îl legăm de araci 
sau de spalier. In această pe
rioadă trebuie să avem o 
grijă deosebită, deoarece e- 
xistă pericolul manei. Trebuie 
urmărite în fiecare zi semna
lizările stațiunilor de averti

I '
jl
K

iar alunei cind

îngrășarea cu îngrășa

zare a manei,
sintem anunțați de apariția ei, 
stropim îiidată via cu zeamă 
bordeleză.

Livezile au și ele nevoie 
de îngrășăminte, de smulge
rea buruienilor și de combate
rea dăunătorilor. Se recoman
dă .
minte chimice azotoase și fos- 
fatice după recomandarea in
ginerului agronom. Pentru 
combaterea gărgăriței florilor 
de măr luăm următoarele mă
suri : înainte de a se desface 
bobocii de floare. scuturam 
pomii pe niște prelate. Găr
gărițele căzute Ie adunăm șl 
le ardem. Tot pentru comba
terea acestui dăunător se face 
șl prăfuitul cu arseniat de 
calciu sau stropirea cu zemuri 
arsenicale, lucrare ce se re
petă îndată ce fructele au 
mărimea unui bob de mazăre.

E bine însă ca ori de cîte 
ori se semnalează dăunători, 
atît în cîmp cit și în vii și 
livezi, să anunțăm organele 
locale (sfatul popular) pentru 
a lua măsuri de prevenire.

Corei a pășit cu încredere pe 
calea cooperării in producția 
agricolă. Astfel cele 33 de gos
podării colective cuprindeau, la 
începutul acestei luni, 13.711 fa
milii cu 44.338 hectare, iar cele 
10 întovărășiri 1.202 familii care 
mun-cesc laolaltă 5.059 ha.

V. CAZACU

Iu comuna Polovtaci, regiunea Crawva, se vaccinează vilele.

1.350.000
din cultura orezului

a-

Cultivăm orez din anul 1952. 
Adică din primul an cînd ne-am 
unit în gospodăria colectivă. La 
începui, am cultivat suprafețe 
mici. Nu aveam pe vremea 
ceea nici cunoștințe despre a- 
ceastă cultură și, de ce să n-o 
spunem, nici prea mare încrede
re. An de an, pe măsură ce atn 
constatat că orezul ne aduce 
venituri frumușele, am mărit su
prafața. In acest an am ajuns 
să cultivăm 140 hectare.

De la început trebuie să arăt 
că la noi există condiții pentru 
cultivarea orezului. Apa Ialomi- 
ței, care scaldă pămînturilc noas
tre pe o întindere mare, ne per
mite să irigăm orezăria. Este a- 
devărat că amenajarea orezănei 
cere multă muncă, însă odată a- 
menajată rămîne astfel pentru 
mai inulți ani. Brațe de muncă 
avem destule și, desigur, merită 
să muncești mai mult, ca să 
obții venituri mai mari.

Noi am calculat că un hectar 
cultivat cu orez ne aduce un 
venit de 10.000 de lei. Nu e o 
sumă de aruncat. Iată, bunăoa
ră, nouă în anul 1959 cele 140 
hectare de orezărie ne-au adus 
1.350.000 lei venit. Acesta repre
zintă 50 la sută din venitul 
gospodăriei noastre, care în to
tal a ajuns la peste 2.700.000 lei. 
Trebuie să arăt că datorită con
tractelor la cultura orezului am 
obținut venituri bănești încă diu 
primăvară, ceeace ne-a 
să repartizăm avansuri bănești 
trimestriale. Numai din 
luați pentru orez am dat 
8 lei la ziua-muncă.

De asemenea, cultura orezului 
a contribuit în fiecare an la mă
rirea fondului de bază și. deci, 
la dezvoltarea gospodăriei noas
tre. In 1952, la înființare, fon
dul nostru de bază era abia de 
141.000 lei. Acum se apropie de 
un milion. In 1959, numai din 
cultura orezului, am reparti
zat la fondul de bază 180.000 lei.

Iată, deci, că această cultură 
ne-a adus venituri mari, colecti

permis

banii 
cite

viștii au căpatat încredere și sînt 
hotărîți să o cultive și în viilor.

Suma de 1.350.000 lei pe care 
ani obținut-o noi, desigur că uu 
e mică. Dar oare, n-am putea 
realiza venituri și mai mari? 
Despre aceasta am discutat ade
sea în adunările generale și am 
ajuns la părerea că s-ar putea 
realiza și mai mult. Cum anu
me? Prin mărirea producției la 
hectar.

„Ușor de zis, greu de realizat", 
își dau cîte unii cu păreroa. Dar 
chiar și cei care pe fața se în
doiesc., în inima lor sînt convinși 
că se poate. Bunăoară, în 1959 
noi am realizat o producție 
medie de 2.800 kg. orez Ia hec
tar. Nu-i o producție mică. Dar 
nici prea mare.

Pe 80 de hectare, la care am 
lucrat mai bine, am pregătit 
mai bine terenul, l-am' arat mai 
adine și am semănat Ia timp, 
am recoltat cîte 3.600 kg. la
hectar, iar brigada condușii de
tovarășul Nicolae Mibalcca a
obținut pe parcela pe care a 
lucrat o producție de pînă la
5.800 kg. la hectar. Cea mai 
mică recoltă pe care a obținut-o 
a fost de 3.150 kg. la hectar.

Iată, 
recolte 
putem 
Tocmai 
ca în afară de pregătirea 
a terenului, 
șatul și semănatul la timp, să 
aplicăm alte măsuri agrotehnice 
recomandate pentru aceasta cul
tură. Vom aplica semănatul în 
uscat, în răsadnițe și transplan
tare. Vom folosi soiurile cele 
mai productive pe care ni le 
recomandă inginerii de la rizerie. 
In felul acesta, credem că vom 
realiza pe cele 140 hectare de 
orezărie o producție medie de 
peste 4.000 kg. la hectar.

deci, că putem realiza 
mai mari și, Ca urnire, 
obține venituri sporite, 
de aceea noi ani lioLirit 

bună 
aratul adine, îiigră-

TUDOR .IUGANARU 
președintele gospodăriei 

colective „16 Februarie 1933* 
comuna Albești, raionul 

Slobozia, regiunea București



în întîmpinarea celui de^al Ulrica Congres al P*M.R.

MMI MIIUT^MAI BINE
După cum s-a anunțat în Comunicatul 

publicat săptămîna trecută, Comitetul Cen
tral al P.M.R. a hotărit convocarea, la 20 
iunie 1960. a celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn. Eveni
ment de o excepțională însemnătate în 
viața partidului și a întregii țări, Con
gresul va face bilanțul marilor realizări 
înfăptuite în anii ce au trecut de la Con
gresul al II-lea al P.M.R , va adopta planul 
de dezvoltare a economiei naționale pe 
șase ani și schița planului de perspectivă 
de 15 ani — program măreț de luptă a 
poporului nostru muncitor pentru avîntul 
continuu al economiei, pentru dezvoltarea 
culturii, pentru înflorirea patriei noastre 
și desăvîrșlrea operei de construire a so
cialismului în țara noastră.

‘ Strălucitele succese dobîndite în anii de 
după Congresul al II-lea al P.M.R., rod al 
înfăptuirii politicii înțelepte a partidului 
clasei muncitoare, umplu de îndreptățită 
mîndrie inimile milioanelor de oameni al 
muncii din țara noastră. Mărețele obiective 
ce vor fi dezbătute la Congres trezesc în 
masele largi de oameni ai muncii un pu
ternic entuziasm creator. Poporul munci
tor s-a convins că partidul, care se că
lăuzește după atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă, îl conduce neabătut pe 
calea sigură a unei vieți fericite. Iată de 
ce în aceste zile pe întreg cuprinsul patriei 
se desfășoară larg întrecerea socialistă, 
apar și se extind pînă în cel mai îndepăr
tat cătun inițiative noi în cinstea Congre
sului.

O mărturie grăitoare a entuziasmului, a 
dragostei și dorinței de a întîmplna cel de 
al III-lea Congres al partidului cu noi rea
lizări, o constituie inițiativa celor 19 în
treprinderi fruntașe din țară, care au che
mat Ia întrecere socialistă toate colectivele 
de muncă din țară pentru a da o produc
ție de calitate cît mai bună, la un preț 
de cost cit mai redus și pentru realizarea 
de cît mai midie economii peste plan. Sute 
de colective de muncă au răspuns și răs
pund mereu Ia chemare. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii din uzine, fabrici, de pe 
marile șantiere, din minele de cărbuni și 
schele petrolifere, au analizat ca niște 
buni gospodari posibilitățile existente, 
stabilind căile pe care vor ajunge la 
îndeplinirea angajamentelor luate. Dorința 
tuturor este : ..Să lucrăm mai cu spor, mai 
economicos, cu mai multă atenție față de 
calitatea produselor".

Cel care poposesc pe meleagurile Mol
dovei la Roman, spre exemplu, pot afla că 
oamenii muncii din acest oraș șl din cu
prinsul raionului au hotărît, pe baza unei 
temeinice analize, să dea pînă la sfîrșitul 
anului 32.633.510 lei economii la prețul de 
cost șl 22.930.000 lei beneficii peste pla
nul anual. Harnicii constructori de tractoare 
din Orașul Stalin vor economisi 7.000.000 
lei șl o mare cantitate de metal. încă din 
primele zile ale întrecerii muncitorii de la 
uzinele Oțelul Roșu Reșița au realizat 
177,6 tone de laminate peste plan, econo
misind în același timp 1.365 kg. metal. La 
uzinele „Steagul Roșu" din Orașul Stalin, 
echipele de la ciocanul de 30.000 kilogra
me, conduse de Gheorghe Slbeke șl Victor 
Ghirosaș, forjează acum pe schimb 80 de 
piese în loc de 60 cît reprezintă sarcina 
de plan, in numai 4 zile comuniștii de la 
„Victoria Socialistă" din Turda au dat pe
ste plan 500 tone de ciment șl 1.600 tone 
de var.

Oamenii muncii din agricultură la rîn- 
dul lor luptă pentru a smulge na
turii roade tot mal ieftine șl la un preț de 
cost cît mai redus. Șl fără îndoială că prin 
hărnicia și priceperea lor, conduși de or
ganizațiile de partid vor Izbuti.

La Chirnogeni, pe întinsul șes dobro
gean cunoscut altădată ca sărăcăcios, me
canizatorii și-au pus ca principal scop 
sporirea producției la hectar. 1.870 kg. 
grîu, 2.740 kg. porumb boabe șl 1.500 kg. 
floarea soarelui la hectar, aceste cifre 
fiind medii pentru toate unitățile pe care 
le deservesc.

In aceste zile în regiunile Timișoara, 
Craiova, Oradea. Constanța șl București se

desfășoară lucrările de întreținere a cul
turilor. in numai cîteva zile au fost pră
șite peste 50.000 hectare de sfeclă șl 
floarea soarelui. Lucrările se desfă
șoară însă cu atîta avînt, îneît situa
țiile pe regiuni de la o zi la alta se soco
tesc în mii de hectare. Este cea mai grăi
toare dovadă că oamenii muncii de pe 
ogoare sînt hotărîți să se întreacă pe el 
înșiși șl angajamentele lor.

In această perioadă premergătoare Con
gresului, activiștii culturali au sarcini deo
sebite șl totodată un bun prilej de a-și ri
dica nivelul activității lor. Unele unități 
culturale au și inițiat acțiuni, menite să adu
că un însemnat anort la eforturile celor ce 
muncesc pe ogoare. Biblioteca raională din 
Bîrlad, de pildă, șl-a alcătuit un plan ca-e 
prevede : organizarea unor expoziții cu 
volume din literatura politică privind 
transformarea socialistă a satului, organi
zarea „Colțului Congresului", unde vor fi 
afișate cu regularitate cele mai însemnate 
evenimente zilnice în întîmpinarea Congre
sului. Casa raională de cultură din Tîrgo- 
viște a dat îndrumări căminelor culturale 
pentru a organiza conferințe în care să se 
arate drumul glorios de luptă al partidu
lui, pentru fericirea șl bunăstarea poporu
lui, indicînd totodată și material pentru 
organizarea de festivaluri artistice (coruri, 
poezii etc.).

In acțiunea pentru sporirea producției, 
masele largi de oameni al muncii de pe o- 
goare au nevoie de mai mult sprijin 
concret. Pe de altă parte se nasc o serie de 
Inițiative noi locale, se folosesc metode mai 
înaintare de muncă, lată de ce acum mal 
mult ca oricînd activistul cultural trebuie 
?ă se situeze în centrul acțiunilor, în miezul 
tuturor problemelor. Dacă formele de activi
tate nu sînt întrutotul deosebite, apoi con
ținutul activității trebuie să fie nemijlocit 
legat de însemnătatea șl specificul munci
lor. Oamenii trebuie ajutați să ob
țină mal mult, cu eforturi fizice și chel
tuieli puține. Practica ne arată cît prețu
iesc în asemenea împrejurări conferințele 
șl îndrumările practice. Căminul cultural 
va fi centrul mai multor manifestări în
chinate celui de al III-lea Congres al par
tidului. Este știut rolul mobilizator șl edu
cativ al formațiunilor artistice de amatori, 
atunci cînd sînt îndrumate și sprijinite. 
Alegerea repertoriului șl pregătirea echi
pelor sînt de asemenea de mare însemnă
tate.-Aceste sarcini trebuie să fie în aten
ția tuturor directorilor de cămine cultu
rale.

însuflețirea cu care oamenii muncii din 
țara noastră luptă pentru întîmpinarea ce
lui de al III-lea Congres al partidului, 
oglindește dragostea șl recunoștința nețăr
murită a întregului popor muncitor față de 
partidul clasei muncitoare, care îl călău
zește pasul spre o viață fericită, înseamnă 
garanția îndeplinirii înainte de termen a 
mărețelor obiective propuse în scopul 
dezvoltării economiei noastre naționale șl 
creșterii bunăstării întregului popor.

OLGA COPACEANU, '' ^Fabrica de ciment Bicaz" (pictură)
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PAVEL CODI J A „Peisaj petrolifer" — Schela Berea Bacilu (pictură)

H)uun in uzeuș.
Gospodăria noastră e azi un colectiv 

puternic și unit. Datorăm în cea mai 
mare măsură acest lucru îndrumării 
partidului, care nu ne-a lipsit atunci 
cînd greută*ile au fost mai mari. S-a 
întîmplat cu adevărat așa cu șase ani 
în urmă. Schimbările prea dese la con
ducerea gospodăriei, cu toate neajunsu
rile care porneau de aici, au făcut ca 
gospodăria să bată pasul pe loc ; veni
tul a fost slab, fondul de bază de ase
menea. Directivele celui de-al doilea 
Congres, pot spune, ne-au luminat ca
lea pentru anii care au urmat. Azi sin- 
tem fruntași, iar în zootehnie, unde 
stăteam cel mai prost, avem de ase
menea rezultate foarte bune. Venitul 
gospodăriei, care oglindește într-un fel 
întreaga ei activitate, s-a aflat într-o 
continuă creștere.

Ne numărăm azi printre gospodării
le colective din regiune cu cel mai mare 
venit la 100 de hectare. (La sfîrșitul 
anului 1959 peste 265.000 lei. In ceea 
ce privește fondul de bază el s-a mărit 
față de 1954 de peste 4 ori).

Masa întreagă a colectiviștilor și-a 
însușit recomandările și îndemnurile 
partidului făcute la cel de-al doilea 
Congres, și-au făcut din ele călăuză în 
acțiune. „Să obținem an de an recolte 
bogate prin mecanizare și o agrotehni
că superioară, să sporim încărcătura 
de animale la suta de hectare în spe
cial a vacilor de lapte, scroafelor și 
oilor mame, să obținem lapte, lînă și 
carne mai multă cu un preț de cost 
cît maj mic aplicînd o furajare rațio
nală și folosind în hrana animalelor 
porumbul siloz“. Așa am și făcut. Și 
dacă am ajuns aici, aceasta se dato- 
rește faptului că am urmat neabătut 
calea pe care ne-a învățat partidul să 
mergem, cea a întăririi contimue a gos
podăriei.

De la 13 vaci pe întreaga gospodă
rie, (situația din 1955), număram la 

sfîrșitul anului trecut la fiecare sută 
de hectare 23,4 vaci. In aprilie anul a- 
cesta, încărcătura de vaci a ajuns la 
30 capete de fiecare sută de hectare. 
Anul trecut am luat premiul I pe re
giune pentru cea mai bună incărWtu- 
ră de animale la suta de hectare. Am 
fost răsplătiți, spre marea mulțumire 
a colectiviștilor, cu un televizor și un 
pick-up.

E de la sine înțeles că ne preoc 
mult problema furajelor. Anul acesta 
suprafața de porumb siloz s-a mărit de 
patru ori față de anul trecut. Chiar în 
aceste zile se însămînțează porumbul 
siloz. Insămînțarea se face eșalonat 
pentru ca recoltarea în faza lapte-ceară 
să se poată face la fel.

Furajarea, îngrijirea, mulsul, făcute 
'după știință, selec*ia neîncetată a va
cilor, cointeresarea materială a mulgă
torilor, sînt factori care au făcut ca 
producția de lapte să crească, iar pre
țul de cost să scadă. Am ajuns în 1959 
la 2250 litri lapte pe cap de vacă și 
la 50 litri lapte pe cap de oaie. încă 
din 1958, prețul de cost al laptelui a 
ajuns la 0,65 lei.

La sectorul zootehnic se ține o evi- 
den4ă strictă. Cît se obține de pe lap
te, cît valorează vițeii fătați, cît costă 
furajarea, pășunatul, volumul de zi1 
muncă. Adunăm, scădem, vedem cu < 
am rămas. E bine sau nu să facem ast
fel de calcule ? Aud că sînt unii care 
nu prea fac așa ceva. Cum vor ști 
atunci în fiecare moment cît cheltuiesc 
și cît scot, dacă un anumit sector e 
rentabil sau nu ? Sectorul zootehnic 
ne-a adus anul trecut un venit de 
462.426 lei față de 393.148 lei cît a adus 
cultura plantelor de c>împ. Se poate 
vedea bine ce însemnătate are el pen
tru gospodăria noastră.

Un progres însemnat s-a realizat în 
ultimii ani șl în sporirea producției 
agricole. E consecința mecanizării ma
sive a lucrărilor, — (S.M.T. Rupea ne 
ajută din plin) — și respectării întoc
mai a indicațiilor agrotehnice. Iată, 
comparativ, producțiile la principa
lele culturi In anii 1954 și 1959 :

1954 1959

grîu 1233 kg/ha 2550 kg/ha
orz de toamnă 1400 „ 2371 „
porumb 1670 j 3464 .,

Un „secret" al acestor producții este 
de bună seamă și retribuirea supli
mentară a colectiviștilor diin echipele 
de cîmp, care se străduiesc să facă 
lucrări de bună calitate, obținînd ast
fel depășiri de producție și ca atare re
tribuirea corespunzătoare.

GHEORGHE WAGNER
președinte al gospodăriei agricole 

colective „Steagul roșu" 
din comuna Homorod, raionul Rupea



vintete partidului 
le știm

tușații noștri pași i-am dus 
umuri care urcă tot mai sus.
Jipele virtej și năzuim 
creste însorite să răzbim.

Și nu ne-ntoarcem, cit o fi de greu. 
Luptăm și ne-nălțăm mai sus, mereu. 
Urcăm năvalnic, deschizînd cărări. 
Cioplim în stîncă trepte, facem scări.

mul nostru, către culmi de munți,
■ rge rîu sudoarea de pe frunți, 

sorbim un strop întăritor I
îda cristalină de izvor.

Sorbind cu sete, prindem noi puteri
Și-n ochi ne rid nestăvilite vreri ; 
Ni-i pumnul dîrz, ni-i brațul mai voinic, 
Și nu ne poate-nfricoșa nimic.

(a noastră liberă de-acum, ,
mplinirilor le facem drum j
ele partidului le știm :
fin care forțe noi sorbim 1

ION PUTNEANU 
muncitor tipograf

DUMITRU CIURDARESCUBED1VAN
*Cufge /ontă din nord lu/naF (pictură) „Cimpoirrul satulia" (pictură)

1TIDULUI MULȚUMESC
*

Vir ălduț de primăvară
Fei e, floare rară,
Pînă mai ieri mă gîndeam 
Că în veac n-o să te am, 
C-am fost fată ca o floare, 
Dar n-avui parte de soare. 
...Batea vint de la apus 
Pe badea pe front l-au dus. 
Ofta tata, plîngea mama, 
Cernită-mi era năframa. 
Ca năframa, mai cernită 
Mi-era viața chinuită : 
Pentru cei bogați munceam, 
Pită-n casă nu aveam... 
Bătută și suduită, 
N-am fost floare înflorită, 
C-am fost floare ofilită... 
...Bătu vint din răsărit, 
Norii toți s-au risipit ; 
Pe tîlhari i-am alungat, 
De sus, pe domni, jos i-am dat. 
Am scăpat de-a lor ocări. 
Am scăpat de grele dări. 
Și iar frunză, flori de tei, 
Nu mai muncim pentru ei. 
C-am făcut în sat frăție 
Și-o mare gospodărie... 
Cîr‘* holdele unite, 
Cii roodei înzecite.
Cînt și eu, în rind cu ele 
Bucuria vieții mele, 
C-am ajuns și eu să fiu. 
Precum floarea de saschiu, 
Pe răzorul mulțumirii 
La soarele fericirii... 
Pentru viața ce-o trăiesc. 
Pentru felul cum muncesc, 
Partidului mulțumesc : 
Lui, toate le datoresc.

Auzită de la colectivista Estera 
Pop din comuna Pețelca, raio
nul Alba de AURELIU DOMȘA.

Directorul școlii 
șl al căminului 
cultural din Do- 
boli de Jos, tova
rășul Ddgel Ale
xandru, este un 
om practic, o fire 
veselă și foarte o
perativ. Nici nu apucasem să mă in
teresez de munca culturală, șl a 
pus pe masă cîteva registre șl o 
sumedenie de dosare.

— Astea ca să le avem la înde- 
mînă — ml-a spus, arătîndu-mi do
sarele șl ochii iul negri, străluci
tori trădau o oarecare mulțumire.

Răsfoiesc unul din registre șl 
deodată privirea mi se opri asupra 
unei date: „28 februarie 1960.
Inaugurarea gospodăriei agricole 
colective din Doboli de Jos. Pro
gram artistic... 450 participant!..."

La înființarea gospodăriei, în care 
a Intrat tot satul, și-a adus contri
buția șl căminul cultural. In timpul 
Iernii, activitatea căminului a spri- 
Jlnit munca desfășurată pentru con
vingerea întovărășițllor de a păși 
pe drumul colectivei. Prin nume
roase conferințe s-au popularizat 
realizările gospodăriei colective din 
Illenl, gospodărie ce se află în Ime
diata lor vecinătate. La cercul agro
tehnic cei 62 de cursanți au ascul
tat șl lecții despre „Organizarea Șl 
retribuirea muncii în G.A.C.“, 
„Despre statutul model al gospo
dăriilor agricole colective", „Des
pre creșterea animalelor în unită
țile socialiste". Membrii cercului 
ca Papp Antal, Jakab Franclsc șl 
alții au dus o muncă susținută de 
lămurire a oamenilor, pentru a in
tra în gospodăria colectivă. Brigada 
artistică de agitație a dat nenumă
rate programe Întitulate: „Viața 
nouă în gospodărie", „Urmați 
exemplul celor din Ilieni".

In Doboli de Jos trăiesc șl mun
cesc într-o adevărată frăție țăranii 
muncitori romîni șl maghiari. Au 
apus pentru totdeauna acele vre
muri întunecate cînd exploatatori ca 
Holakl și ca Aldea învrăjbeau țăra
nii muncitori din acest sat. Azi, oa

OBOliI DE JOS
menii din Doboli sînt înfrățiți în 
muncă la fel ca și în activitatea cul
turală. In gospodăria colectivă mun
cesc umăr la umăr, Iar la căminul 
cultural activează împreună în for
mațiile artistice, în diferite cercuri.

Echipa de teatru care numără 30 
de interpret! prezintă piese atît în 
limba romînă cît șl în limba ma
ghiară, Interpretate de tineri ro- 
mînt ca Ion Neda, Iile Muscalu, 
Ana Nicuș, cît șl de tineri ma
ghiari ca: Demeter lanos, Papp 
Marton, Fabian Ellsabeta șl Kertesz 
Ileana. In echipa de dansuri tineri 
romîni și maghiari Joacă deopotri
vă de bine „bătuta" sau dansurile 
populare secuiești. In cercurile a- 
grotehnice sau de cultură generală 
„Să ne cunoaștem patria", cursanți 
romîni ca brigadierul Ioslf Rujol, 
sau Andrei Stanciu au învățat în 
serile de Iarnă împreună cu Ko
vacs Kalman, Papp Antal șl alțl 
cursanți maghiari.

Primii pe raion
A doua zi, la sfatul popular din 

comuna Ilieni, de care aparține șl 
satul Doboli de Jos, o ședință Im
portantă. A fost acordat steagul de 
fruntașă pe raion, comunei Ilieni, 
pentru realizările dobîndite în cam
pania de însămînțărl. Tovarășul Pu- 
lugor Alexandru, președintele sfatu
lui popular al comunei Ilieni (de care 
aparține și satul Doboli de Jos), a 
preluat steagul cu multe emoții. In 
fața celor prezențl șl-a luat angaja
mentul, în numele consătenilor, să 
termine în cît mal bune condiții toa

te lucrările de pri
măvară șl să con
tinue și cu mal 
mult succes munca 
pentru înfrumuse
țarea comunei.

Și cadrele di
dactice prezente la 

această ședință și-au luat angaja
mente în cinstea celui de-al Ill-lea 
Congres. Tovarășul Simon Ioslf, di
rectorul școlii de 7 ani, șl-a luat 
angajamentul' ca în cinstea Con
gresului să îmbunătățească procesul 
de învățămînt în școala pe care o 
conduce șl să contribuie împreună 
cu toate cadrele didactice pentruca 
munca culturală pusă în slujba rea
lizării obiectivelor economice șl 
politice actuale să la un șl mai 
mare avînt.

învățătorii Pali Domokoș șl 
Incze Gabor s-au angajat să mun
cească cu șl mai multă perseverență 
pentru dezvoltarea activității artisti
ce din comună șl satele aparținătoa
re, să îmbunătățească programul ma
nifestărilor șl să depună toate efor
turile pentru înfrumusețarea comu
nei lor.

Se înserase. Melodiile unor cîn- 
tece transmise prin difuzoare înso
țeau pe oamenii ce se îndreptau 
sore căminul cultural. Peste cîteva 
clipe, colectiviștii din Doboli de 
Jos vor urmări pe ecranul cinema
tografului filmul „Ciulinii Bărăga
nului", un episod din viața grea șl 
mizeră pe care o duceau țăranii în 
trecut sub crîncenele vremuri ale 
exploatării burghezo-moșiereștl.

Mai tîrziu, voind să mai stau de 
vorbă cu tov. Degel, l-am găsit în 
biroul școlii împreună cu tovarăși 
din colectivul de conducere al că
minului, discutînd despre planul de 
activitate în întîmpinarea celui de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R.

I. R.

mi cere inima
E aspră mina mea și e crăpată 
Și bătături încă și azi mai poartă 
De cind am argățit pe la ciocoi, 
Mîncat de chin, de griji și de nevoi. 
Trudeam din greu pe-o mină de făină 
Sortit eram să nu cunosc lumină. 
Mi-e aspră mina și-i adine crăpată, 
Dar viața mea nu-i cea de-altădată. 
Azi satului ce-l înălțăm spre soare 
Și ogoarelor întinse pînă-n zare 
Și rodului de aur sau brumat 
Le sînt stăpîn, stăpin adevărat. 
Butucănoasă, aspră-i mina mea 
Condeiu-acum învață a purta 
Și primul vers ce-l scriu de bucurie 
Partid iubit, ți-l dăruiesc doar ție. 
Că tu mi-ai dat lumină și putere 
Iar inima, ca să te cînt imi cere.

EUGEN CHIRCULESCU
corespondent voluntar
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Anul acesta, la 5 mai, se împlinesc 48 de ani de la ieșirea 
sub tipar a primului număr al ziarului Pravda. Apariția Pravdei a 
însemnat un mare eveniment în istoria presei muncitorești. Ea a 
deschis drumul spre transformarea presei intr-un instrument de 
luptă a partidului, pentru binele și fericirea poporului. De aceea, 
în cinstea acestei apariții istorice, ziua de 5 mai este sărbătorită 
ca zi a presei.

Cu ocazia apariției Pravdei, marele Lenin spunea că Pravda 
este „prima rîndunică a acelei primăveri în care întreaga Rusie 
se va acoperi de o rețea a presei cu adevărat liberă, muncitoreas
că". Și această primăvară a venit. Astăzi, în toate țările eliberate 
de sub jugul exploatării capitaliste, există mii și mii de ziare și 
reviste cu adevărat libere și muncitorești-

Descătușarea cuvîntului tipărit a dat presei comuniste un 
imens prestigiu. Pentru prima oară, o dată cu apariția acestei pre
se, masele largi ale oamenilor muncii, călăuzite de concepția mar- 
xistdeninistă, și-au căpătat tribuna lor de la care să dezbată direct 
și în spiritul gîndirii de clasă problemele lor fundamentale.

Condusă și îndrumată de partid, presa din țara noastră, în 
frunte cu „Scînteia", urmînd exemplul luminos al presei sovietice, 
este strîns legată de mase, militează activ pentru traducerea în 
viață a politicii partidului de construire a socialismului, de ridicare 
continuă a nivelului de trai material și cultural al celor ce mun
cesc, de apărare a păcii.

Ziarul comunist este scris de masele lui de cititori, de sute și 
mii de corespondenți voluntari. Tineri și vîrstnici, din toate locu
rile de producție, scriu ziarelor și revistelor, popularizează înfăp
tuirile mărețe din patria noastră și critică cu curaj lipsurile ce-și 
mai fac loc în diversele domenii de activitate. Nicicînd, pînă la 
fondarea și desăvîrșirea presei comuniste, masele nu au fost che
mate să susțină atît de răspicat lupta și ideologia, cultura, arta și 
literatura lor.

Presa din țara noastră este angajată, trup și suflet, în frontul 
ideologic marxist leninist. Alături de presa comunistă și progre
sistă din lumea întreagă, ea este astăzi o forță uriașă în lupta 
pentru cele mai nobile idealuri ale omenirii.

„Albina" — organ al Așezămintelor Culturale din R.P.R., face 
și ea parte din presa militantă de partid din patria noastră. La re
dactarea ei își aduc o mare contribuție masele largi de cititori și 
corespondenți voluntari care trimit zilnic redacției numeroase re
portaje, articole, poezii, culegeri de folclor etc., din care o parte 
sînt publicate, iar altele sînt folosite ca material documentar.

Acum, cînd ne găsim în preajma celui de-al IlI-lea Congres al 
partidului, eveniment de mare însemnătate în viața poporului mun
citor, ajutați de cititorii și corespondenții noștri voluntari, ne vom 
intensifica și mai mult eforturile de popularizarea realizărilor din 
patria noastră. Vom munci și mai intens pentru îmbunătățirea con
tinuă a conținutului materialelor publicate, spre a contribui astfel 
la ridicarea la un nivel mai înalt a muncii culturale la sate și la 
transformarea socialistă a agriculturii.

De ziua presei, mulțumim și 
cititorilor și corespondenților noștri 
le urăm tuturor noi și rodnice succese în lupta pentru construirea 
socialismului și apărarea

pe această cale tuturor 
pentru sprijinul acordat și

păcii.
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Cind fruntea se apleacă pe
Și dă imbold condeiului să scrie, 
Atîtea gînduri năzuiesc spre viață 
Ca florile n senina dimineață.

Fiîrtie

In fiecare slovă incrustată 
Pe pagina ziarului curată,
Se oglindește viața noastră nouă 
Ca soarele în picurii de rouă.

In siovele-nflorite in ziare
E rodul muncii noastre creatoare. 
Din care gindurile sorb cu sete 
Izvoru-atîtor lucruri înțelepte.

o

Porii spre lumină — slovele deschid 
Și rodu-nvățăturii de partid 
Se oglindește-n pagini de ziare, 
Ca-n limpezi ape razele de soare.

GEORGE BREAZU 
corespondent voluntar 

comuna Leordeni, Pitești
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Ion Putneanu (Petroșani-Hune- 
doara). Ne bucurăm că o bună parte 
din poeziile trimise de dvs. au vă
zut lumina tiparului. Acesta, fără 
îndoială, este rodul legăturii dvs. 
cu viata ca și a talentului pe care-1 
aveți. Credem însă că procedați gre
șit atunci cînd, lăsîndu-vă furat de 
„elanul" creației, vă antrenați în a 
scrie prea mult. Facem această con
statare bazați pe faptul că într-o 
singură zi ne-ați trimis cinci poezii, 
din care abia una poate fi publi
cată. Sînteți încă destul de tînăr. 
Timpul vă stă înainte. Căutați să 
citiți cît mal mult șl să lucrați cu 
atenție și răbdare asupra fiecărui 
vers Numai în felul acesta veți 
reuși să vă valorificați din plin 
posibilitățile reale pe care le aveți.

mult „Zt-I mîndruță" pe care o 
blicam în întregime.

„Zi mîndruțâ cu gura 
Zi cîntare clin Gheja 
Să sune cîntecul tare 
Pentru toți de pe ogoare 
Ca să știe toți ce ascultă 
Că sîntem uniți în muncă 
I torni ni, unguri laolaltă 
Facem țara-mbelșugată. 
ZI mîndruță mai cu foc

.............................................. iun

pu-

REDACIIEI
’ •

Pavel Bîndea (Gurahont-Oradea). 
Regretăm că ne-ați scris așa de 
rar. Materialele trimise de dvs. 
ne-au fost. întotdeauna, de folos și 
noi am căutat să le valorificăm cît 
mai bine. Din scrisorile trimise con
statam că aveți Înclinații spre re
portaj. în materialele dvs. reu-Uți 
să surprindeți esențialul și să redați 
faptele într-o formă atractivă.

Scrieti-ne mai des.

Ion Stanciu (Gheja-Cluj). Sîntem 
plăcut impresionați de strădaniile 
dvs. de a cînta în versuri viața 
nouă din patria noastră. Din ulti
mele poezii trimise ne a plăcut mal

Să stete soarele-n loc
Să se mire-o zi de vară 
Cum muncim noi pe ogoară 
Cum muncim și cum cintăm 
Viată nouă ne durăm".

Eugen Chirculescu (Budești-Olte- 
nița) Poezia ,,lml cere Inima" pe 
care o publicăm cu plăcere, dove
dește posibilitățile pe care le aveți 
de a scrie versuri. Ne-ați scris însă 
prea puțin. Sperăm că începutul 
promițător va fi continuat prin tri
miterea altor poezii șt mai reușite. 
Vă dorim noi și rodnice succese în 
munca dvs. de creație.

Stand de cărți în comuna PolovracC regiunea Craiova

■riviT±¥iT±»\rxvi¥£Ts"viT^r;vS”rhrSr:v"V"V"V"V"V"W"s-v"V"T"V"v~5A¥AT*sr

Intîlnind-o pe Catița Crișan, biblio
tecara din comuna Gurahonț, îmi 
spuse zîmbind :

— Cînd ai de gînd, tovarășe co
respondent, să scrii măcar un rînd și 
despre biblioteca noastră ? Sau, poate 
crezi că noi nu avem realizări ?

Intrînd în bibliotecă, am rămas plă
cut surprins de ordinea care domnea 
peste tot. „Aici lucrează rnîini har
nice" — m-am gîndit eu. Din fișele de 
evidență am aflat că. pînă la data de 
23 aprilie a.c., numărul cititorilor se 
ridică la aproape 600. Față de peri
oada corespunzătoare a anului trecut, 
această cifră reprezintă un progres se
rios, tinînd seama că, în tot cursul a- 
nului trecut, numărul cititorilor a fost 
de numai 638. De aici rezultă că, pînă 
la sfîrșitul acestui an se vor înregis
tra peste 1 000 de cititori. Nu de 
mult, biblioteca din Gurahonț a fost 
dotată cu încă 925 de cărți, totalizînd, 
în prezent, 5.945 de volume.

Printre cititorii fruntași se numără 
muncitorul Petroman Cornel, care a 
citit anul acesta 24 
loan — 32 de cărți, 
rancă muncitoare — 
rul Dorel 
muncitorul 
rău Petru, 
și alții.

Printre preocupările 
bibliotecarei a fost și 
biți cartea". Astfel, toți cei 35 de ci
titori care au participat la acest con
curs, au primit insigna ..Prieten al 
cărții". Printre purtătorii acestei in
signe figurează utemiștii Cornel Bu- 
tariu și Ionel Delimen, țăranul mun
citor Baltă Aurel, profesoara Sabina 
Zotica și alții.

Mihiț — 
Buduhală 
cu cite 20

de cărți. Lucaci 
Doța Iosana, ță- 
15 cărți, pionie- 

21 de volume, 
Ilie, țaranuj Da

de cărți citite

de seamă ale 
concursul „Iu-

Ion Marinescu (Chitld-Hune- 
doara); Chira Vera (Tîrgu Lăpuș- 
Bala Mare); Ion Bragheș (Orașul 
Stalin). Sînt lăudabile eforturile dvs. 
îndreptate în direcția culegerii de 
folclor din regiunile în care locuiți. 
Multe din aceste culegeri au fost 
publicate, iar o parte sînt în curs 
de apariție. Din culegerile trimise 
de tov. I. Marinescu înserăm la 
această rubrică : „Spune puiului să 
vie".

„Foaie verde alămîie 
Păsărică cînepie 
Spune puiului să vie 
La noi la gospodărie, 
Ca să vadă cimpoi nost’ 
Cel lucrat acum cu rost 
Cu tractoare și combine 
Șl de noi, ca de albine44.

Acum, cînd sîntem în preajma 
celui de-al IlI-lea Congres al parti
dului, v am ruga să ne trimiteți cit 
mai multe culegeri de folclor în 
care poporul cîntă și slăvește parti
dul și viața nouă din patria noastră.

Tache Vasilache (Cîndeștl, 
huși), Gh. Ante ~ 
Bacău) . Stei ian 
reți-Ploești); Ion 
lași). Materialele 
ne-au ajutat la îmbogățirea temati
cii revistei. Vă mulțumim pentru tot 
ce ne-ațl scris și vă rugăm să con
tinuați a ne scrie cît mai des.

Bu
(Piatra Neamț- 

T. Balalia (Păcu- 
Florea (Dragallna- 
trimtse de dvs.

!gurahonț/
Un aport deosebit la creșterea nu

mărului de cititori și-au adus și bi
bliotecile afiliate din satele ce aparțin 
comunej Gurahonț. Biblioteca din sa
tul Pescari, de pildă, are pînă acum 
un număr de 81 de cititori, iar cea 
din satul Iosaș 40 de cititori. Același 
lucru -se poate spune și despre cele 
trei biblioteci de casă, fruntașă fiind 
cea condusă de țăranul muncitor Baltă 
Viorel din cătunul Balta, care a re
ușit să răspîndeescă cartea în fiecare 
casă din cătunul respectiv.

Desigur că toate aceste rezultate >se 
datoresc unei munci organizatorice 
permanente care s-a dus pe linie 
popularizării și prezentării cărților. 
Așa, de pildă, au fost organizate nu- 
meroase recenzii asupra unor cărți 
inspirate din realitatea contemporană. 
Expozițiile organizate pe anumite te
me, oum a fost, de exemplu, „Pentru 
o recoltă bogată", la care au fost ex
puse cărți specifice, au contribuit, de 
asemenea, la prezentarea și populari
zarea cărții. Prin stația de radiofi- 
care din comună s-au transmis cu re
gularitate rubrici în cadrul cărora au 
fost prezentate diferite cărți cum sînt 
romanele ; „Bărăgan" de V. Em. Ga 
lan, „Inimă de mamă" de Gladcov, bro
șura „Cum ne pregătim pentru însă- 
mînțările de primăvară" și multe al
tele. Concursurile „Drumeții veseli", 
consfătuirile cu cititorii sînt, de ase
menea, realizări de seamă pe linia răs- 
pîndirii și pătrunderii cărții în cît mai 
multe case și a trezirii gustului pen
tru citit.

Tînăra bibliotecară Catița Crișan se 
maj poate mîndri și cu cercurile de 
citit pe care le-a organizat. La aceste 
cercuri participă un mare număr de 
țărani muncitori, precum și multe fe
mei și tineri. In cadrul acestor cercuri 
se citesc, o dată pe săptămînă, diferite 
cărți, în special cele legate de speci
ficul satului, precum și diferite mate
riale apărute în presa noastră centrală 
și cea regională.

Toate aceste realizări — care si
tuează biblioteca din Gurahonț printre 
bibliotecile fruntașe pe raion — se da
toresc sprijinului pe care biblioteca 
l-a primit din partea organizației de 
partid și a celei de U T.M., precum Și 
din partea tovarășilor 
centrală raională.

— Nu putem trece 
sprijinul pe oare l-am 
tea cadrelor didactice — îmi spuse bi
bliotecara — care ne-au ajutat să în
tocmim recenzii bine documentate. 
Merită laude în această privință pro
fesorii Mihai Cataban și Lucia Po
pescu de Ia școala elementară din co
mună, care pe lingă munca lor profe
sională dau tot concursul și bibliotecii 
din sat.

de la biblioteca

cu vederea nici 
primit din par-

★
Se înserase de-a binelea... In bi

bliotecă era un fel de ,.du-te vino". 
Oamenii aduceau cărțile citite și ce 
reau altele noi. După felul cum erau 
deserviți și ajutați de a-și alege căr
țile preferate, mi-am dat seama că bi
bliotecara Cetită Crișan a îndrăgit a- 
ceastă 
lor și 
de zi.

muncă și că numărul cititori 
a! cărților citite va crește ZI
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Cronica sâptâmîniî

1 Alai 1960 la Moscova. La tribuna Alausoleului din Piața Roșie, de la stingă la dreapta : mareșalul 
Malinovski, K. E. Voroșilov, N, S. Hrușciov, Otio Groteaiohl, Al. A. Suslov și Eroi Kozlov. 

(Tellefoto Agerpres)

Sărbătorirea zilei de 1 Mai peste hotare
Parada militară și demonstrația oamenilor muncii din Moscova
înainte de începerea tradițio 

nailei parade militare de L Mai, 
mii de mosooviti — inovatori 
din industrie și agricultură, 
fruntaș) ai vieții culturale, con
ducători ai instituțiilor dc stat 
și ai organizațiilor obștești, ofi
țeri superiori ai forțelor armate 
ale IJ.R.S.S. au luat loc în tri
bunele din Piața Roșie. Tot a- 
colo se aflau oaspeți din zeci 
dc state străine.

Gei adunați în Piața Roșie au 
salutat prin aplauze furtunoase 
apariția la tribuna Matisoleulif 
a conducătorilor partidului co
munist și statului sovietic.

Parada militară a început la 
ora 10 dimineața. Ea a fost 
primită de mareșalul Malinovski, 
ministrul Apărării al IJ.R.S.S.

R. P. Chineză
Capitala Chinei, străvechiul 

oraș Pekin, ]a fell ca și toate o- 
rașele și satele Republicii Popu
lare Chineze a îmbrăcat haina 
de sărbătoare. Pe străzile și în 
piețele pitorești pavoazate cu 
steaguri și flori aii ieșit un nu
măr impresionant de oameni ai 
museii

Conducătorii partidului și gu
vernului chinez Miao Tze-dun, 
Lin Șao-ți, Cin En-lai, Gen Ii»n 
și Gen 1 — au participat la fes
tivitățile consacrate zilei de 
1 Alai care au avut loc în ora
șele Tiațzin, Gendu, Șanhai, 
Guiian și Kunrnîn.

De la tribuna Alausoleului, 
mareșalul Malinovski a rostit o 
cuvîntare în fața ostașilor, ma
trozilor, ofițerilor, oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică, 
oaspeților străini.

In încheierea paradei de 1 Mai 
de la Moscova au fost prezem. 
tate modele ale noii tehnici mi
litare sovietice. In Piața Roșie 
au defilat trupe înzestrate cu 
rachete — reprezentîrd ce! mai 
nou gen de unități ale forțelor 
armate.

După parada militară care a 
durat 40 de minute, fanfarele au 
vestit începerea demonstrației de 
1 Mai în Piața Roșie.

Cel mai des pe panourile pur
tate de demonstranți figurează 
un singur ctivint „Pace". Dea

R. P. Polonă
Gapitala Poloniei. Varșovia, a 

îmbrăcat haina de sărbătoare. 
Dis-de-dimineață spre marea 
piață din fața palatului științei 
și culturii se scurgeau coloanele 
de oameni ai munci,i din toate 
raioanele capitalei poloneze, pur- 
tînd steaguri roșii și flori, pan
carte pe care sitau 6crise lozin
cile păcii și realizările obținute 
în cinstea marii sărbători.

In ntunele Comitetului Central 
al P.M.U.P., W. Gomulka a a- 
dresiat o cuvintare participanților 
la miting. 

supra vediiilor ziduri ale Krernii. 
oului răsuna cuvintele „Pentru 
pace 1 Pentru prietenie!" Aceasta 
este atît o urare de drum bun 
lui Nikita Hrușciov în apropiata 
lui călătorie la Paris, cît și ex
presia convingerii ferme că el 
va apăra cu dîrzenie cauza păcii 
la conferința șefilor de guverne.

Participa nțij la demonstrație 
scandează: „Slavă partidului 1 
Slaivă poporului sovietic 1“ Se 
înalță spre cer un uriaș balon 
pe care este fixat un drapel roșu 
cu deviza sfîntă pentru oame
nii sovietici : „Comunismul -va 
birui 1“

Defilarea consacrată zilei de 
1 Mai — Ziua internațională a 
celor ce muncesc — a durat trei 
ore.

Japonia
La mitingul de 1 Mai oare a 

avut loc la Tokio, au participat 
peste 600.000 de oameni — cifre 
record pentru toți anii dinainte 
și de după război. ,,.Jo6 guvernul 
Kiși, care împinge poporul japo
nez pe calea războiului 1“, „Să 
apărăm drepturile noastre vita
le „Să întărim pacea și prie
tenia între popoarele întregii 
lumi !" -- aceste Idzinci se pu
teau vedea pe tribune unde se 
aflau conducătorii sindicatelor și > 
al altor organizații democratice 
din țară. ,

După miting a avut loc o 
grandioasă demonstrație.

In preajma întîlnirii 
la cel mai înalt nivel

Acum, oînd ne mol despart 
doar cîteva zile de Conferin
ța la nivel înalt, fiecare cuvinta- 
re a oamenilor de stat, fiecare 
fapt al vieții internaționale este 
pus pe cîntiar și cercetat amă
nunțit din toate părțile de către 
opinia publică mondială. Un e- 
veniment important — încheierea 
primei etape a lucrărilor Comi
tetului celor 10 state pentru 
dezarmare — a pus in evidență 
încă o dată străduința delegați- 
lor țărilor socialiste de a se a- 
junge la o înțelegere în proble
ma dezarmării și lipsa oricărei 
dorințe în această direcție din 
partea delegaților occidentali. 
Așa cum spunea șeful delegației 
nomine, tov. Eduard Mezincescu, 
s-a dovedit că progresul nego
cierilor „a fost împiedecat de 
faptul că statele alianței atlan
tice au urmărit să dea opiniei 
publice numai iluzia că la con
ferința Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare șînt in 
curs tratative asupra unui 
tratat de dezarmare generală și 
totală, in timp ce în realitate 
ele au respins ideea discutării 
unui asemenea tratat". Trezesc 
nedumerire și îngrijorare și cu
vinte rlle umor oameni de stat 
din S.U.A. ca D. Dillon și Ch. 
Herter, în care sînt reînviate 
binecunoscutele sloganuri ale a- 
depțllor războiului rece. Intr-un 
moment cînd popoarele din lu
mea întreagă așteaptă cu nerăb
dare realizarea dezarmării ge
nerale și totale, secretarul de 
stat adjunct al S.U.A., Dillon, 
arată că : „Primul imperativ îl 
constituie menținerea puterii 
noastre militare...“.

Asemenea cuvîntări, firește, 
nu pot să nu aducă apă la 
moara adepțiior războiului re
ce, care se tem ca nu cumva 
conferințe la nivel înalt să de
termine progrese noi în destin
dere. Corvrad Adenauer, cance
larul Bonnului, decan recunoscut 
al tuturor celor ce doresc con
tinuarea războiului rece, a și 
propus organizarea in Berlinul 
occidental a unui așa-numit 
plebiscit, sub egida puterilor de 
ocupație. Scopul nemărturisit al 
acestei propuneri, relevat de alt
fel și în presa occidentală, este 

acela de a torpila tratativele la 
nivel înalt.

El nu va reuși insă. In zilele 
noastre, orice acțiune îndreptată 
împotriva voinței popoarelor, este 
sortită eșecului. Popoarele vor 
pace, nu război ; vor dezarma
re, nu înarmare. Voința po
poarelor va triumfa.

Ce arată evenimentele 
din Coreea de Sud
Ziarele aduc zilnic vești des

pre evenimentele din Coreea de 
Sud. Demisia lui Li Sîn-Man nu 
a adus încetarea demonstrații
lor, așa cum se spera în S.U.A., 
ci întețirea lor. Cu tot mai multă 
hotărîre, populația Coreei de 
Sud cere nu o remaniere de gu
vern, ci renunțarea la regimul 
singe ros care le-a adus atîtea 
suferințe. Nici, legea marțială, 
nici represiunile singeroase, nici 
cea de a 15-a divizie’americană 
de infanterie pusă la dispoziția 
regimului lisinmcnist „pentru a 
face față crizei și a pune în a- 
plicare legea marțială la Seul", 
nici directivele ambasadorului 
S.U.A. |a Seul, care a trecut la 
intervenții fățișe în treburile Co
reei de Sud, nimic n-a putut îm
piedeca revărsarea mîniei popu
lare.

Ce arată toate aceste eveni
mente ? Arată în primul rînd șu
brezenia regimurilor write de po
por, faptul că armatele de ocu
pație ale puterilor imperialiste 
se dovedesc neputincioase în 
fața voinței populare. Regimul 
Iul Li Sin Man este o creație a 
imperialismului american. Des
pre acest regim, cu cîteva zile 
înainte de evenimente, ziarul a- 
merican „New-York Herald Tri
bune" scria că este modelul 
S.U.A. în Asia, lată că acum 
faimosul model se alatină sub 
loviturile mîniei populare. Acesta 
este un avertisment și o lecție 
pe care Ie dă istoria imperialiș
tilor care creează și susțin ase
menea regimuri ea în Coreea de 
Sud, bazate pe corupție ți te
roare ; care-și imaginează că 
pot continua la nesfîrșit să se 
amestece în viața popoarelor, 
să le impună modul lor de via
ță, să-i oonstrîngă, să-i asu
prească.

Legile istoriei nu iartă. Zilele 
colonialismului sint numărate. 
Aceasta ne-o arată și eveniment 
tele din Coreea de Sud.

E. ABRAHAM

Cehoslovacia prietenă în
9 Mal, sărbătorit în lumea 

întreagă ca prima zi de pace, 
are pentru poporul frate ce
hoslovac o semnificație dublă. 
La 9 Mai anul acesta se împli
nesc cincisprezece ani de la 
eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist.

Cea de a 15-a primăvară 
liberă a Cehoslovaciei a adus 
o înflorire fără precedent pe 
meleagurile țării prietene. 
Contribuind alături de glorio
șii ostași sovietici la zdro
birea fascismului, mulți fii ai 
poporului nostru au aflat cu 
mîhnire de suferințele îndu
rate de poporul cehoslovac 
sub ocupația nazistă. Ostașii 
romîni au văzut o Cehoslova
cie în ruine, căci barbarii fas
ciști, în turbarea lor, au dis
trus tot ce se poate distruge. 
Poporul cehoslovac însă, avînd 
în frunte un conducător iscu
sit. partidul comunist-, a por
nit la tămăduirea rănilor pri
cinuite de război și de ocupa
ția fascistă, a pornit cu un elan 
fără precedent în Istoria sa 
să-și clădească o patrie mai 
mîndră, mai frumoasă. încă la 
sfîrșitul anului 1948. la ter
minarea primului plan bienal, 
producția industrială a Ceho
slovaciei a depășit cu circa 8 

la sută nivelul dinainte de răz
boi. Acum, Republica Ceho
slovacă produce aproape de 
patru ori mai mult derft îna
inte de război. In toate ramu
rile industriei s au obținut suc
cese remarcabile, dar mai cu 
seamă cea constructoare de 
mijloace de producție a deve
nit ramura principală a econo
miei, ea reprezentînd anul a- 
cesta circa 64 la sută din pro
ducția Industrială globală. In
dustria cehoslovacă construc
toare de mașini este vestită în 
lumea întregă, ea producînd 
acum vreo 80 la sută din sor
timentul mondial de mașini.

Pe fondul dezvoltării gene
rale impetuoase a Republicii 
Cehoslovace, se conturează cu 
vigoare .și progresul însemnat 
al agriculturii șl culturii, al 
creșterii nivelului de trai al 
populației.

Aproape 85 la sută din în
treaga suprafață agricolă a 
țării aparține cooperativelor 
agricole unice șl gospodăriilor 
de stat (în regiunile mal im
portante chiar 90 la sută). In 
cursul ultimilor zece ani, pro
ductivitatea muncii în agri
cultură a crescut cu 93 la

sărbătoare
sută. Cultura socialistă cunoa
ște și ea o intensă înflorire. 
In perioada 1948—1958 s-au 
deschis în total 818 școli de 
cultură generală cu 6.160 de 
clase, din care 751 școli cu 
5.769 de clase sînt construc
ții noi.

O mare atenție se acordă 
în Republica Cehoslovacă o- 
arotirii sănătății poporului. In 
întreprinderi există astăzi 
peste 1.700 cabinete medi
cale, în timp ce în 1937 exis
tau doar 15, iar în 1948 — 
420.

Dezvoltarea fără precedent 
a Republicii Cehoslovace se 
datorește instaurării noii orîn- 
duiri sociale, elanului cu care 
întregul popor participă la o- 
pera de construcție socialistă.

Poporul nostru se bucură 
din inimă pentru minunatele 
realizări ale poporului ceho
slovac, cu care, mîna în mînă, 
sub steagul glorios al mar- 
xism-leninismului și alături 
de toate popoarele lagărului 
socialist, în frunte cu U.F S.S., 
pășește spre țelul comun: 
construirea orînduirii socia
liste ș-1 comuniste.

E. M. Aspect de la Uzinele Side rurgice din Vitkovice, R. Cehoslovacă.
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Reportaj de primăvară

Iz adine de primăvară 
răspindesc răzoarele; 

In zadar se mai măsoară 
vremea rea cu soarele.

Iți zîmbesc — prietenește — 
prispele, ogrăzile.

Colectiva-și rînduiește 
oamenii, brigăzile.

Alo ?...
Cîtevo ceasuri încheiate bătui 

ulițele comunei Puiești, raionul 
Birlad, in căutarea bibliotecarei 
Georgeta Petrescu. Văzind lacă
tul pe ușa bibliotecii mi-om în
chipuit că i dusă pe la cetățeni 
să ie importă cărți. Am întrebat 
in multe locuri, dar nici urmă 
de bibliotecară.

Intr-un tirziu, cineva mi-a spus 
că o găsesc sigur la sfat Și in
tr-adevăr era acolo. Cind am 
intrat vorbea |a telefon.

- Alo ? Bîrladule, dă-mi ur
gent Dragalina.

Crezind că e vorba de un 
schimb de experiență telefonic 
intre bibliotecare, am așteptat 
să termine. Dar nici vorbă de
cărți. A transmis o notă telefo
nică.

Nu mai știam ce să cred. Și 
limbajul, ți tonul se potriveau

Pe valea cu flori mărunte 
Cresc gospodării de frunte ; 
Cresc și meri, cresc și cireși, 
Cresc colectiviști aleși 1

l-auzi lele, valea sună, 
Că ni-i viața astăzi bună 1
Și cresc bucurii in sat, 
Mulțumim cui ni le-a dat...

Culese de la o horă din 
corn. Valea-Rea, raionul 
Rm. Vîlcea de ALEXAN
DRU MIRCESCU.

în comuna Doba, regiunea Baia 
Mare, peste 1500 săteni participă Ia 
cercurile de citit.

Brigada _ artistică de agitație a 
G.A.C. Mădăraș, regiunea Oradea, a 
prezentat în comunele vecine un pro
gram despre foloasele muncii în co
mun.

— Iar nu e nimeni in sat ? ?
— Să-ți spun eu, nene, unde să i găsești: pe 

c.'mp sau ta cercurile de citit.
— Eu sint prezentatorul programului 1 I

(Desene de NIC. NICOLAESCU)

„S-a mărit gospodăria !" —• 
spune președintele.

(Să-și exprime bucuria, 
nu-i ajung cuvintele)

Și. cătînd apoi în zare, 
cît se-ntind ogoarele,

E cuprins de-ngrijorare :
„Nu-s cam mici... hambarele ?“

MIRCEA CODRESCU

Alo ?..*
bine cu o telefonistă. Așa că 
am intrebat-o dacă e telefonistă 
sau bibliotecară.
- De fapt, sînt bibliotecară, 

dar iată că m-am transformat 
în telefonistă, și-mi întinse o 
foaie de hirtie pe care erau 
bătuse la mașină cuvintele de 
mai ios :

Nr. 697 din 12 martie 1960
Tov. Petrescu Georgeta 

Sfatul popular al comunei Puiești 
Comitetul executiv

Prin prezenta vă punem in 
vedere că pe luna martie 1960 
sinteți planificată □ face de ser
viciu ia telefonul sfatului popu
lar, ziua, la următoarele date : I 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 1 
martie.

In caz de neprezentare la 
serviciu la ora 8 veți fi dată lip
să și vi $e va reține din salar.

Semnat,
Victor Șercovoi, secretar

Acum era limpede motivul 
pentru care bibliotecara „nu 
răspunde” cerințelor cititorilor, 
ți cind e nevoie de ea, spune ; 
„ocupat, vă rog, reveniți*1.

Bibliotecara a făcut „apel" la 
secția de învățămînt și cultură a 
sfatului popular raional, care 
însă a intirziat să ia măsuri. 
Credem că este cazul ca sfatul 
popular raional să-i atragă în 
mod serios atenția secretarului 
sfatului comunal, tov. Victor 
Șercovoi, care ține și locul pre
ședintelui plecat din comună, că 
ar trebui să repare urgent... 
„circuitul11 cărților și să-și dea 
seama că atitudinea lui față de 
activitatea culturală este „de
fectă".

A. CROITORU

— M-au vindut așa de repede, soro, că nid 
n am avut timp să văd ce mai era prin coo
perativă ! !

Fiind bine aprovizionată, coopera
tiva din comuna Zărnești, regiunea 
Ploești, vinde lunar sute de cărți ță
ranilor muncitori.

Fanfara colectiviștilor din Berzovia, 
regiunea Timișoara, se pregătește pen
tru concurs, repetînd cu regularitate 
noul program artistic.

— Pe tine te las, că trebuie să te odihnești I ! 
(Desene de NIC. NICOLAESCU)

„Hai
Cînd Intri pe poarta colec

tivei noastre, chiar de la pri
mii pași te întîmpină patru 
fete surîzătoare și patru flă
căi zîmbăreți. Zi sau noapte, 
soare sau vînt, acești patru 
tineri nu-și părăsesc locul și 
te primesc veseli. O să mă 
întrebați pesemne: „Cum a- 
dică? Altă treabă nu ma, au 
oamenii ăștia decît să stea în 
poartă șl să zîmbească ?“. 
Nu. altă treabă nu au, fiindcă 
acești opt tineri sînt opt fo
tografii I Opt fotografii, opt 
fruntași ai colectivei noastre, 
așezați pe panoul de onoare.

Puțin mai în fund, spre 
dreapta, te întîmpină un alt 
flăcău Asta nu rîde. Sforăie. 
E Vanghele, poreclit șl ,,fru
mosul din pădurea adormită'1. 
Vanghele nu e fotografie, e

ACUL GELOZIEI
Tache $1 cu Ana s-au căsătorit.
Lucru cît se poate de obișnuit 
Pentru niște tineri care s-au plăcut 
Chiar din prima clipă cind s-au cunoscut. 
Astfel, într-o seară, Tache la cămin 
O zări pe Ana prmtr-un geam, puțin. 
Repetînd „Ciuleandra-, dans plin de văpăi 
Intr-un grup cu alte fete și flăcăi.
Și. simțind că-ntr-nsul dorul se-nfiripă, 
A cerut să facă parte din echipă.
L-au primit, firește; Ana i-a zîmbit
Și după o lună s-au căsătorit

Dar însurățeii, de-un timp nu mai vin 
Nici la repetiții șl nici la cămin.
Veșnic împreună la gospodărie
Sînt model de mutică și de hărnicie 
Robotind cu rîvnă pînă către seară. 
Dar... nu-atît de veseli ca odnioară.

Care e motivul acestei abțineri, 
O să-l înțelegem lesne. Intr-o vineri 
Tînăna pereche de mai înainte
Avusese grave schimburi de cuvinte:
— Mie nu-mi prea place. Ano, spuse Tache 
Că Ion Mardare vrea să te deoache.
— Cum să mă deoache ?

— Iaca foarte bine 
N-ai văzut? Tot timpul se uita la tine. 
Fără să te scape un minut din ochi.
— Să n-ai nici o grijă, eu nu mă deochi. 
Mai degrabă spune-i Saftei lui Matei 
Să nu mi te țină tot în preajma ei
Că doar n-ai nevastă slută și nătîngă... 
După care Ana începu să plîngă.

Astfel de discuții s-au mai repetat 
Pînă cînd. o dată, Tache. supărat.
După ce băuse și-un pahar de vin. 
Nu i-a ma.i dat voie Anei la cămin. 
Și făr’ de nevastă nu s-a dus nici el. 
(Ce să facă-acolo singur, singurel?).

Nici o rugăminte, sfat sau prelucrare 
Nu se dovediră prea convingătoare 
Ca să mi-i aducă repede-naipoi 
(Cum dorea brigada) iarăși pe cei doi. 
Pînă cînd un hîtru le cîntă un cînt 
De-i făcu să-și lase ochii în pămint.

Cîntecul, se spune, c-a dat rezultat 
Fiindcă la programul care a urmat 
Pricepîndu-i tîlcul, hazul și dojana.
L-au cîntat pe scenă... Tache și cu Ana.

MIRCEA PAVELESCU

la treabă !“
caricatură. Da. fiindcă noi, în 
afara panoului de onoare avem 
și o gazetă de perete satirică, 
numită „Hal la treabă1*. 
Cum se lasă unul pe tînjală, 
hai cu el la „Hai la treabă”. 
O dată, de două ori, șl se în
dreaptă omul. Iliuță, de pildă, 
de la gazeta satirică, s-a în
dreptat chiar spre panoul de 
onoare. Adică din caricatură 
a devenit fotografie; e al doi
lea din frunte. Acum, in
tr-adevăr e al doilea din 
frunte, dar anul trecut era 
primul din coadă.

De la o vreme „Hal la 
treabă" are ca „oaspete" după 
cum am spus pe Vangheie, 
din brigada de cîmp. Vă inte
resează cumva programul ae 
lucru al Iul Vanghele? E 
simplu cînd ceilalți dau zor 
cu însămînțatul Vanghe.e 
zimbește fericit. Zîmbește fe
ricit fiindcă visează c-a ter
minat cel dlntît muncile agri
cole. Cînd tovarășii lui se 
întorc de la cîmp osteniți, 
Vanghele sforăie adînc. fiind
că visează că-1 frint de atîta 
muncă 1...

— Măi Vanghele. de ce 
răimîi tu mereu în urmă ?...

— Nu rămîn eu în urmă; 
o luați voi prea înainte I...

Ne-am sfătuit întreaga bri
gadă șl l-am făcut o carica
tură la gazeta de perete. 
Cînd l-au văzut pe Vangheie 
s au tăvălit cu toții de rîs.

E drept că după întîmpla- 
rea asta Vanghele venea ia 
cîmp fără prea mare întîr- 
ziere, dar la treabă nu se 
prea înghesuia.

— Măi fraților, a întrebat 
el. cînd se schimbă gazeta de 
perete ?

— Polmîineî...
— Ei. atunci e bine I Mal 

am două zile și-am scăpat I...
Și a plecat acasă...
După două zile gazeta s-a 

schimbat. Iar Vanghele s-a 
transformat din caricatură în 
epigramă.

■ ■ ■
A sărit V anghele ca ars :
— Cum adică ?... Gazeta 

s-a schimbat și eu am ramas 
tot acolo ?... Dar ce ,mă rog? 
Mi-ațt scos abonament?...

— Ce să-l faci I... Gazeta 
s-a schimbat, dar tu al rămas 
același I...

— Șl gazeta asta cît o ți
neți ?...

— 15 zile 1...
13 zile Vanghele. a ăturl 

de noi. a lucrat cu rîvnă. in 
a 14-a zi Vanghele ne în
treabă :

— Măi fraților. mîine 
schimbați gazeta, nu-i așa ?...

— O schimbăm, Vanghe
le, dar te sfătuim să-ți 
vezi mal departe de treabă 
fiindcă în afară de caricaturi 
și epigrame, „Hai la treaoa” 
mai publică șl poezii satirice, 
șl schițe, șl strigaturi, șl în
țepături I...

— Poate pentru alții — 
zîmbi Vanghele. — Pentru 
mine nu cred să mai fie ne
voie I

Cînd am schimbat din nou 
gazeta ..Hal la treabă”. Van
ghele era absent. In schimn 
era prezent pe cîmp... Am 
mal schimbat de patru ori 
gazeta, dar Vanghele dăduse 
bir cu fugițll de la colțul 
său obișnuit de pe ga eta... 
Abia în numărul de ieri nu
mele lut Vanghele a aparul 
din nou la „Hai ia treabă1. 
Da i Numele lui a apărut din 
nou. Semna o epigramă adre
sată unul tînâr codaș I Șl tot 
ieri numele lut Vanghele a 
apărut șl la gazeta de perete 
a comunei: „Cum m-a autat 
critica gazetei să devin trun- 
taș“...

Pornind spre cîmp, Van
ghele mi-a spus:

— Măi. epigramele astea 
sînt grozave I Mici, dar ale 
dracului I... Cînd te înțeapă 
o dată sări în sus pînă... la 
panoul de onoare !...

I. AVIAN
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