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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA1

Cinstind măreața zi de 1 MAISchimburi de onoareS' Zm SOLIDARilATlbx 
INTERNATIONALE A CELOR CE 

/ MUNCESC ?\ \
In prima zi de Mai, oamenii mun

cii, creatorii bunurilor materiale și 
spirituale de pe toate continentele 
planetei noastre, sărbătoresc ziua 
solidarității lor internaționale. Este 
ziua cînd ■— cum spunea Lenin — 
„muncitorii din toate țările sărbăto
resc trezirea lor la o viață 
conștientă, sărbătoresc unirea lor 
în k lupta împotriva oricărei asu
priri a omului de către om, în 
lupta pentru eliberarea de foame, 
de mizerie și de umilinți a milioa
nelor de oameni ai muncii".

Nemuritoarea chemare, „Proletari 
din toate țările, uniți-vă!“ învinge, 
își dovedește tot mai mult uriașa 
ei forță mobilizatoare, actualitatea 
ei vie care a înfruntat victorioasă 
scurgerea vremii. Și peste orașele 
și satele lumii de 1 Mai flutură fla
muri, răsună în mii de graiuri ace
leași răscolitoare cuvinte: „Hai la 
lupta cea mare!".

Ani de-a rîndul — aproape trei 
sferturi de veac de la prima săr
bătorire a lui 1 Mai — oamenii 
muncii din toate țările au ieșit în 
această zi pentru a-și exprima so
lidaritatea de clasă, voința lor fer
mă de luptă pentru libertate și 
dreptul la o viață mai bună. Și de 
fiecare dată ei au adăugat zilei de 
1 Mai o lumină nouă. La 1 Mai 
.618 oamenii muncii de pretutindeni 
au salutat cu entuziasm crearea 
primului stat socialist din lume. 
Și-au simțit mai puternice forțele, 
s-au simțit mai aproape de împlini
rea năzuințelor lor. De 1 Mai 1945 
omenirea muncitoare a primit cu 
nestăvilită bucurie vestea inevita
bilului sfîrșit al fascismului și fap
tul că o seamă de țări au frînt sau 
sînt pe cale de a fringe 
imperialismului.

De atunci, fiecare 1 Mai 
semnat cu noi victorii ale 
muncesc, ale oamenilor eliberați de 
exploatare și care-și construiesc o 
viață nouă, victorii ale celor ce 
trăiesc încă asupriți și exploatați, 
dar care luptă neînfricați pentru 
drepturile și libertățile lor. Manifes
ting de 1 Mai, oamenii muncii își 
exprimă din plin mulțumirea că în 
tot mai multe țări ale lumii orîndui- 
rea bazată pe exploatarea omului 
de către om slăbește mereu, că for
ța țărilor socialiste crește impetuos, 
că, an de an, colonialismul căpă- 
tînd puternice lovituri își anunță a- 
propiatul sfîrșit, că ideea coexisten
ței pașnice cîștigă aderenți tot mai 
numeroși.

lanțurile
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------------ ---------------
Fruntași la în$ămîn(ări

Muncind cu multă însuflețire pe ogoare, colectiviștii din raionul nos
tru au însămînțat pînă la 27 apri lie 80 la sută din culturile planifi
cate. Folosind ajutorul dat de S.M.T. și atelajele proprii, 16 gospodării 
colective au terminat pînă la acea dată in întregime însămînțările. 
Multe gospodării colective, ca cele din Ighiu, Șard, Bucerdea Vinoa- 
să, Benic și altele, hotărîte să-și asigure de pe același teren o can
titate mai mare de produse agrico le, au însămînțat intercalat fasole 
și dovleci, pe întreaga suprafață însămînțată cu porumb.

Printre unitățile socialist-coopera tiste fruntașe în muncile agricole de 
primăvară sînt gospodăriile colective din Țelna și Bucerdea Vinoasă, 
care au terminat însămînțările încă de la 18 aprilie.

1 Mai 
In a- 
rapor- 
despre 

înfăptuirea

Tradiționala trecere în revistă de 
1 Mai a forțelor omenirii muncitoa
re, a succeselor ei în lupta pentru 
libertate, pace și progres social, pri
lejuiește și în acest an oamenilor 
muncii un legitim sentiment de bu
curie și încredere. Niciodată forțele 
care luptă pentru democrație și so
cialism n-au fost atît de mari și de 
puternice, niciodată n-a apărut mai 
clar că lor le aparține viitorul.

Cu adevărat impresionant este bi
lanțul victoriilor cu care sărbăto
resc și în acest an ziua de 
popoarele lagărului socialist, 
ceastă zi oamenii sovietici 
tează gloriosului P.C.U.S. 
succesele obținute în 
prevederilor septenalului, cuprinză
torul plan al construcției desfășu
rate a comunismului. De 1 Mai, 
succese de însemnătate istorică, sub 
conducerea detașamentelor lor de a- 
vangardă, partidele comuniste și 
muncitorești, raportează toți oa
menii muncii din țările socialiste.

Cu totul alta este situația oame
nilor muncii din statele capitaliste. 
Pentru ei ziua de 1 Mai este zi de 
luptă pentru libertate și pîine, îm
potriva robiei și exploatării. Și e 
firească această luptă. Fortăreața 
capitalistă cea mai avută, Statele 
Unite ale Americii, se găsește în- 
tr-o continuă depresiune economică 
trăgînd după sine întreaga lume 
capitalistă. „Capitalismul popular" 
cu care se încearcă a se înfrumu
seța chipul hidos al capitalismului

(Continuare în pag. 2-a)

I ÎNCHINARE Acestei prlmâvârl
Se conturează undeva departe în 

zare profilul noii uzine. In cîmpul 
încă necompletat de florile începu
tului de mai e forfotă de muncă, e 
zgomot de tractoare. Și, în acest 
decor de primăvară, închipuiți-vă, 
un grup de micuți gălăgioși flutu- 
rînd cravate roșii ca floarea ma
cului, mergînd ștrengărește spre 
școală. Toate te copleșesc, te domi
nă cu autoritate. Și mai ales că nu 
le privești numai cu ochii. Nu! Le 
privești cu inima.

★
înmărmurisem aproape mai deu

năzi ascultînd cîteva amintiri de- 
ale lui Mărginean Iosif, un vechi 
și vrednic muncitor de la U.M.C. 
Zlatna. Spunea același lucru și se
cretarul comitetului de partid. Oa-

Iulia în cinstea zilei de 
fost deosebit de rodnic, 

colectiv de aici ra- 
cu îndreptățită mîndrie 
aprilie, ziua schimbului

ziua 
vezi

ceară
Dar, 
erau 

zi de 
rămas

Mai

RUSNEAC maria 
înv. satul Dumitra

M1LACI IOAN 
brigadier G. A. C. Șard

VOICULESCU MARIN 
strungar U. M. C. 

Zlatna
BOITOR RAVECA 
muncitoare fabrica 

„Ardeleana"

și tot atîți 1 Mai liberi. De fiecare 
dată însă la cununa bucuriei s-au 
prins noi flori. înaintași hotărîți, 
oamenii, întregul popor condus de 
partid, au împodobit cu noi fapte 
mîndra țară.

Alta ne e viața. In anii aceștia 
partidul ne-a făcut să trăim adevă
rata viață. Ne-am construit case cu 
ajutorul statului, munca ne e răs
plătită, iar casa îmbelșugată. Se 
fac aici la Zlatna blocuri noi pen
tru muncitori, se deschid magazine. 
Copiii noștri vor avea o nouă școa
lă. în locul vechii uzine se înalță o u- 
zină modernă, după ultimul cuvînt al 
tehnicii. Cresc aici oameni noi, co
muniști, hotărîți să poarte steagul 
victoriilor, tot mai departe. Da! Za- 
harie Ștefan, Kirali Șimion, Florea 
Vaier, Vasiu Elena și atîți și atîți 
alții ca ei vor dovedi prin fapte 
că știu să meargă neabătuți pe dru
mul trasat de partid.

Sîntem așadar în pragul celui de 
al 17-lea 1 Mai liber. Au trecut deci 
17 primăveri. Și una mai frumoasă 
decît alta, li deschizi fereastra, și 
privești viitorul. E perfect conturat 
în toată măreția lui. Se văd noile 
uzine fumegînd, se văd puternice hi
drocentrale, trimițînd lumină peste 
întinsuri. La orizont se profilează 
într-un neasemuit tablou întreg viito
rul socialist. Da! Așa e această 
primăvară.

N. GIURGIU

442.000 lei economisiți
In cadrul întrecerii desfășurate în 

cinstea zilei de 1 Mai și a aniver
sării partidului, colectivul de mun
că de la I. C. F. Alba Iulia a înre
gistrat succese deosebite în muncă. 
Astfel, pe lîngă faptul că acest 
harnic colectiv și-a îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan cu peste 50 
la sută, a realizat în primul tri
mestru economii în valoare de 442 
mii lei.

De asemenea, adueîndu-și toată 
contribuția la înfrumusețarea orașu
lui, colectivul de aici a amenajat 
prin muncă patriotică un drum pe 
o lungime de peste 300 m, prestînd 
circa 1.500 ore muncă patriotică.Tineretul în primele rînduri

Acum, în preajma măreței aniver
sări a partidului, teiușenii muncesc 
cu și mai mare elan la înfrumuse
țarea comunei lor. Ei au plantat a- 
proape 200 de arbori ornamentali 
pe străzi și amenajează un mic parc 
în centrul comunei.

In fruntea acțiunilor sînt mereu 
utemiștii Cibian Elena, Radu Ște
fan, Crișan Cornelia, Punțiu Olim
pia și alții, care au prestat pînă în 
prezent la aceste munci peste 400 
de ore muncă patriotică.

La Atelierul central
Schimbul de onoare organizat 

la Atelierul central de reparații 
din Alba 
1 Mai, a 
Harnicul 
portează 
că în 25 
de onoare, și-a depășit planul 
global al unității cu 8,6 la sută. 
Tot în acea zi a fost îndeplinit și- 
planul pe întreaga lună aprilie 
în proporție de 100 la sută.

La I. I. L. „HORIA“
Și în acest an colectivul de 

muncă de Ia 1.1. L. „Horia" cins
tește ziua de 1 Mai cu frumoase 
realizări în muncă. Astfel, secția 
sîrmă a obținut în ziua schimbu
lui de onoare o depășire a sarci
nilor de plan de 60 la sută, sec
torul ceramic „Sîntimbru" o de
pășire de 25 la sută. Secțiile me
canică și lăcătușerie, la fel au ob
ținut o depășire de 20 și respec
tiv 14 la sută etc.

La fabrica „ARDELEANA* *4
In ziua de 25 aprilie, la fabrica 

„Ardeleana" a avut loc un însu
flețit schimb de onoare în cinstea 
zilei de 1 Mai. Cu această ocazie 
munca stăruitoare a fiecărui mun
citor în parte a înmănuncheat pe 
întreprindere o depășire a planu
lui de producție de 33 la sută.

Printre fruntași în schimbul de 
onoare s-au situat tov. Topai Ste
la, care și-a depășit sarcinile 
de producție cu 72 la sută, Jica 
Gheorghe c.u 52, iar Ferency Ghe- 
za cu 34 la sută.

menii își aduc perfect de bine, a- 
minte...

— Trăiam odată vremi cînd pri- 
măverile acestea, încărcate de flori, 
de parfumul lor îmbătător se scur
geau asemeni zilelor mohorîte de 
toamnă. Sleiți de puteri, noi cei 
ce umpleam din truda noastră bu
zunarele capitaliștilor, cunoșteam 
doar lucrul istovitor. Venea 
salariului, dar n-apucai să 
banii.

Încercau oamenii să-și 
drepturile ce li se cuveneau,
abia-și deschideau gura, și 
și concediați. Intr-o singură 
salariu 27 de oameni au 
fără lucru. Auzeam despre 1 
și atunc.ea. încercam să-i pregătim 
și noi sărbătorirea. Dar cu cîteva 
zile înainte uzina era împînzită de 
călăii siguranței.

A sosit mult așteptata zi a elibe
rării. Am ajuns în sfîrșit să sărbă
torim și noi primul întîi de Mai 
liber. Cuvintele ne sînt prea sărace 
pentru a înfățișa acea neuitată zi 
a bucuriei. Întreaga Zlatnă a îm
brăcat, asemenea primăverii, haină 
de sărbătoare. Părinți cu copii în 
brațe, bătrîni cu albul anilor în 
plete s-au prins în joc, s-au veselit. 
Pe fețele lor a înflorit primăvara 
în toată splendoarea ei.

Au trecut de atunci 17 primăveri,



Gîndun de 1 Mai

Cu încredere spre viitorZiua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc ’

(Urmare din' pag. l-a)

este fără cruțare demascat de mi
lioanele de șomeri, de continua scă
dere a nivelului de viață a celor ce 
muncesc. Mizeria, șomajul, apăsa
rea și perspectivele întunecate sînt 
boli incurabile ale orînduirii capi
taliste pentru care nu există decît 
un singur leac — îngroparea defi
nitivă a capitalismului. Și fără în
doială că proletariatul își va înde
plini pînă la capăt roiul său de 
gropar al acestuia.

Eliberat din lanțurile robiei capi
taliste, poporul nostru are marea 
fericire de a prăznui, în acest an, 
cel de-al 17-lea 1 Mai liber într-o 
tară mereu mai puternică, mai în
floritoare. Pe tot cuprinsul țării s-au 
ridicat în acești ani zeci, sute de 
fabrici și uzine, iar pe întinse șe- 
suri, scurmate altădată de plugul 
de lemn, azi duduie zeci de mii de 
tractoare. Muncitorul umilit, batjo
corit și amenințat cu temnița e a- 
cum stăpîn în casa lui. Plugarul a- 
nalfabet si retrograd, bun să repre
zinte „talpa țării", o talpă care se
cole de-a rîndnl a fost mai mult 
desculță, este și el astăzi construc
tor de nădejde al noii orînduiri, iar 
intelectualitatea luminată de învă
țătura partidului e mereu mai ac
tivă în mărețul proces de construc
ție socialistă.

De 1 Mai, psste orașele și satele 
țării flutură flamuri. Siderurgiștii 
Hunedoarei, minerii Văii Jiului, 
constructorii Bucureștiului întinerit 
și mecanizatorii Dobrogei colectivi
zate, făuritorii măreței hidrocentra
le de la Bicaz și cei ai complexului 
petrochimic de la Borzești, toți cei 
ce muncesc pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste, pentru belșugul 

♦♦

Flori ale primăverii

satui <apu( Gospodăria colectivă „1 Mai“

vieții poporului, vor umple plini de 
bucurie străzile orașelor, ulițele sa
telor. ’Imbrăcați în cele mai fru
moase veșminte, vor manifesta pen
tru pace și prietenie între popoare, 
pentru unitatea clasei muncitoare 
din toate țările.

In rînduri strînse, pentru aceleași 
înalte țeluri vor manifesta și oa
menii muncii din raionul nostru. Ei 
își vor manifesta în același timp 
profundul atașament față de glo
riosul partid care-i conduce pe drum 
de victorii spre o viață tot mai lu
minoasă. Pe pancartele ce le vor 
purta de 1 Mai, muncitorii Zlatnei, 
ceferiștii Teiușului, cei ce muncesc 
la Atelierul central, la întreprinde
rea „Horia", minerii de la „Gh. 
Doja“ vor înscrie cu îndreptățită 
mîndrie că și-au îndeplinit angaja
mentele, că au obținut în cinstea 
măreței sărbători succese de seamă 
în sporirea producției, în îmbunătă
țirea calității acesteia, că au obți
nut sute de mii de lei economii pes
te plan. Despre succesele lor, vor 
vorbi la 1 Mai colectiviștii din Țel- 
na, Șard, Benic și alte multe gos
podării colective care au terminat 
in întregime însămînțările de primă
vară, vor vorbi toți oamenii muncii 
din raion.

Sărbătorim cel de-al 17-lea 1 Mai 
liber. Sub roșul steag al clasei mun
citoare, patria noastră crește cu 
fiecare ceas, se înnoiește cu fiecare 
clipă. Puterea noastră, încrederea 
noastră în ziua de azi și de mîine 
izvorăsc din faptul că aparținem pu
ternicului lagăr socialist în fruntea 
căruia, în avangardă, cu toate fla
murile desfășurate, pășește măreața 
Uniune Sovietică. Și nimic nu poa
te întuneca biruitoarea noastră pri
măvară.

lei. Și asemenea ei au primit și co
lectiviștii Mihălțan Ion, Tompi 
Ion și alții. Mulți dintre aceștia ca, 
de exemplu, Șipoș Bela, Chiorean 
Virgil și alții și-au durat case noi 
cu mai multe încăperi, unii și-au 
luat aparate de radio și și-au înnoit 
locuințele cu mobilă nouă.

Acum, cînd întregul sat formea
ză o singură familie mare și înflo
ritoare, pămîntul unit în tarlale mari 
se lucrează cu ușurință, mecanizat. 
Organizați în două brigăzi de cîmp, 
conduse de colectiviști destoinici ca 
Tamaș Martin și Tîrtu „Teodor, fie
care dintre colectiviști, romîni sau 
maghiari deopotrivă, se străduiesc 
să lucreze cît mai bine pămîntul.

Din însemnările tovarășului Flo- 
rea Ion, secretarul organizației de 
partid și Chiorean Cornel, președin
tele gospodăriei, se desprinde că 
pentru a cinsti cum se cuvine cel 
de-al 17-lea 1 Mai liber, colectiviștii 
din Căpud au terminat însămînță
rile de primăvară cu 12 zile înainte 
de termen. Că pentru fertilizarea 
solului s-au îngropat sub brazdă în
grășăminte naturale pe o suprafață 
de 50 hectare.

Cantata primăverii
Nicolae Tăutu

Laureat al Premiului de Stat

Tu, Mai, prea darnic mire, cu floare și beteală 
îmbraci întreaga țară... Pe ziduri se agață 
roși trandafiri ca flamuri țesute cu migală 
din luptele mulțimii și dragostea de viațăI
In cale îți așternem voioși, zestrea bogată: 
Orașe noi și parcuri, lumini nemărginite, 
le-am împlinit prin vreme cu mîinile ce odată 
au rupt pe totdeauna cătușe ruginite.

Ne-am șters cu salopeta, cu mîneca-i, în muncă, 
grea lacrima și urma atîtor vechi dezastre, 
descătușind visarea, ne-ai dat zel și poruncă 
să înălțăm privirea cutezători spre astre.

Din miezul tău și al luptei țîșni cîntarea noastră 
tulburător de caldă ca lacrima s-o zvînte
Și să topească norii pe-ntinderea albastră, 
Că tari sînt doar aceia ce pacea știu s-o cînte !
Să uite omenirea, din dicționar să piară 
cuvintele cumplite: război, bombardamente, 
iar pulberea și plumbii și schijele de pară 
urmașii să le știe doar în muzeu prezente.

Din tancuri și din tunuri să dăm conturi combinei 
Și lumea s-o prefacem într-o grădină vastă, 
laponu-n nord să simtă în sucul mandarinei 
că sudul îi trimite și dragostea lui castă.
Tu, Mai, imn de-tifrățire, tu, rod al bucuriei 
alb fîlfîit de aripi din inimă ne zboară 
spre cele patru larguri ducînd ca o solie 
iubirea înflorită la noi în primăvară!

Sărbătorim al 17-lea 1 
Mai liber. Biruinți, bu
curii, nădejdi înaripate 
spre viitor! Iată bilanțul, 
iată perspectiva cu care 
întîmpinăin această minu
nată sărbătoare a primă
verii.

Și încrederea în biruin
țele viitoare ne e pe de
plin justificată. Colectivul 
nostru a realizat în pri
mul trimestru peste 50.000 
lei economii, și-a îndepli
nit lună de lună sarcinileNăzuințele noastre

Cu 11 ani în urmă, cînd 
am făcut primii pași pe 
drumul cel nou arătat de 
partid, eram în gospodă
rie doar 24 de familii, dis
puneam de 80 hectare te
ren și un fond de bază 
de 24.000 lei. Cu sprijinul 
partidului am biruit greu
tățile și an de an roadele 
muncii noastre au fost tot 
mai frumoase. In gospo
dăria noastră colectivă se 
află acum întregul sat, 
dispunem de peste 700 
hectare, avem un sector 
zootehnic puternic și un

NWrmi:
//

Uli

Cifre g
Lunile ce s-au scurs de la înce

putul anului și pînă în prezent, au 
însemnat pentru muncitorii coope
rativei „9 Mai 1945“ din Teiuș a- 
devărate luni ale realizărilor, luni 
în care muncitorii cooperativei au 
tradus în fapte angajamentele luate 
în cinstea aniversării partidului.

Pe întreaga cooperativă planul de 
desfaceri a fost realizat, în primul

Un reușit spectacol artistic
Intr-una din zilele trecute, sala 

căminului cultural din Almașul 
Mare s-a dovedit neîncăpătoare 
pentru marele număr de spectatori 
sosiți din toate satele comunei, 
pentru a asista la „Ștafeta cultu
rală a formațiilor artistice" în cins
tea zilei de 8 mai.

Cu această ocazie au prezentat 
reușite spectacole echipa de călușari 
a căminului cultural din Cib-sat, 
echipa de dansuri a căminului cul
tural din Almașul Marc, care au

O atentă preocupare dovedesc co
lectiviștii din Căpud și pentru sec
torul zootehnic — principal mijloc 
aducător de venituri bănești. Pînă 
la sfîrșitul anului gospodăria va 
spori numărul de bovine pînă la 80 
capete și an de an numărul aces
tora 'va crește tot mai mult. Simți
tor va crește și numărul oilor, care 
în acest an sporește cu 100 mieluțe, 
din care cele mai multe cu lînă fină 
și semifină. De la scroafele de 
prăsită un număr important de 
purcei a fost reținut pentru crescut 
și îngrășat. Prin valorificarea pe 
bază de contract a produselor ani
maliere, gospodăria va realiza un 
venit de peste 150.000 lei. Tot pe 
atîta va realiza de asemenea din 
valorificarea tutunului și a surplu
sului de cereale.

Din preocuparea colectiviștilor nu 
lipsește nici interesul pentru asigu
rarea de adăposturi și furaje pen
tru animale. La propunerea colecti
viștilor Pădurean Aurel și Szilagy 
Gheorghe, harnici îngrijitori de a- 
nimale, s-a prevăzut amenajarea în 
acest an a unui grajd pentru 50 
bovine și însămînțarea de porumb 
pentru siloz pe o suprafață de 20 ha.

Dornici de a face ca succesele în 
colectiva lor să fie tot mai frumoa

î

răîfodre
trimestru în proporție de 115 la șu
tă. Cele mai bune rezultate în în
trecerea socialistă le-au obținut lu
crătorii magazinului „Confecții", cu 
42 la sută depășire de plan, lucră
torii magazinului mobilă în rate cu 
o depășire de plan de 60 la sută și 
lucrătorii magazinului alimentar Nr. 
3 cu o depășire de plan de 24 la sută.

Man Maria și Bucur Emilia

executat cu mult talent artistic dan
surile „Ca la Breaza" și „Sîrba", 
iar solista vocală Abrudean Ana a 
interpretat minunatele*  cîntece popu
lare „Cînd eram pe Ialomița" și 
„La oglindă".

In aceste zile însorite de primă
vară, cînd pornii, asemenea unor 
vaze uriașe cu flori, cern ușor, bo
gat covor de petale, Ia Căpud su
flul vieții noi pulsează mai puter
nic ca orieînd.

Aici, înfrățiți de aceleași dorințe, 
țăranii romîni și maghiari, care în 
trecut au simțit deopotrivă amarul 
zilelor grele ale exploatării moșie
rești, trăiesc acum o viață nouă. 
Uniți în gospodăria colectivă „1 
Mai", ei luptă cu dragoste și în
suflețire pentru a face ca unitatea 
lor agricolă socialistă să se întă
rească tot mai mult, să devină tot 
mai înfloritoare. Dacă cineva pune 
întrebarea: ce a îndemnat pe țăranii 
din Căpud să treacă în primăvara 
aceasta pînă la unul de la întovă
rășire la gospodăria colectivă? Răs
punsul nu e greu de dat. Nu altce
va decît faptele, care sînt grăitoare. 
Numai în anul trecut, bunăoară, 
fiecare colectivist din Căpud a fost 
răsplătit cu produse și bani în va
loare de 35 lei la zi-muncă. Colec
tivista Fosto Ana cu familia sa a 
dus acasă în anul 1960, pentru zilele 
muncă împlinite în gospodărie, pro
duse și bani în valoare de 24.500

In cinstea celei de a 40-a aniver
sări a partidului, echipa de teatru 
a căminului cultural din Cib pregă
tește piesa „Și pe strada noastră", 
iar artiștii amatori din Almașul 
Mare pregătesc piesa „Neamurile". 

GAVRILA VALENTIN 

se, romîni ca Chiorean Virgil, ma
ghiari ca Fosto Mihai, Tamaș Ște
fan și alții, stăpîniți de aceleași nă
zuințe muncesc cu aceeași dragoste 
și însuflețire în toate ramurile de 
producție.

Pentru colectiviștii din Căpud, la 
fel ca pentru toți oamenii muncii 
din patria noastră, ziua de 1 Mai 
înseamnă un mare avînt în lupta 
pentru recolte sporite, un bun pri
lej de recunoștință și mulțumire 
partidului, care le-a deschis drumul 
luminos spre belșug și fericire. 

O parte din oile G.A.C. — Căpud.

de plan între 20-30 la sută 
și în plus a dat o serie 
de sortimente, de cea mai 
bună calitate.

Gînduri de viitor? Să 
dăm oamenilor muncii noi 
modele de mobilă din ce 
în ce mai frumoasă și, 
bineînțeles, numai de ca
litatea I-a. Aceasta nu e 
numai dorința mea. • Nu! 
E a întregului colectiv.

GHEORGHE SUSAN 
muncitor „IPRODCOOP" 

Alba-Iuliavor fi îndeplinite
fond de bază în valoare 
de peste 1.000.000 lei. O- 
dată cu întărirea gospo
dăriei, trăiesc o viață îm
belșugată și colectiviștii. 
Mulți dintre aceștia au a- 
cum case noi, lumină e- 
lectrică, aparate de radio.

Cu încredere deplină în 
viitorul luminos, colecti
viștii noștri, cinstesc ziua 
de 1 Mai cu însămînță- 
rile terminate, și sînt ho- 
tărîți să pășească spre în
făptuiri tot mai mărețe.

DOBÎRTA MIHAI 
președintele G.A.C.-Cistei

//

Iși înfrumusețează satul
Printre multiplele inițiative ale 

tineretului din Mihalț, pentru în
frumusețarea satului lor, se numără 
și plantarea a 370 de pomi pe dru
mul ce duce de la podul Mureș în 
sat și amenajarea unui mic parc 
în mijlocul satului (la monumentul 
eroilor).

Pînă în prezent, tinerii din sat în 
frunte cu utemiștii, au plantat în
tregul număr de pomi pe marginea 
drumului și au terminat săparea și 
amenajarea rondourilor de flori în 
parc. In următoarele zile tinerii vor 
planta în acest parc flori și pomi 
ornamentali.

ȘERBU EUGEN

In tntimpinarea măreței sărbătou

In adunarea generală U.T.M., ți
nută nu de mult la Oarda de Jos, 
utemiștii și-au ales un post U.T.M.- 
ist de control și au format o bri
gadă de muncă patriotică.

încă din primele zile, după ce 
brigada a fost formată, aceasta și-a 
și început activitatea, primul obiec
tiv fiindu-le demolarea vechiului 
magazin din comună, iar gazeta de 
perete a postului U.T.M.-ist de con
trol a și publicat primele articole.

Printre utemiștii cu o rodnică ac
tivitate, în brigada de muncă pa
triotică și în postul U.T.M.-ist de 
control se numără Lupșa Ion, Ba
laur Elena, Balaur Ion și mulți alții.

POPA PAVEL

|2| Steaua roșie



I£i mulțumim, partid iubit
Pagini din glorioasa Istorie a Partidului

„Crearea Partidului Comunist din Romînia a constituit o 
victorie istorică a leninismului împotriva oportunismului și refor
mismului în mișcarea muncitorească din Romînia".

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Puțin timp după greva generală, 
datorită arestărilor efectuate de au
torități, elementele oportuniste au 
reușit să-și întărească situația în 
conducerea centrală a partidului so
cialist. Nu însă pentru mult timp, 
căci în noiembrie 1920, a fost orga
nizată o consfătuire pe țară a gru
purilor comuniste care a jucat un 
rol deosebit în crearea partidului. 
Cu acest prilej s-au clarificat sarci
nile cele mai de seamă ale mișcării 
muncitorești. Consfătuirea a arătat 
necesitatea arzătoare a creării parti
dului marxist comunist și datoria 
•comuniștilor de a lupta pentru con
vocarea cît mai grabnică a congre
sului de constituire a partidului. In 
vederea coordonării activității gru
purilor comuniste din țară, a fost 
organizat Comitetul Central al gru
purilor comuniste.

In zadar au încercat reformiștii 
din conducerea centrală a mișcării 
muncitorești să ia măsuri împotriva 
aripei revoluționare, convocînd în 
ianuarie 1921, consiliul general al 
partidului. In jurul unor luptători 
revoluționari ca Leonte Filipescu și 
alții, s-au adunat tot mai mulți 
membri ai partidului. Ei au dejucat 
manevrele oportuniștilor, reușind să 
fie adoptată hotărîrea pentru convo
carea congresului.

Un moment important în perioa
da de pregătire a congresului și tot
odată un mijloc de verificare a for- 
țeldb aripei revoluționare a fost con
ferința grupurilor comuniste din Ro
mînia, ținută la Iași, în martie. Con
ferința a subliniat în mod deosebit 
ideea creării în țara noastră a parti
dului marxist-leninist unitar, puter
nic, în stare să răstoarne domina
ția capitalistă. Sub conducerea Co
mitetului Central al grupurilor co
muniste s-a desfășurat o intensă ac
tivitate propagandistică și agitato
rică. Cu prețul unor mari sacrificii, 
s-au editat lucrări ale lui Lenin, a- 
peluri ale Internaționalei Comuniste, 
zeci de mii de manifeste. Totul era 
pregătit pentru marele eveniment.

Congresul s-a deschis la Bucu
rești, la 8 mai 1921, la care au par
ticipat reprezentanții partidelor so
cialiste din întreaga țară. In cadrul 
lui s-au adoptat o seamă 
de însemnătate istorică.

In a șasea zi, cil o 
zdrobitoare, congresul a
ființarea Partidului Comunist 
Romînia și afilierea lui la Interna
ționala IlI-a. Pentru prima dată, se 
reuneau în cadrul unui singur par-

tid, organizațiile muncitorești revo
luționare din toate provinciile.

(Fragment din „Romînia liberă" 
Nr. 5130)

★
...Tovarăși, odată cu reînceperea 

activității, toată atenția trebuie în
dreptată către o solidă și puternică 
organizare, fără de care nu vom 
putea dispune de vitalitatea nece
sară în lupta ce o vom duce...

Comuniștii trebuie să fie în mij
locul întunericului seînteile care, 
luminînd la început puțin se vor 
transforma într-un foc mare, la 
lumina căruia se va încălzi întrea
ga lume muncitoare. Partidul co
munist trebuie să devină partid de 
mase... și pentru acest lucru trebuie 
să lucrăm ceas cu ceas, prin toate 
mijloacele...

(Din „Proclamația către gru
pele comuniste locale", întoc
mită la scurt timp după Con
gresul I al P.C.R., și care chea
mă la intensificarea activității 
comuniștilor, în ciuda terorii 
dezlănțuite de guvern).

Drumul meu în viață
Eram șapte frați. Puținul pămînt 

pe care-1 aveau părinții mei, țărani 
săraci din Ohaba, raionul Sebeș, 
era, ca și pentru multe alte familii 
din satul nostru, trudă zadarnică, 
muncă pe spetite și rod mărunt 
ce nu ne putea hrăni pe săturate.

Ajungînd mai mărișori, ne-am 
căutat fiecare rostul.

Eu am învățat meseria de turnă
tor. Am îndrăgit-o. Curînd, am fost 
numit șef dc echipă la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, apoi la 
Cugir maistru turnător și, în sfîr- 
șit, din anul 1954 lucrez ca mais
tru la LI. L. „Horia" din

împreună cu tovarășii mei 
muncă ne străduim să dăm produse 
de calitate, să ne îndeplinim și să 
depășim sarcinile de plan. Și reu
șim. Am făcut cîteva inovații. Mem
brii de partid apreciindu-mi munca, 
m-au primit în rîndurile lor.

Familia mea, care numără 
doi copii, este îndestulată, duce o 
viață fericită. In curînd ne vom 
muta într-o casă nouă, cu două ca
mere, bucătărie, baie, construită 
din cîștigul realizat prin muncă.

Azi, mulțumită partidului toți cei 
7 frați ai mei sînt oameni cu ros
turi bune, iar bătrînilor Ie este asi
gurat viitorul în colectiva satului, 

GROZA NICOLAE
Horia.. A.-Iulia

A.-Iulia.. 
de

Ș>

de măsuri

rna joritate 
hotărît în- 

din

De ani de zile Cihirișan Ion, fac
torul, cum s-au obișnuit a-i spune 
stremțenii, poartă zilnic cu sine tol- 
ba-i plină cu vești. Termină pe o 
uliță și o apucă pe alta. Și nu-i 
tocmai treabă ușoară să poposești 
zilnic la mai mult de 300 de porții 
Dar Ghirișan, factorul, face acest 
lucru fără să-i pese de oboseală 
și..., întotdeauna cu zîmbetul pe 
buze. Unora le aduce foaia, altora 
rînduri de la cei dragi de departe, 
iar tuturor pe care-i întîlnește cîte 
o vorbă bună.

E o treabă cu care s-au obișnuit 
■sătenii din partea locului. La o oră 

, anume ies în poartă și așteaptă. Și 
vocea bătrînului factor se face au
zită :

— Uite ziarul — scrie despre 
cîte toate. De la noi sau... te miri 
■de unde din lumea largă. Uite vă 
scrie Stan Ion, inginerul, vă scrie 
Mara Valeria, învățătoarea, vă tri
mite vești feciorul de la Hunedoara.

Se îndreaptă apoi factorul pe alte 
cărări. Și de peste tot adună ace
leași chipuri vesele. Oamenii au 
fața senină și-i dăruiesc cu drag 
inima deschisă.

Așa-s oamenii din Stremțul de 
azi. Anii au trecut iar ei au pășit 
pe căi mereu mai bătătorite. Au 
pus mîna de-au rostuit, și-acum 
alta-i fața satului. Pe un loc, unde 

snimeni nu credea că se va săpa

maistru

Doftana—aceas-
„Bastilie romî- 

nească", cum o 
poreclise poporul - 
a fost neîntrecută 
în regimul ei dis
trugător. Dar, toate 
torturile, toate săl- 
bătăciile la care e- 
rau supuși comuniș
tii nu le-au putut 
frînge voința. Prin 
zidurile grele ale 
închisorii, comuniș
tii au chemat la 
luptă întregul po
por pentru răstur
narea orînduirii 
burghezo- moșie
rești.

In clișeu: în
chisoarea Doftana. 
Biroul atelierelor 
de tîmplărie, unde 
a avut loc, în fe
bruarie 1938, Con
ferința celulei de 
partid.

Recunoștință fierfrînle

eu, 
servitor al chiaburilor Pop 
și Trîmbițaș Pavel, care peste 
m-au „miluit" cu o pîine a- 

și cu haine rupte, am devenit

S-au împlinit cîțiva ani de cînd 
la îndemnul partidului iubit, al că
rui oștean sînt din anul 1947, 
fostul 
lănci 
8 ani 
mară
membru al gospodăriei agricole co
lective „Viață nouă" din satul Țel
na. De atunci mie, ca de altfel tu
turor colectiviștilor care muncim cu 
hărnicie și spor în colectivă, viața 
ni s-a schimbat. Viața ne-a devenit 
cu adevărat liberă, fericită, iar 
munca ne e spornică și răsplătită 
așa cum se cuvine.

încă din prima zi de cînd sînt 
colectivist, muncesc cu tragere de 
inimă și sîrg cu toți colectiviștii 
deopotrivă, pentru a face din colec
tiva noastră un izvor bogat de bel
șug și bunăstare. Acest lucru ne-a 
și reușit. Familia mea, de exemplu, 
ca urmare a muncii depuse în co-

---------------------o

lectivă, are asigurate an de an cele 
necesare traiului. Am vacă cu lap
te, mi-am renovat casa, sînt îm
brăcat omenește, ia curînd îmi voi 
introduce în casă curentul electric 
și-mi voi cumpăra aparat de radio.

Rezultate frumoase au obținut în 
munca lor și Mihăilă Gligor, Flo- 
rea Vasile lui Benedic și alți peste 
70 de colectiviști, care în acești ani 
și-au făcut case noi, iar în urma 
electrificării satului, își introduc în 
locuință lumina electrică, își cum
pără mobilă.

Acum, în preajma aniversării a 
40 de ani de la înființarea partidu
lui, îmi exprim din adîncul inimii 
recunoștința fierbinte față de Partid, 
conducătorul nostru încercat pe dru
mul însorit al unei vieți tot mai lu
minoase și fericite.

PASCU NICOLAE 
colectivist G.A.C. „Viață nouă" 

Țelna

Slăvesc partidul nostru scump

dragoste în adîncul

rămas va- 
ani, cu o 

un

care am
cu 22 de
mici și doar cu
de pămînt am dus-o

De multe ori nu mai

Emil, Antonie și Pavel sînt munci
tori, Ana, Emilia și Ștefania, colec
tiviste, Floarea și Ioana, gestionare, 
Ambrozie, maistru mecanic, Mihai 
urmează Școala de miliție, iar Livia 
e studentă în anul IV, bursieră la 
facultatea din Cluj.

Eu, care pe lîngă faptul că am 
primit ajutor din partea partidului 
și statului în creșterea copiilor am 
primit 
acum, 
dului, 
pentru 
nostru 
mi l-a
turor celor ce muncesc din patria 
noastră.

GLIGOR BRAȘOVEANA 
Mamă Eroină satul Straja

----------- ---------------

In curînd, milioane de oameni ai 
muncii de pe întreg cuprinsul țării 
vor sărbătorii cu o nețărmurită bucu
rie o scumpă și glorioasă aniver
sare — 40 de ani de la înființarea 
partidului. Și pentru mine, mamă 
a 12 copii în viață, ca pentru multe 
alte mame, numele partidului e să
pat cu multă 
inimii.

Eu, mamă 
duvă în urmă 
casă de copii 
hectar și ceva 
tare greu,
știam la cine să fug pentru a căuta 
de lucru în schimbul unei poale de 
cartofi, a unei site de făină sau a 
unei căni de lapte, pentru a astîm- 
păra foamea copiilor care nu arare
ori mi-au plîns de foame. Și-apoi, 
mai greu era iarna, cînd pe lingă 
toate neajunsurile mai sufereau și 
de frig.

După 1944 însă, la putere au ve
nit muncitorii în alianță cu țăranii 
muncitori conduși de mult încerca
tul și iubitul nostru partid, care a 
deschis celor necăjiți o viață nouă, 
dreaptă. Cu sprijinul partidului și 
cu ajutorul primit din partea statu
lui, eu, mama celor 12 copii altă
dată obidiți, am reușit să-i învăț 
și să-i rostuiesc pe fiecare. Virgil,

și Ordinul de Mamă Eroină, 
în preajma aniversării parti- 
nu găsesc destule cuvinte 
a slăvi îndeajuns iubitul 

partid, pentru binele pe care 
făcut mie, copiilor mei și tu

O zi frumoasă de aprilie. In 
curtea întreprinderii „Gh. Doja" 
din Zlatna e o forfotă neobișnuită. 
Se pregătesc buchete de flori, se 
formulează 
cine ?

felicitări. Pentru

vreodată fundament de lăcaș, strem- 
țenii și-au înălțat cămin cultural. 
Și de atunci e mereu zumzet în 
mijlocul satului. Vin la cămin cu 
toții, și tinerii și bătrînii. Cine nu-i 
cunoaște azi pe Cristea Ștefan, Pă- 
trînjan Maria, Rus Sabina, Capătă 
Nicolae lui Gligor sau Mărginean 
Victoria. Numai cine nu dă pe la 
cămin. Dar, din ăștia nu-s. Și-apoi 
pe lîngă cei tineri, chiar și vîrst- 
nicii poartă în ei entuziasmul. Ti
nerii din echipa de dansuri și-au 
ales vătaf pe Puia Adrian, om mai 
copt dar de care e greu să te ții. 
Iar pieptul lui 
mai voinicește 
cor alături de 
Rodica.

Anii cei noi 
i-au făcut să 
cei din vremuri de obidă. Azi strem- 
țenii își împletesc munca cu cîntul. 
Despre munca lor vorbește vestmîn- 
tul satului, va vorbi peste ani pă
durea în care vor crește cei peste 
10.000 puieți plantați de mîini har
nice. Pe drumul neted de „Pe Va
le", poți merge fără piedici nu nu
mai în nopțile senine. Peste pîraie 
nu mai trebuie să-ți faci vînt pen
tru a le sări căci ai la îndemînă

Rus Marian saltă 
atunci cînd 
soață-sa și

cîntâ în 
fiica lui

au schimbat 
nu mai semene

oamenii,
cu

podul, iar pe drumul principal lăr
git și bine statornicit trec care și 
căruțe fără să se mai împiedice în 
osii.

Gospodari sînt toți oamenii sa
tului, deopotrivă, de la un capăt la 
celălalt. Dar de-i întrebi despre un 
lucru sau altul apărut nou-nouț pe 
ulițe, nu-i unul care să nu aducă 
vorba despre munca tovarășilor O- 
nița Ion, Coman Chiriac, Rusu 
Gheorghe și alți deputați care-s me
reu printre alegători cu cuvîntul și 
cu fapta. Și îndemnul lor, făcînd 
ocolul satului, pătrunde în fiecare 
casă.

Stremțul trăiește o viață plină. 
Din zori și pînă-n seară, ulițele îi 
sînt la fel de animate. Spre cîmpu- 
rile de la „Podul Bîrcii", „După 
Vii", „Glodane" sau „Poieni", plea
că voioși la muncă colectiviștii. Ma
rea familie cuprinde aproape întreg 
satul. Pilda de început a lui Păcu
rar Gligor, Crețu Simion, Pătrîn
jan Simion și a altor țărani ini
moși a fost urmată de sute de 
săteni și azi pentru înflorirea gos
podăriei muncesc cu aceeași rîvnă 
Coman Traian, Avram Danii, Ră
chită Gheorghe, laolaltă cu toți

membrii celor 430 de famili de co
lectiviști.

In miezul zilei satul freamătă de 
voci de cristal. Ies copiii de la 
școală. Se împart pe ulițe și mulți 
dintre ei pășesc prag de casă nouă, 
înșiruite de-a lungul și de-a latul 
satului, peste 150 de case noi, cons
truite în ultimii ani, te întîmpină 
și te îndeamnă la ospeție. Și sînt 
bucuroși oamenii de oaspeți. Au cu 
ce se mîndri. In casa cea nouă a 
lui Drăguț Ilie, dai peste o mobilă 
de aceeași vîrstă cu clădirea în 
care te vezi ca în oglindă. In casa 
lui Rus Traian, găsești gospodina 
mînuind mașina de cusut, iar în 
clipe de odihnă în 99 la sută din 
casele stremțenilor găsești oamenii 
strînși în jurul difuzoarelor. Și-apoi 
cartea! Nu-i casă unde să n-o gă
sești la loc de cinste. Din cele peste 
4.000 de volume ale bibliotecii din 
sat au desprins drumul spre ros
turi noi Pătrînjan Eronim, Cristea 
Floarea, Galdea Nicolae, Sechereș 
Sebastian și alți peste 600 săteni.

întreg satul, ca o singură fami
lie, învață. Viața cea nouă a în
vins în Stremțul străjuit de înăl
țimi ca peste tot în țară. Cuvîntul 
partidului sădit în inimi a înflorit. 
Iar pe fereastra viitorului, mereu 
deschisă, oamenii privesc peste ani 
cu încredere spre zilele ce vin.

★
Adam Artd lucrea- 

“ nu 
de 26 de ani.

De 26 dc ani, omul acesta 
plin de tinerețe se străduiește zi 
de zi, ceas de ceas să dovedească 
încrederea tovarășilor săi, să-și 
pună tot ce știe în slujba intere
selor întregului colectiv. Și co
munistul Artd a reușit să facă 
acest lucru. Ca șef al serviciului 
topografie, el n-a precupețit ni
mic pentru a contribui cu toate 
forțele la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. Și acum, la ca
pătul a 26 de ani de muncă, la 
capătul a 50 de ani de viață în
chinată muncii harnice, tovarășii 
de muncă, bravii mineri îl cins
tesc, îi oferă buchete de flori.

...Sala de ședințe a comitetului 
de partid a devenit neîncăpătoare. 
Clipele sînt emoționante. Se ci
tește o scrisoare de mulțumire din 
partea comitetului de partid, a co
mitetului sindical și a conducerii 
întreprinderii. Oamenii îi string 
mîna, îl îmbrățișează, îl sărută. 
Comunistul Artd e emoționat, îi 
dau lacrimile. In schimb e mîn- 
dru, e fericit. Azi munca c o ches
tiune de onoare, 
hărnicia sînt podoabele omului 
nou, crescut și educat de partid.

■A-
Da! Comunistul Artd Adam a 

fost cel sărbătorit cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de viață și 26 
ani de muncă harnică. Și merită 
acest lucru. Faptele îi sînt măr
turie.

Comunistul
ză aici la „Gheorghe Doja 
de mai puțin
Da! ~

iar dragostea,

Sieaua roșie | -3 |



In țările social iste In țările capitaliste
U. R. S. S. R. P. Bulgaria S. U. A.

De I«a Baltica ia Pacific
Această suprafață vastă va fi o- 

cupată de sistemul energetic unic 
al U.R.S.S., care va îngloba toate 
centralele electrice din Uniunea So
vietică. încă în anul 1956 s-a înce
put formarea sistemului energetic u- 
nic al părții europene a U.R.S.S., la 
care au și fost conectate regiunile 
centrale, ale Uralului și din sudul 
părții europene a țării. Acest uriaș 
sistem energetic dă în prezent ju
mătate din întreaga cantitate de e- 
nergie electrică produsă în U.R.S.S.

Ce sisteme energetice se vor crea 
în viitor în Uniunea Sovietică? In 
primul rînd se va crea un sistem al 
Siberiei Centrale, care va grupa hi-

Un gigant ai industriei textile în Ucraina
A fost elaborat proiectul combi

natului de lînă pieptănată și posta
vuri de Ia Cernigov — una din cele 
mai mari întreprinderi textile din 
Uniunea Sovietică. Specialiștii de 
la Institutul „Ukrghiprolegprom" au 
și început întocmirea desenelor de 
execuție. Pe șantier sînt în curs lu
crările pregătitoare. Capacitatea pro
iectată a combinatului este de
milioane metri de țesături din lînă 
pieptănată și postavuri fine pe an. 
întreprinderea va începe să dea pri
mele produse în anul 1963.

Gigantul textil va ocupa o supra
față de aproape 40 ha. Vor fi ins
talate peste 115.000 fusuri de ră
sucit și filat, aproximativ 800 de 
războaie de țesut și alte agregate.
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Despre întemeierea orașului de pe 
Vistula — Varșovia — circulă mul
te legende. Dar în amintirea oa
menilor s-a păstrat cel mai bine o 
legendă poetică, transmisă din ge
nerație în generație, despre pesca
rul Vărs și pescărița Sava.

...Acestea s-au întîmplat de mult, 
de foarte de mult, cu sute și sute 
de ani în urmă cînd pe țărmul Bal
ticii trăiau flăcăul Vărs și fetiș
cana Sava. Fiecare din ei pornea 
cu barca sa departe în larg și își 
aruncau plasele în apele reci. Dar 
tinerii nu au știut ce-i dragostea 
pînă nu le-a venit în ajutor sirena.

Odată, Vărs și Sava au auzit o 
voce frumoasă ale cărei sunete fer
mecătoare chemau la ea. Pescarii 
și-au îndreptat bărcile spre acea 
voce, s-au întîlnit, s-au îndrăgostit 
și au întemeiat orașul lui Vărs și 
Sava — Varșovia. Pe emblema nou
lui oraș a apărut o sirenă — sim
bolul dragostei eterne.

Această dragoste pentru oraș se 
simte pretutindeni în Varșovia. Și 

drocentralele Irkutsk, Bratsk, Kras- 
noiarsk și alte centrale electrice. 
Apoi vor lua ființă alte mari siste
me energetice în diferite regiuni ale 
țării : Baltica, Transcaucazia, Asia 
Centrală, Orientul îndepărtat. După 
ce toate sistemele energetice ale 
țării vor fi înglobate în sistemul e- 
nergetic unic al U.R.S.S., acesta va 
fi cel mai mare din lume în ce pri
vește teritoriul cuprins și înzestra
rea tehnică. Sistemul energetic unic 
al U.R.S.S. va produce și repartiza 
peste trei trilioane de kWh — de 
1,5 ori mai mult decît produce tot 
restul lumii.

Dirijarea producției se 
la un punct central de 
zestrat cu o aparatură

va face de 
dispecer, în- 
specială.

R. P- Chineză

Dezvoltarea radiodifuziunii
In prezent în R. P. Chineză func

ționează peste 100 de posturi de ra
dio, iar puterea lor depășește de cî- 
teva ori puterea posturilor de radio 
existente în China înainte de elibe
rare. ‘**•1

Se realizează cu succes și sarcina 
radioficării satelor chineze. In pre
zent la rețeaua de radioficare sînt 
conectate toate așezările populate 
din provinciile Guicijou, Hebei, 
Anhuei, Țziansi și altele. In regiu
nea autonomă Mongolia Interioară 
peste 500 centre de radioficare re

Consfințit de Con' 
stituția țării, drep
tul la odihnă est< 
concretizat în Uni
unea Sovietică prii 
mii de stațiuni bal- 
neo-climaterice, în 
care în fiecare an 
își petrec concediul 
milioane de oameni 
ai muncii.

IN CLIȘEU : Pe 
țărmul însorit al 
Mării Negre. Oameni 
ai muncii în conce
diu de odihnă la 
Ialta.

ea s-a manifestat deosebit de vigu
ros mai ales în acele zile memora
bile de la începutul anului 1945 
cînd Varșovia, eliberată de Armata 
Sovietică și de unitățile armatei po
loneze care luptau alături de ea, 
zăcea în ruine. Atunci poporul a 
spus — „Vom reînvia frumoasa 
noastră Varșovie. O vom face și 
mai frumoasă decît era ea înainte".

Așa cum Vistula își poartă impe
tuos apele prin șesul Mazowsze, la

Scrisoare din R. P. Polonă

fel de repede și poporul, fără a-și 
precupeți forțele, a refăcut orașul. 
De atunci au trecut 16 ani și astăzi 
pe Vistula s-a ridicat din ruine și 
moloz un mare oraș renăscut, cu 
frumoase monumente de arhitectură 
națională, cu muzee și palate, cu 
noi cartiere de locuit.

Varșovia din zilele noastre este 
un mare centru industrial. Mîndria

Amenajarea 
orașelor și satelor

In ultimii ani s-au obținut mari 
succese în domeniul amenajării o- 
rașelor și satelor bulgare. In peste 
1.200 de sate s-a construit o rețea 
de conducte de apă, iar în împreju
rimile orașelor au fost plantate par
curi și grădini pe o suprafață de 
3.300! ha și păduri-parcuri pe 35.000 
ha. S-au construit 9.300 km de stră
zi noi. In vederea creării de spații 
verzi, pe străzi au fost plantați 
peste 4.000.000 de arbori decorativi. 
In orașe se construiesc clădiri con
form planurilor urbanistice moder
ne, iar din cele 4.580 de sate ale 
țării 3.700 au fost incluse în proiec
tele de reconstrucție. Toate orașele 
și peste o treime din sate sînt ra- 
dioficate.

Anul acesta, se prevede prelungi
rea cu peste 800 km a rețelei de 
conducte de apă și canalizare, cons
truirea de noi cămine culturale, băi, 
cinematografe, hoteluri, grădini, etc.

transmit emisiunile posturilor cen
trale și locale.

Principalul post de radio al Chi
nei este situat în apropiere de Pe
kin și are o antenă de 87 metri. De 
aici se transmit toată ziua emisiuni 
în dialectele principale ale limbii 
chineze, precum și în limbile mon
golă, tibetană, uigură și alte limbi 
ale minorităților naționale din Chi
na. Postul central de radio are emi
siuni regulate pentru străinătate în 
aproape 30 de limbi.

R. S- Cehoslovacă

Pentru oamenii muncii
La Aîartinov, în apropiere de Os

trava se construiește cel mai mare 
combinat de produse alimentare din 
Cehoslovacia. Aici se vor prelucra 
zilnic 80 tone de carne de vacă și 
de porc, brutăriile vor produce pînă 
la 15.000 tone de pîine și alte pro
duse de panificație, în secțiile sale 
vor fi triate sute de mii de ouă.

★
In vara acestui an vor fi trimiși 

la odihnă 275.000 de oameni ai 
muncii dintre care 17.000 peste ho
tare în U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R. P. Romînă, R. P. Polonă, R. D. 
Germană și alte țări. Alți 90.000 de 
oameni ai muncii s-au odihnit în 
iarna acestui an în munții Tatra.

capitalei poloneze o constituie în 
primul rînd Uzina de automobile din 
Zeran și noua uzină de oțeluri de 
calitate „Warszawa". In capitală 
funcționează și alte întreprinderi 
care produc motociclete, excavatoa
re, televizoare și aparate de radio, 
utilaj optic și electronic și multe 
altele.

Varșovia renăscută nu este numai 
un mare centru politic și industrial 
al țării. Ea a devenit și centrul 
științei și culturii poloneze. Aici 
își desfășoară activitatea Academia 
de științe și alte instituții științifice.

In cele 13 instituții de învățămînt 
superior învață peste 30.000 de stu- 
denți. In oraș funcționează 20 de 
teatre, 56 cinematografe, 20 case de 
cultură.

Totuși în peisajul Varșoviei pre
domină schelele noilor construcții 
de locuințe. In 20 de raioane ale 
orașului se construiesc clădiri cu 
mai multe etaje. In locul vechilor 
case apar blocuri moderne, cvartale 
noi, cu mii de apartamente.

La un pol bogăție, 
la celălalt — mizerie cruntă

NEW YORK (Agerpres). — Con
siliul de administrație al societății 
„Standard Oil of New Jersey" a a- 
nunțat că profiturile nete obținute 
în cursul anului 1960 se ridică la 
suma de 688.573.000 de dolari. Com
pania „Standard Oii" exploatează 
resursele petroliere din numeroase 
țări latino-americane printre care: 
Venezuela, Peru, Columbia, Ecua
dor, Uruguay etc., precum și din 
alte regiuni ale lumii, printre filia

In fața șomajului cronic
NEW YORK (Agerpres). — „Lu

crurile merg din ce în ce mai prost, 
nu mai bine", scrie ziarul „New 
York Herald Tribune" într-un arti
col întitulat „In fața S.U.A. stă 
problema reală a șomajului cronic", 
referitor la „șomajul din Statele 
Unite care crește și provoacă neli

Coreea de sud

Dat i-ne pîine și de lucru4*
NEW YORK (Agerpres). — In 

legătură cu manifestațiile care au 
avut loc în Coreea de sud împotri
va „legii speciale" și împotriva le
gii cu privire la controlul asupra 
demonstrațiilor, revista americană 
„Newsweek" a publicat o corespon
dență din Seul în care se arată că 
„peste 300 de studenți în fruntea 
unei mulțimi de 5.000 persoane au 
demonstrat pe străzile Seulului pur- 
tînd torțe și strigînd: „Dați-ne pîine 
și de lucru".

Referindu-se la cauzele care au 
generat nemulțumirea populației 
sud-coreene, revista recunoaște că 
„ravagiile lăsate de regimul corupt 
al lui Li Sîn Man nu au fost lichi
date". Cei 22 de milioane de locui

italia

Pentru ce sînt concediate femeile
„In caz de căsătorie, prezentul 

contract se reziliază fără preaviz" 
— se stipulează printre altele în con
tractul de. angajare semnat cu fir
ma „Weimar" de muncitoarea Do
lores Superina din Torino.

Intr-un anunț pentru angajarea 
de vînzătoare, publicat în ziarele 
din Roma de Societatea anonimă a 
magazinelor universale „Standa", 
se subliniază că se primesc numai 
femei necăsătorite.

Anunțurile și contractele de acest 
fel sînt un lucru obișnuit în Italia. 
La conferința a 12 organizații de 
femei care a avut loc la sfîrșitul 
lunii februarie la Milano s-a subli
niat că patronii nu vor să plătească 
indemnizații pentru concedii de ma
ternitate, și își concediază angaja
tele de îndată ce acestea se căsă
toresc.

Regulamentul de ordine interioa
ră al uzinelor companiei „Purfina" 
din Genua interzice în mod expres 
muncitoarelor să-și creeze o fami
lie. La Milano, o funcționară de la 
o mare firmă constructoare de as
censoare, temîndu-se să nu fie con
cediată, s-a căsătorit în cel mai 
mare secret, iar cînd se ducea la 
lucru își scotea de fiecare dată ve
righeta din deget. Cînd secretul to
tuși s-a aflat, reprezentantul admi
nistrației a anunțat-o că va putea 
rămîne în serviciu numai dacă va 
aduce un certificat de sterilitate! 
Femeia nu a reușit să aducă certi
ficatul cerut, și a fost concediată.

In mai 1959, un grup de deputa
te, activiste ale Uniunii Femeilor 
din Italia, au prezentat în Camera 
deputaților un proiect de lege care 
interzice concedierile pe motive pri

lele ei fiind „Creole Petroleum Cor
poration", „International Petroleum1 
Company”, „Lago Oil" și altele.

Corespondentul din New York al 
agenției Prensa Latina subliniază 
că „această cifră considerabilă a pro
fiturilor nete a fost obținută de so
cietatea „Standard Oii" în momen
tul cînd aproape șase milioane de 
muncitori americani nu au de lucru, 
iar în multe țări latino-americane 
domnește mizeria cea mai cruntă".

niște", după cum subliniază autorul 
articolului.

„In ultimul deceniu, scrie autorul, 
șomajul a crescut continuu. Este 
semnificativ că șomajul cronic a 
crescut chiar și în anii unei oare- 
cari prosperități".

tori din Coreea de sud sînt în pre- 
zent într-o situație economică mai 
grea decît oricînd de la războiul 
care a costat Statele Unite 157.530 
vieți omenești și 5 miliarde de do
lari. Peste 32 de fabrici sînt închi
se în timp ce zeci de mii de șomeri 
trăiesc în condiții de mizerie. Peste 
2 milioane de țărani sînt considerați 
în mod oficial „înfometați".

Coreea de sud, arată revista a- 
mericană, a intrat în perioada 
„foamei de primăvară" care durea
ză pînă în luna iulie, la stringerea 
noii recolte.

In concluzie „Newsweek" își ex
primă temerea că actualul guverrs 
nu va putea face față situației.

vitoare la situația familiară. I. 
proiectul a fost înmormîntat încă 
în timpul discutării lui de către co
misia respectivă a Camerei deputa
ților. Membrii comisiei, care fac 
parte din partidul democrat-creștin 
aflat la putere, au declarat că drep
tul patronilor de a concedia pe ori
cine cred de cuviință este o lege 
imuabilă a- „lumii libere". In legă
tură cu aceasta se relata următorul 
amănunt despre unul dintre mem
brii comisiei, democratul-creștin 
Marconi. Acest afectuos tată de fa
milie, părinte a 10 copii, concedia 
el însuși din instituția catolică de 
binefacere pe care o conduce femei
le gravide și femeile care intențio
nau să se mărite...

Tot așa procedează și instituțiile 
de stat. încă în 1955 a devenit cu
noscut că așa-numita Bancă a Mun
cii obliga femeile, în momentul an
gajării, să semneze un înscris po
trivit căruia în cazul cînd se vor 
căsătorii vor fi considerate demisio
nate. De atunci a curs multă apă 
pe Tibru, dar rînduielile au rămas 
aceleași. Participantele la demostra- 
ția care a avut loc la 21 februarie 
la Roma în fața clădirilor Băncii 
Muncii, Băncii Agricole și Băncii 
Comerciale — controlate de stat — 
purtau pancarte cu inscripția „Sîn- 
tem concediate atunci cînd ne mă
rităm". Răspunsul guvernului de
mocrat-creștin a fost cît se poate 
de elocvent: poliția și carabinierii! 
le-au atacat pe , demonstrante, con- 
fiscîndu-le pancartele și manifestele 
prin care cereau ca parlamentul să 
adopte, în sfîrșit, proiectul de lege 
prezentat în 1959 de Uniunea Fe
meilor din Italia.
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