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Patru decenii de luptă eroică 
în slujba poporului

ȘTEFAN BOUREANU 
prim-secretar al Comitetului 

raional Alba al P. M. R.

Se împlinesc, la 
8 Mai, 40 de ani 
de la înființarea 
Partidului Comu
nist din Romînia, eveniment de e
pocală însemnătate în istoria po
porului nostru. Țara întreagă, toți 
fiii ei, muncitori și muncitoare, ță
rani muncitori și intelectuali cins
tesc măreața aniversare cu realizări 
din cele mai de seamă.

Creație a clasei muncitoare din 
țara noastră, rod al luptei ei neîn
fricate, partidul marxist-leninist s-a 
plămădit în focul marilor lupte de 
clasă din perioada 1917-1921, în 
focul avîntului revoluționar aprins 
de victoria Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie. Și, punîndu-și 
drept țel suprem răsturnarea regi
mului burghezo-moșieresc, lichida
rea exploatării omului de către om 
și construirea societății socialiste, 
Partidul Comunist din Romînia, că
lăuzit de știința marxist-leninistă, 
a insuflat proletariatului și tuturor 
celor ce muncesc tărie și încredere, 
curaj și dîrzenie în lupta împotriva 
capitaliștilor și moșierilor.

Neclintit la postul său de condu
cător al luptei revoluționare, parti
dul comunist a luptai și a în
vins. A străbătut neabătut prin anii 
de cruntă teroare, dar n-a pregetat 
nici o clipă să cheme poporul mun
citor la luptă pentru zdrobirea lan
țurilor asupririi, pentru independen
ță națională, democrație și socia
lism.

Așa cum arată tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, „dragostea fier
binte de popor, conștiința că luptă 
pentru cauza înaltă a eliberării oa
menilor muncii din țara noastră de 
sub jugul exploatării și asupririi au 
dat comuniștilor din Romînia o tă
rie și o hotărire care n-au putut fi 
frînte nici de cea mai sălbatică te
roare a regimului burghezo-moșie
resc, a siguranței și a gestapoului. 
Nici torturile și schingiuirile la care 
erau supuși comuniștii în beciurile 
poliției și siguranței, nici regimul 
de exterminare fizică și de sistema
tică presiune morală din ocne și 
temnițe, nici procesele monstruoase 
și nici plutoanele de execuție n-au 
putut abate partidul nostru de la 
lupta revoluționară pentru cauza 
dreaptă a eliberării clasei munci
toare, pentru libertatea și fericirea 
poporului, pentru independența na
țională a patriei, pentru socialism".

Crearea, în urmă cu 40 de ani, a 
Partidului Comunist din Romînia a 
marcat triumful leninismului asupra

oportunismului 
reformismului 
mișcarea 
rească

și 
în 

muncito- 
din țara 

noastră. Partidul Comunist din Ro
mînia este rezultatul unui proces 
îndelungat de dezvoltare istorică a 
poporului nostru, rezultatul luptei 
sale de veacuri pentru eliberare so
cială și națională, continuată și 
ridicată pe o treaptă superioară de 
mișcarea muncitorească revoluțio
nară.

Călătizindu-se cu fidelitate după 
învățătura marxist-leninistă, Partidul 
Comunist din Romînia s-a întărit fără 
încetare prin demascarea reformis
mului și revizionismului din rîndul 
clasei muncitoare, a militat fără în
trerupere pentru călirea sa marxist- 
leninistă. In anii negri ai guvernării 
burghezo-moșierești, învățînd din 
bogata experiență a P.C.U.S., Parti
dul Comunist din Romînia a îmbinat 
cu iscusință munca ilegală cu munca 
legală, a luptat pentru apărarea in
tereselor clasei muncitoare. Sub 
steagul partidului s-au desfășurat 
puternicile mișcări greviste din Va
lea Mureșului, Arad, București. 
Partidul a luptat pentru a imprima 
acțiunilor țărănimii din anii 1926-1928
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MINERII IN 
ÎNTRECERE

! Poate adîncul.e pentru unii locul 
1 unde, în afară de pîcănitul picha- 
j merelor sau zgomotul vagoneților, 
i ziua trece neobservată, fără frămîn- 
j țări. Cei ce cred însă așa se înșală. 
> Aici, la Haneș, de vei coborî la fie- 
' ce orizont, de te vei opri la fiece 
, abataj, la întîlnirea cu oamenii îți 
1 dai imediat seama că adîncul nu e 
' locul tăcerii. Aici, zilele premergă- 
1 toare glorioasei aniversări a parti

dului sînt zile de înfierbîntată în
trecere. La toate orizonturile, dînd 
glas simțămintelor de mulțumire 
pentru viața fericită, comuniștii, toți 
minerii se străduiesc să închine 
partidului întreaga energie a muncii 
lor creatoare.

★
Petraș Emanoil, cu 

lucrat o bună bucată
Comunistul 

echipa sa, a 
de vreme la minus 80. E unul din
tre locurile cheie de muncă. Tot aici 
a lucrat la începutul anului și echi
pa comunistului Lupu Laurean. Cînd

Ție-ți mulțumim partid
Cîteva mici ateliere, de mecanică, 

electricitate, fierărie, presă de ulei, 
rudimentar și insuficient utilate, și 
circa 100 muncitori. De aici a por
nit întreprinderea noastră de indus
trie locală „Horia".

S-au scurs de atunci 10 ani. Da
torită grijii acordate de partid dez
voltării industriei locale, întreprin
derea noastră a crescut, a prospe
rat mult în acest deceniu. Micile a- 
teliere și-au mărit capacitatea de 
producție prin lărgirea și dotarea a- 
cestora cu utilaj nou. Au luat ființă 
secții noi, turnătoria, secția sîrmă, 
complexul de prelucrarea lemnului 
și altele, în care grija pentru om, 
pentru viața lui o întîlnești la tot 
pasul.

Toate acestea' au făcut, ca pro
ducția întreprinderii să crească în- 
tr-un ritm accelerat. Față de acum 
10 ani, ramura materiale de con
strucții produce mai mult cu 3421,58 
la sută, cea metalurgică cu 4971,95 
la sută, cea a lemnului cu 1643,29 
la sută, poligrafică cu 1125,89 la sută.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
noștri, în frunte cu comuniștii, sînt 
hotărîți a munci cu și mai mult e- 
lan, a nu-și precupeți eforturile 
pentru prosperarea întreprinderii, 
răspunzînd în acest fel cu cinste 
grijii ce o acordă partidul nostru 
creării unor condiții minunate de 
viată și de muncă.

ȘUSTER IOSIF 
secretar al Org. de Bază 

I.I.L. „Horia"

■Hu

Promoția de pionieri „A 40-a ani versare a partidului" — Școala de 
7 ani Nr. 1 Alba-lulia.

au venit la acest orizont lucrurile 
nu mergeau tocmai bine. Ba uneori 
forțele echipelor erau neegale, ba 
munca pe echipe era slab organi
zată. Și cum era și firesc, fiece de
fecțiune se răsfrîngea asupra pla
nului.

Lucrul nu mai putea continua 
așa, Lupu și cu Petraș au cerut to
varășului Marcu Vasile, secretarul 
organizației de bază, ajutor. S-a 
convocat adunarea comuniștilor și 
deficiențele au fost pe larg discu
tate. A reieșit că era nevoie să se 
întărească echipele de la minus 80 
și să se acorde o mai mare atenție 
organizării muncii. Adunarea co
muniștilor a hotărît de asemenea ca 
comuniștii Lupu Laurean și Petraș 
Emanoil să răspundă de îndrepta
rea situației din acest orizont. N-a 
fost tocmai ușor. A trebuit să fie. 
luate o seamă de măsuri. Ca mem
bri de partid, așa cum le era și da
toria, s-au ocupat de îndrumarea

HRSCRBIPȚBE
Sâ fii partidului oștean
Gata mereu în gînd și-n faptă 
Să dai o judecată dreaptă 
Și să nu tremuri de dușman.
Adaugă-i zilei zi de zi
Spor luminos de ore-muncă, 
în prima linie te-aruncă, 
Nu pregeta, nu iîncezi.
Te-nscrie primul voluntar 
Cînd lipsă e de bărbăție
Și biruința ta să fie
Steag pus pe zidul adversar.
Ești țomunist, fii deci erou 1 
Răspunzi de fericirea lumii 
Aici pe suprafața humii 
In evul luminos și nou.

Mihai Beniuc

■ celorlalte echipe, au urmărit modul 
i de desfășurare a întrecerii socialis- 
i te. Și lucrul a început să meargă

bine. Ce e drept munceau aici oa-
• meni de nădejde, comuniști. Jorja
■ Pavel, de pildă, tot timpul cît a fost 

la minus 80 s-a situat în frunte. Se 
poate spune chiar că în ultima pe-

. rioadă locul de echipă fruntașă pe 
sector i-a revenit echipei comunis
tului Jorja. Azi, despre minus 80, 
despre oamenii ce lucrează aici, în
tregul sector are numai cuvinte de 
laudă. Și pe drept cuvînt, comu
niștii de aici au reușit să facă din 
minus 80 un orizont la... înălțime...

Comunistul Albu Petru lucrează 
la plus 3. Minereul pe care-1 dă e- 
chipa sa n-a primit niciodată' un 
alt calificativ decît „calitatea în- 
tîia“. Și întreaga echipă se mîn- 
drește cu aceasta. Se mîndrește a-

■ poi și cu faptul că în cinstea ani
versării partidului și-a depășit pla-

(Continuare în pag. 4-a)

Partidului îi datorăm 
viata noastră nouă
Era în pragul primăverii anului 

1953. La îndemnul partidului un nu
măr de 15 familii de țărani din sa
tul Oiejdea, animați de dorința de 
a scăpa pentru totdeauna de viața 
de înapoiere și a-și făuri o viață 
mai bună, au pus bazele gospodă
riei colective „Alexandru Petofi".

La început greutăți de biruit au 
fost destule. Animale proprietate 
obștească nu aveam, iar valoarea 
fondului de bază îngloba de tot 
doar cîteva mii de lei.

Avînd însă în frunte pe comuniș
ti, exemplul lor însuflețitor, colecti
viștii, deși în număr mic la început, 
nu au dat îndărăt în fața greutăți
lor, le-au învins, pas cu pas și ast
fel în 1959 g.ospodăria noastră a 
reunit toate cele 295 familii din sat. 
Gospodăria s-a întărit din punct de 
vedere economico-organizatoric, a- 
vînd în prezent un fond de bază de 
aproape 1.000.000 lei. Paralel cu a- 
ceasta a crescut și bunăstarea mem
brilor săi. Anul trecut, bunăoară, 
colectiviștii au împărțit produse șt 
bani în valoare de 38 lei la zi-mun- 
că.

Faptul că noi azi, toate cele 295 
familii de romîni și maghiari, trăim 
o viață nouă, muncind înfrățiți în- 
tr-o mare și înfloritoare gospodă
rie colectivă, avînd asigurat un trai 
îmbelșugat, îl datorăm partidului 
nostru drag, care ne călăuzește cu 
mîini sigure pe drumul bunăstării.

KISS IOSIF 
secretarul organizației de bază 

P.M.R. — G.A.C. Oiejdea
------- ♦♦-------

Ziua presei comuniste
Cinci mai 1912... In cartierele 

muncitorești din Petersburg a apă
rut, chemînd proletariatul rus la o 
nouă luptă, primul număr al ziaru
lui „Pravda".

De atunci ziua de 5 mai a intrat 
în istorie. A intrat în tradiția oame
nilor muncii de pretutindeni ca zi a 
presei comuniste.

Infruntînd teroarea țaristă „Prav
da" leninistă a purtat cu hotărîre 
cuvîntul partidului în mase, și-a în
deplinit în ehip strălucit rolul de 
organizator și însuflețitor al mase
lor în lupta pentru victoria Revolu
ției Socialiste. Sub conducerea Parti
dului Comunist apoi, „Pravda", și 
în frunte cu ea întreaga presă so
vietică, a militat neobosit pentru 
construirea socialismului și comu
nismului, cucerind prețuirea oame
nilor sovietici și a întregii lumii 
progresiste. u

Slujind adevărul, ziarul „Pravda 
merge pe același drum de nepieri
toare glorie. „Pravda" și în frunte 
cu ea întreaga presă sovietică mo
bilizează oamenii sovietici la înde
plinirea septenalului, la înfăptuirea 
uriașelor sarcini ale construcției des
fășurate a comunismului, la cuceri
rea victoriei în întrecerea pașnică 
cu capitalismul. „Pravda" reflectă 
în paginile sale nobila politică de 
pace promovată de Uniunea Sovie
tică, lupta partidului și guvernului 
sovietic pentru colaborare și înțele
gere pe plan internațional, pentru 
dezarmare generală și totală.

„Pravda" biruitoare, făclie a idei
lor nepieritoare ale marxism-leni- 
nismului, constituie un luminos e- 
xemplu de luptă pentru presa pro
gresistă din întreaga lume. Și pre
tutindeni, în toate limbile pămîntu- 
lui, în deplină legalitate sau ferite
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n-a crescut partidul
Grija părintească ce-o 

poartă partidul oamenilor 
muncii din patria noastră 
ani simțit-o încă din pri
mele zile cînd, atras de 
tainele meșteșugului, am 
pășit pe poarta Școlii pro
fesionale metalurgice din 
Aiud.

Aici, condițiile minuna
te de învățătură și de 
muncă, atenția și grija cu 
care eram înconjurați de 
profesori și maiștri și e- 
ducația sănătoasă ce am 
primit-o în cadrul organi
zației U.T.M., a cărei 
membru eram și eu, au 
făcut ca în scurt timp co
pilandrii veniți din cele 
patru colțuri ale țării să 
devină buni elevi, price- 
puți meseriași, uniți în- 
tr-o comunitate bine în
chegată.

Curînd, datorită dra
gostei mele de învățătură, 
de muncă și sprijinului 
primit din partea organi
zației U.T.M., am făcut 
progrese frumoase, eram 
.considerat printre fruntașii 
pe școală, eram un bun 
utemist. Tovarășii din or
ganizația de bază P.M.R.

din școală mi-au apreciat 
activitatea, m-au consi
derat demn de a mă 
primi în mijlocul lor. 
Luînd apoi parte la 
ședințele organizației, frec- 
ventînd cu regularitate 
învățărnîntul politic, mi-am 
îmbogățit cunoștințele, mi 
s-au format și cimentat 
trăsături noi de caracter, 
proprii unui membru de 
partid. Am devenit mai 
curajos în acțiunile între
prinse, mai sigur de mine, 
mai hotărît în a învăța 
mai mult și mai bine.

La îndemnul tovarășilor 
mei, m-am înscris la li
ceul seral, sînt elev în 
clasa a IX-a. Sfaturile și 
sprijinul primit din partea 
membrilor de partid mai 
vîrstnici mi-au orientat 
bine pașii în viață.

Acum muncesc ca șef 
de echipă la Uzina elec
trică din Alba-Iulia, și 
una din preocupările mele 
de căpetenie este de a fi 
și eu de folos la rîndul 
meu, celor ce, ca și mine 
în urmă cu cîțiva ani, fac 
primii pași în meserie.

LUPȘAN DUMITRU 
șef de echipă

uzina electrică Alba-Iulia
•••• ............

Activiști de partid în

Entuziasm, atașament, dragoste
Zilele trecute, în sala cinematografului „23 August" 

din Alba-Iulia a stăruit timp de cîteva ore o vie și în
suflețită manifestare de dragoste și atașament față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, Peste 800 tineri și tinere 
din oraș s-au întîlnit cu acest prilej cu tov. Petre Furdui, 
membru al C.C. al P.M.R,, prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Hunedoara.

Cei prezenți au ascultat cu deosebită atenție expu
nerea despre aniversarea a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia, rostită de tov. Petre 
Furdui, din care au reieșit condițiile în care a fost creat 
partidul, lupta sa pentru ridicarea maselor împotriva 
exploatării capitaliste și moșierești, pregătirea și înfăp
tuirea insurecției armate din august 1944, instaurarea 
regimului democrat-popular și construirea socialismului 
în țara noastră. „Insușindu-și cu încredere politica P.M.R. 
ca pe propria lor politică — a spus tovarășul Petre 
Furdui — oamenii muncii din țara noastră au demon
strat, într-o perioadă istorică de 17 ani, de ce fapte e 
capabil un popor care și-a dobîndit libertatea. E alta 
acum țara noastră. Pe harta ei se înalță peste tot con
strucțiile socialiste. E alta viața oamenilor muncii".

Vorbitorul a arătat în continuare condițiile minunate 
de învățătură și muncă create de partid tineretului din 
țara noastră, care, urmînd tradițiile glorioase ale U.T.C.- 
iștilor din ilegalitate, se dovedește a fi la înălțimea 
sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al P.M.R.

In repetate rînduri cuvintele vorbitorului au fost 
subliniate prin puternice aplauze și urale. A urmat 
apoi un frumos program artistic.

IN FRUNTE
In bătălia ce se desfășoară cu 

entuziasm pentru desăvîrșirea cons
trucției socialiste în scumpa noas
tră patrie, comunistul, omul nou 
crescut de partid, exemplul demn de 
urmat pentru toți tovarășii săi de 
muncă, luptă cu hotărîre pentru în
făptuiri cît mai mărețe, atît în fa
brici cît și pe întinsul ogoarelor 
pentru înflorirea gospodăriei co
lective.

La muncă, în lupta pentru recol
te bogate, comuniștii din Mihalț 
sînt totdeauna în frunte și, proce- 
dînd cu chibzuință, așa cum i-a în
vățat partidul, reușesc în munca 
lor să culeagă totdeauna produse 
frumoase. Și, Cineori, cînd întîlnesc 
greutăți, ei le găsesc rezolvarea. In 
anul trecut, de pildă, cînd din cele 
peste 400 hectare de porumb, nu
mai 50 ha au fost semănate cu

FACAȘ LUCIA 
laborantă — U.M.C. Zlatna

COMAN GHEORGHE 
colectivist—G.A.C. Berghin

mijlocul tineretului

0 luptă glorioasă pentru fericirea poporului
Entuziasm deosebit, flori, tinerețe.Tinerețe înaripată, 

cu viitorul deschis spre culmile bucuriei. Intr-un ase
menea cadru tineri mineri, metalurgiști, elevi ai școlilor 
profesională și medie cu toții din Zlatna —peste 300 la 
număr— s-au strîns într-una din zilele trecute în sala 
festivă a Uzinelor metalo-chimice, spre a se întîlni cu 
tovarășul Ștefan Boureanu, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid. Și întîlnirea era așteptată cu atît mai 
mult interes cu cît ei aveau să asculte cuvinte despre 
glorioasa luptă a partidului.

. . .Momentele sînt emoționante. Tovarășul Ștefan 
Boureanu vorbește tinerilor despre anii grei ai luptei 
ilegale, despre eroismul comuniștilor care, slujind cauza 
clasei muncitoare, au mobilizat masele la lupta pentru 
răsturnarea jugului odios al exploatării burghezo-moșie- 
rești și făurirea unei vieți noi. Partidul comuniștilor a 
luptat și a învins. A învins pentru că întreaga sa luptă 
a fost închinată măreței cauze a poporului.

Acum, la a 40-a aniversare —a arătat vorbitorul— 
bilanțul luptei neînfricate e înfățișat de succesele uriașe 
obținute de poporul nostru pe drumul construirii socia
lismului, al bunăstării. Muncitorul și țăranul sînt azi 
stăpînii muncii lor. Învățărnîntul și cultura au devenit 
bunuri ale tuturor celor ce muncesc. Tineretul are în 
fața sa deschis un viitor de aur.

. . .Sala freamătă. Pionierii înmînează tovarășului 
Ștefan Boureanu buchete de flori, îi prind cravata de 
pionier de onoare... Mulțimea de tineri uniți într-un sin
gur glas scandează:

Cu partidul nostru-n frunte 
Vom avea victorii multe. . .

COMUNIȘTII
S.M.T. și care se puțeau prăși me
canic de stațiune, restul urmînd să 
fie săpate de colectiviști la timpul 
optim, comuniștii au inițiat metode 
de muncă care au permis executa
rea la timp a lucrărilor.

PunîncL în aplicare agregatul con
ceput de comunistul Florea Nichifor 
și candidatul de partid Bedeleanu 
Gheorghe, președintele gospodăriei, 
care constă din un cuplaj de 9 pră- 
șitori după tractor, problema pră- 
șitului a fost ușor rezolvată, lucră
rile efectuate fiind de bună calitate.

Dornici de a face din gospodăria 
lor o unitate socialistă puternică și 
înfloritoare, comuniștii din gospodă
ria colectivă din Mihalț acordă in
teres deosebit tuturor ramurilor de 
producție și pildă vie în această di
recție sînt faptele. Sectorul zooteh
nic, la propunerea comuniști

lor de a crește cît mai multe ani
male din prăsilă proprie, a luat 
încă de la început în gospodărie o . 
puternică dezvoltare. In anul trecut 
numărul de bovine a trecut de 130 
capete, iar la sfîrșitul anului de 
față numărul acestora va trece cu 
mult de 200 capete.

Urmînd îndrumarea partidului, de 
a realiza adăposturi pentru anima
le, trainice și ieftine, comuniștii au 
fost aceia care au venit cu iniția
tiva de a se ridica construcții din 
zgură, pietriș și alte materiale ief
tine. Mulți dintre comuniști, caTru- 
ța Sever, Cîrnaț Onu, Breaz Fevro- 
nia, Jeler Nichifor, au fost mereu 
în frunte la muncă voluntară. Și 
urmarea a fost că grajdul colecti
vei a costat doar 95.000 lei, reali- 
zîndti-sc o economie de peste 150 
de mii lei.

Dar munca harnică desfășurată

(Continuare în pag. 4-a)

învățătura partidului — 
călăuză sigură în munca noastră

Steagul marxism-leni- 
nismului, ridicat în urmă 
cu 40 de ani de Partidul 
Comunist din Romînia, 
fîlfîie biruitor peste întreg 
cuprinsul scumpei noastre 
patrii. Și în marile orașe 
ca și în satele străjuite 
de înălțimi, oamenii mun
cii trăiesc azi o viață a- 
devărată. Cu mîini harni
ce ei schimbă neîncetat 
decorul țării făurindu-i noi 
frumuseți. Pe locuri altă
dată pustii îi clădesc fa
brici și uzine, iar pe o- 
goare îi plămădesc în du
duit de tractoare belșugul.

Schimbări înnoitoare au 
avut loc în anii regi
mului democrat-popular și 
în satul Ampoița. Ținuți 
în întuneric de trecutele 
regimuri, în anii cei noi 
oamenii din partea lo
cului au țîșnit cu vi
goare spre lumină. In 
ajutor le-a stat învă
țătura partidului, le-au 
stat dascălii cei noi cres
cuți și educați de partid.

Sînt și cu unul dintre 
cei care cu rîvnă și dra
goste am purtat pe aceste 
meleaguri învățătura cea 
nouă. Și călăuzit de par
tid, am reușit. Am strîns 
tineri și vîrstnici. Le-ani 
vorbit despre foloasele

cărții, despre faptul că 
noul nu poate fi construit 
la umbra vechiului.

Oamenii mi-au înțeles 
spusele și azi despre cei 
peste 300 de analfabeți, 
moștenire a trecutului, nu 
se mai pomenește decît că 
au fost odată. Copiii am- 
poițenilor vin pînă la u- 
nul la școală. In sat, ca 
urmare a grijii partidului 
funcționează o școală de 
7 ani cu un număr împă
trit de cadre didactice 
față de trecut.

Prețuiți și povățuiți de 
partid, dascălii din co
muna Ampoița, înfruptîn- 
dti-ne din bogatul tezaur 
al învățături! marxist-le- 
niniste, sădim cutezători 
învățătura partidului în 
inimile a mici și mari. 
Așa cum ne învață parti
dul, educăm tînăra gene
rație în spiritul muncii, a 
patriotismului socialist, a 
internaționalismului pro
letar. Și, la școală în mij
locul copiilor, ca și în sat 
în munca cu țăranirfțun- 
citori învățătura partidu
lui ne este călăuză sigură.

BADILA TRAIAN
director —• Școala de 7 

ani — Ampoița

I. M. „Ch. Doja“ Zlatna

) „Angajamentul a fost îndepli-
< nit“. Aceste cuvjnte au făcut de 
j mult ocolul întregii întreprinderi
< „Gli. Dojă“ din Zlatna. Munca en- 

tuziastă în cadrul întrecerii în cin-
I stea glorioasei aniversări a parti- 
• dului a adus colectivului de mun- 
) citori, ingineri și tehnicieni din 
( toate sectoarele satisfacția înde- 
) plinirii și depășirii cuvîntului dat. 
i Pe luna aprilie planul producției
< globale a fost depășit cu 51 la 
Ș sută, iar valoarea economiilor rea-
< lizate este cu circa 1.500.000 lei 
s mai mare decît era angajamentul 
J pe întregul an.

U. M. C. Zlatna

!
 Colectivul U.M.C.-Zlatna rapor

tează că și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe primele 4 luni în pro
porție de 102,3 la-sută. Avînd în 
frunte pe comuniști, secția chimi
că a dat peste angajamentul luat 
59 tone produse, iar cea metalur

gică 5 tone produse. Valoarea e- J 
conomiilor realizate de la începu- ? 
tul anului este de 210.000 lei.

I. I. L. „Horja“
Și la I.I.L. „Horia“ obiecti- (

vele propuse în întrecerea socia- ;
listă în cinstea zilei de 8 mai au 
fost îndeplinite. Cu îndreptățită 
mîndrie acest colectiv raportează !
partidului că planul de producție (
pe primele 4 luni a fost realizat >
în proporție de 107,5 la sută, pro- (
ductivitatea muncii a crescut cu /
1 la sută, iar prețul de cost a fost < 
redus cu 55.000 lei.

Depoul C. F. R. Teiuș i (
Bilanțul întrecerii încheiat la ( 

sfîrșitul primelor 4 luni- din acest / 
an este deosebit de rodnic. Prin ( 
efortul unanim al colectivului u- > 
nității, planul de producție a fost ( 
depășit cu 7,83 la sută, iar com- ; 
bustibilul convențional economisit ( 
pe această perioadă se ridică la S 
1.106,2 tone.

Un grup de comuniști de la U.M.C. Zlatna — fruntași în producție.



„Crearea Partidului Comunist din Romînia a constituit a victorie istorică a leninis
mului împotriva oportunismului și reformismului în mișcarea muncitorească din Romînia".

'........................... ■ Grheorghe Qheorghiu-'Dej

-------------------------  File din glorioasa luptă a partidului ---------------------- -
Din primele zile ale activității sale, Parti

dul Comunist din Romînia s-a dovedit a fi 
apărătorul consecvent al intereselor clasei 
muncitoare, organizatorul și conducătorul lup
tei maselor muncitoare împotriva exploatării 
burghezo-moșierești. In condiții de cruntă 
teroare, aruncat în ilegalitate, P.C.R. a des

fășurat o intensă muncă de organizare a lup
tei revoluționare a maselor muncitoare pen
tru respingerea ofensivei claselor exploata
toare contra nivelului lor de trai, pentru 
apărarea independenței naționale a patriei, 
pentru a bara calea fascismului și războiului 
antisovietio.

Conferința celulei de partid din Doftana (1938) — desen de N. Vlădescu 
(reproducere de la Muzeul de Istorie a Partidului)

Alegerea primului 
Comitet Central

MIHAI MAC AVEI

Fragment din rezoluțiile Plenarei C. C. al P. C. R. din 
aprilie 1932 care a hotărît trecerea la organizarea 

luptelor muncitorilor ceferiști.

luptele muncitorești din februarie 1933.

La început autorul relatează despre desfășurarea primu
lui Congres al partidului, arătînd că, în urma intervenției 
politiei care a arestat marea majoritate a delegaților, 
Congresul n-a putut alege o nouă conducere a partidului.

...După nouă luni de la arestare a început procesul su
pranumit „procesul din Dealul Spirii"... In timpul ședințelor 
de judecată erau îndreptate asupra acuzaților cîteva mitraliere. 
Procesul dura de mai bine de 2 luni, cînd pe neașteptate 
cade guvernul Averescu și vin la putere liberalii brătieniști.

Dezbaterile procesului, cu răsunetul lor prin presă, ridi
caseră împotriva guvernului majoritatea populației, iar noul 
guvern liberal a fost silit să vină cu o amnistie pentru 
stingerea procesului...

Prigoana împotriva comuniștilor era așa de mare, că orice 
precauțiune nu era îndestulătoare pentru securitatea tovară
șilor, avind în vedere că teama și mai ales pornirea guver
nanților de atunci împotriva comuniștilor era pe cit de ri
dicolă, pe atît de aprigă.

Era prin faamna anului 1922. după cite îmi aduc aminte, 
cînd se hotărăște ținerea unui congres cu delegați din dife
rite provincii pentru alegerea unui Comitet Central — pri
mul Comitet Central al partidului la noi in țară... Convo
cările se făcuseră prin secretarul comitetului, care trimisese 
curieri în toată țara. Astfel, în ziua hotărîtă grupuri de de
legați din diferite regiuni — Oltenia, București, Moldova și 
Ardeal — au pornit spre Ploiești, locul destinat pentru în- 
iîlnire și pentru ținerea Congresului. Aici într-un atelier de 
pictură al tovarășului Vodă, membru de partid, in două 
camere cu ferestrele lipite cu hîrtie și pînză ca să nu se 
vadă și să nu se audă nimic dinafară, ne-am adunat peste 
70 de tovarăși.

Discuțiile au început cam la 9 dimineața și pînă s-au e- 
xaminat rapoartele și s-au luat în discuție toate problemele 
a trecut de miezul nopții. Cu cîteva lămpi de petrol ce abea 
ne luminau, dar într-o atmosferă de bună dispoziție, am iz
butit să alegem un comitet și să ținem, pînă la 4 noaptea, 
chiar o ședință de comitet.

După aceea tovarășii au început să plece, dar în grupuri 
mici, păziți de la distanță de cîțiva tovarăși tineri ce făcuseră 
de veghe tot timpul cît a ținut congresul. Ultimii care au 
rămas au ieșit pe la 6 dimineața, plecînd spre gară, ames- 
tecîndu-se nestingheriți cu cetățenii ce mergeau liniștiți, la 
piață. La gară am avut puțină teamă, căci ne adunasem 
cam multi. dar trenurile din diferite direcții ne-au împrăș
tiat curind.

Organele de siguranță s au sesizat abea după vreo opt 
zile, și atunci s-au repezit înnebuniți de ciudă spre atelierul 
în care s-a ținut congresul. Dar totul era acum prea tîrziu, 
congresul se ținuse, problemele de pe ordinea de zi fuseseră 
discutate și liotărîrile luate.

(DinJ'Scînteia^nr. 5153)

Patru decenii de luptă eroică 
In slujba poporului

(Urmare din pag. l-a) 
împotriva poverilor fiscale, împotri
va învoielilor de batjocură încheiate 
de uneltele moșierești, un caracter 
organizat și pentru a făuri în focul 
acestor lupte alianța muncitorilor 
cu țărănimea. Sub conducerea în
cercată a partidului s-au ridicat la 
luptă în 1929 minerii Lupeniului, și 
tot organizate și conduse de partid 
au fost eroicele lupte din ianua- 
rie-februarie 1933 ale petroliștilor 
și ceferiștilor.

Partidul Comunist din Romînia a 
fost singurul partid politic care s-a 
ridicat împotriva fascizării țării. 
Punîndu-și viața în pericol, comu
niștii au luptat fără preget împotri
va dictaturii militaro-fasciste, au 
organizat sabotarea mașinii de răz
boi hitleriste. Apoi, ca o încununare 
a luptei sale, în fața clasei munci
toare, a poporului, a patriei, Parti
dul Comunist din Romînia și-a cîș- 
tigat meritul nepieritor de a fi ini
țiat, organizat și condus insurecția 
armată din August 1944 care a des
chis o eră nouă în istoria Romîniei.

Insurecția armată victorioasă a 
dat un puternic avînt luptei mase
lor populare, a constituit începutul 
revoluției populare ale cărei sarcini 
de bază au fost lichidarea rămăși
țelor feudale și desăvîrșirea revolu
ției burghezo-democratice, înfăptui
rea unui șir de reforme democratice 
care au deschis larg drumul progre
sului economic și social. Revoluția 
a descătușat forța creatoare a ma
selor, a creat vad larg inițiativei 
lor politice, le-a dat posibilitatea 
să-și hotărască singure soarta. Sub 
conducerea comuniștilor, manifestîn- 
du-și în uriașe demonstrații și mi
tinguri hotărîrea de a aduce în 
fruntea țării un guvern democratic, 
care să le satisfacă interesele fun
damentale, masele populare au luat 
cu asalt primăriile și prefecturile, 
au pus în fruntea acestora pe pro
prii lor reprezentanți. La chemarea 
partidului, cu sprijinul muncitorilor 
industriali, țărănimea, în ciuda ma
nevrelor reacțiunii, a pus stăpînire 
pe pămîntul pe care trudise de vea
curi. Valul luptei revoluționare a 
măturat din cale elementele reacțio
nare burghezo-moșierești. Generalul 
Rădescu și miniștrii săi reacționari 
au fost izgoniți de popor, iar la fi 
martie 1945 s-a instaurat guvernul 
condus de dr. Petru Groza, primul 
guvern cu adevărat democratic din 
istoria țării noastre, în care repre
zentanții clasei muncitoare aveau 
rolul preponderent.

Instaurarea guvernului democra
tic a accelerat procesul transformă
rilor revoluționare. Puterea de stat 
a devenit o pîrghie de bază pentru 
refacerea economiei naționale și de
mocratizarea aparatului de stat. 
Sub conducerea partidului forțele 
revoluționare ale clasei muncitoare 
s-au maturizat, s-a consolidat alian
ța dintre muncitori și țăranii mun
citori, elementele contrarevoluționare 
au fost demascate și zdrobite de 
popor. Ultimii reprezentanți ai bur
gheziei au fost izgoniți din guvern, 
iar la 30 decembrie 1947 prin des
ființarea monarhiei și proclamarea 
Republicii Populare Romîne a fost 
instaurată deplina putere politică a 
clasei muncitoare — dictatura pro
letariatului. Romînia a pășit astfel 
într-o nouă etapă de dezvoltare, e- 
tapa revoluției socialiste, în cursul 
căreia poporul nostru condus de 
partid și-a făurit o țară nouă, înflo
ritoare.

Avînd la bază ideile și planurile 

înțelepte ale partidului și sub con
ducerea sa pricepută, oamenii mun
cii din țara noastră au rezolvat sar
cini mărețe prin proporțiile și con
secințele lor social-economice. Po
trivit principiilor directoare ale 
partidului s-au dezvoltat ramurile 
hotărîtoare ale industriei: construc
ția de mașini, industria energetică, 
siderurgia, chimia. A crescut, an de 
an, greutatea specifică a industriei 
în crearea venitului național. Produc
ția mijloacelor de producție ocupă 
locul preponderent în volumul pro
ducției globale, asigurînd în tot mai 
mare măsură nevoile progresului 
tehnic în întreaga economie națio
nală.

Ideile cutezătoare ale partidului 
despre progresul industrial al pa
triei s-au materializat în numeroase 
întreprinderi care îmbogățesc me
reu peisajul industrial al țării. Nu
mai între anii 1956-1959 au fost 
construite 101 întreprinderi noi, 93 
de secții noi, iar 294 de întreprin
deri au fost reutilate și dezvoltate. 
Planul de 10 ani de electrificare a 
țării a fost realizat și depășit. Cît 
de mult a crescut puterea econo
mică a țării ne-o dovedesc deosebit 
de grăitor faptele. In 1960 s-a rea
lizat în numai 11 săptămîni întrea
ga producție industrială a anului 
1938.

Paralel cu avîntttl industriei, o 
puternică dezvoltare a luat-o, pe 
baze noi socialiste, agricultura. Sub 
steagul comuniștilor și-au găsit îm
plinire năzuințele de veacuri ale 
țărănimii. Pămîntul a devenit cu 
adevărat al celor ce-1 muncesc. La 
îndemnul partidului, mase tot mai 
largi de țărani muncitori și-au unit 
pămînturile fărâmițate în mari gos- '• 
podării agricole colective, cooperati
vizarea agriculturii în țara noastră 
fiind în linii generale înfăptuită.

Alte si alte înfăptuiri încununea
ză apoi lupta neobosită a comuniș
tilor. Succesele obținute în toate ra
murile economiei naționale au de
terminat sporirea venitului național 
și drept urmare a acestui fapt creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii. S-a lărgit considerabil baza 
materială a învățămîntului de toate 
gradele, a înflorit știința și cultura.

Congresul al 111-lea al partidului 
a marcat intrarea țării noastre în
tr-o nouă etapă de dezvoltare, etapa 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui. Adoptînd planul de 6 ani și 
schița planului de dezvoltare în 
perspectivă a țării noastre, Con
gresul al III-lea al partidului a des
chis în fața poporului perspective 
luminoase de viitor. Transpunerea 
în viață a acestor planuri va deter
mina dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei și agriculturii, făurirea u- 
nui belșug de bunuri materiale, ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, va asigura vic
toria deplină a socialismului în țară 
noastră.

Ținînd tot mai sus steagul mar- 
xism-leninismului ridicat acum 40 
de ani, partidul conduce cu fermi
tate poporul nostru din victorie în 
victorie. Cauza pentru care și-au 
dat viața eroii clasei muncitoare a 
devenit astăzi realitate. Poporul 
nostru muncitor mai strîns unit ca 
oricînd în jurul Partidului Munci
toresc Romîn, în jurul Comitetului 
său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, vede în 
acesta călăuza sa sigură, conducă
torul său ferm și înțelept iar în po
litica partidului propria sa politică, 
programul viitorului său luminos, 
îndreptarul muncii sale pașnice și 
creatoare.



16 ani de la eliberarea Cehoslovaciei

Salut fierbinte poporului-frate cehoslovac

(
Poporul din Republica Socialistă Cehoslovacă sărbătorește la 9 mai 
cea de-a 16-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și a 
proclamării republicii — evenimentul cel mai de seamă din istoria sa. 
Invingînd greutățile și vindecînd rănile războiului, poporul-frate ce
hoslovac își făurește astăzi o viață nouă, înfloritoare. Prin munca sa 
Î plină de eroism și sprijinul permanent al Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări din lagărul socialist, poporul cehoslovac face pași uriași pe 
drumul construirii socialismului.

0 nouă întreprindere a industriei metalurgice
In Cehoslovacia se construiește o 

nouă întreprindere a industriei me
talurgice — combinatul metalurgic 
al Slovaciei de est, care va fi una 
din cele mai mari construcții din 
viitorii 5 ani.

Construirea noului combinat va 
transforma radical aspectul acestei 
regiuni. Dintr-o regiune agrară, ea 
se va trasforma într-un nou centru 
industrial al R. S. Cehoslovace.

Combinatul va ocupa o suprafață 
de 700 ha, din care 200 ha vor fi re
zervate plantărilor de grădini.

După terminarea lucrărilor de 
construcție, volumul producției com
binatului metalurgic al Slovaciei de 
est va depăși de cîteva ori volumul

Colectivul Institutului de cercetări 
în domeniul construcției de mașini 
al Academiei .cehoslovace de Științe 
studiază o serie de probleme a că
ror rezolvare va permite să se îm
bunătățească sistemele de purificare 
a aerului la locurile de muncă din 
întreprinderile industriale și să se 
aplice noi metode de încălzire.

Institutul a elaborat o metodă de 
stabilire complexă a eficienței uti
lajului de ventilat și aspirat, care 
permite să se constate gradul de 
puritate a aerului. Potrivit acestei 
Inetode, în aer se introduce o doză 
infimă dintr-un gaz indicator și la 
anumite intervale de timp se stabi
lește în ce măsură a scăzut concen
trarea lui. In afară de bioxid și " 
xid de carbon au fost folosite 
gaze dispersate marcate, pe care le 
conține aerul.

La Uzina de aluminiu din Ziar- 
nad Hronom (Slovacia) a fost fo
losit argon radioactiv. Eficiența u- 
tilajului de aspirat a fost verificată 
aici lîngă cuptoarele, electrice, în 

o-
și

actual al producției celei mai mari 
și moderne întreprinderi metalurgi
ce cehoslovace — Combinatul me
talurgic „Klement Gottwald" din 
Kuncice. In cursul lucrărilor de con- 
trucție vor fi deplasați peste 7,5 mi
lioane mc de pămînt, se vor folosi 
1,6 milioane mc de beton, 720.000 
tone de construcții finite, 162.000 
tone construcții de oțel.

Concomitent cu construirea com
binatului se va schimba și aspectul 
orașului Kosice — centrul regiunii 
Slovacia de est. El va deveni un 
oraș al metalurgiștilor. La periferia 
lui se va construi un nou raion care 
prin dimensiunile sale va fi echiva
lent cu proporțiile actualului oraș.

timpul funcționării cărora se de
gajă fluor, dăunător sănătății, care 
se răspîndește nu numai pe locurile 
de muncă ci și în împrejurimile u- 
zinei. Rezultatele cercetărilor au per
mis să se îmbunătățească construc
ția aspiratoarelor și au arătat că 
întregul sistem de utilaje de aspirat 
poate fi reconstruit în așa fel încît 
să corespundă cerințelor medicinii.

Colectivul centrului de prototipuri 
al întreprinderii Metra din Blansko 
a realizat primele aparate pentru 
reglarea funcționării ventilatorului' 
la uscarea furajelor. Aparatul în
chide automat ventilatoarele atunci 
cînd crește gradul de umiditate din 
atmosferă sau temperatura fînului. 
Reglatorul asigură astfel uscarea în 
bune condiții a fînului sau a fura
jelor, realizîndu-se totodată o eco
nomie de un lucrător, care înainte 
trebuia să deservească ventilatoare-

„Opfoinducografur1 
un aparat de 
diagnosticare

In R. S. Cehoslovacă a fost cons
truit un nou aparat de diagnosti
care „optoinducograful".

Aparatul va fi folosit la studie
rea iluziilor optice de care s-a ocu
pat savantul ceh Jan Evangelist 
Purkine. Ochiul omului reacționea
ză la anumite impulsuri de culoare, 
transformîndu-le în alte nuanțe. S-a 
dovedit că studiind aceste culori pot 
fi determinate anumite stări patolo
gice.

Noul aparat va ușura posibilitățile 
de diagnosticare a tulburărilor de 
circulație a sîngelui în creier, ca ur
mare a unei presiuni arteriale ridi
cate și arteriosclerozei vaselor ca
pilare cerebrale, în cazul unor trau
matisme ale creierului și altor or
gane.

Noi realizări la uzina 
„Tesla“ din Praga

La uzina „Tesla" din Praga, au
fost terminate încercările prototipu
lui emițătorului de televiziune, des
tinat Cehiei centrale, care va fi u- 
nul dintre cele mai puternice din 
Europa.

Puterea emițătorului va fi la re- 
cepționarea imaginilor de 30 kW, 
iar a sunetului — de 10 kW.

Uzina „Tesla" din Praga produce 
în prezent peste 30 de tipuri de 
mițători de radio și televiziune.

e-

le, să urmărească gradul de umidi
tate a atmosferei etc.

Aparatul este prevăzut cu lumini 
colorate de control, consumă o can-. 
titate infimă de curent și poate re
gla un număr în mod practic neli
mitat de ventilatoare. Anul acesta 
la întreprinderea Metra din Blansko 
urmează să fie fabricate 300 de a- 
semenea aparate. Ele vor aduce o 
nouă contribuție în mecanizarea a- 
griculturii.

Xîu£i presei
(Urmare din pag. l-a)

de ochiul dușmanului, ziarele co
muniste și muncitorești mobilizează 
mase tot mai largi la lupta pentru 
pace, pentru libertate și progres so
cial.

Presa din Republica Populară Ro- 
mînă, bucurîndu-se de atenția parti
dului și a întregii clase muncitoare, 
continuă și dezvoltă tradițiile pre
sei revoluționare din țara noastră. 
Ea răspunde în tot mai mare mă
sură rolului înalt încredințat de 
partid, mobilizînd masele la înfăp
tuirea politicii partidului, la cons
truirea socialismului. întreaga noas
tră presă în frunte cu „Scînteia" își 
trage forța din principialitatea mar- 
xist-leninistă, din devotamentul fără 
margini față de cauza poporului, din 
legătura indisolubilă cu masele. Pă
trunsă de un înalt spirit partinic, 
învățînd din experiența presei so
vietice, presa din țara noastră duce 
în mase cuvîntul partidului, înfăți
șează operativ principalele sarcini 
ale construcției vieții noi, constituie 
o tribună a experienței înaintate, un

-----------------------------O

Comuniștii de la subteran la
(Urmare din pag. l-a)

nul în luna aprilie cu peste 42 la 
sută. Cu aceleași fapte îndrăznețe 
se mîndrește și echipa comunistului 
Bîrz Petru, care și-a realizat pla
nul, în aprilie, în proporție de 136 
la sută.

★
S-a scris mai sus de cîțiva din 

entuziaștii comuniști de la sectorul 
Haneș al I.M. „Gh. Doja". Ca cei

----------- ♦♦

IN FRUNTE
(Urmare din pag. 2-a)

de comuniști, care sînt priviți cu 
încredere de întreaga masă de co
lectiviști, face ca veniturile gospo
dăriei și bunăstarea colectiviștilor 
să sporească tot mai mult.

Veniturile realizate în anul trecut 
de colectiviști, care au primit peste 
20 kg grîu și porumb la zi-muncă, 
fără a mai vorbi de bani și multe 
alte produse, le-au dat posibilitatea 
să-și construiască case, să-și cum
pere aparate de radio, mobilă nouă. 
Și pilda vie a făcut ca pe drumul 
urinat de comuniști să pășească a- 
proape tot Mihalțul. La îndemnul 
faptelor, pe drumul arătat de partid

comuniste
ajutor prețuit de oamenii muncii. 
Presa oglidește avîntul cu care sînt 
traduse în viață istoricele hotărîri 
ale Congresului al Ill-lea al P.M.R., 
preocuparea fiecărui colectiv pentru 
creșterea producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
realizarea de economii și îmbună
tățirea calității producției.

Condus de Comitetul raional de 
partid al cărui organ este, ziarul 
„Steaua roșie" desfășoară și el o 
susținută activitate. Ziarul reușește 
să cuprindă în mod tot mai com
plex activitatea multilaterală desfă
șurată în cuprinsul raionului nos
tru, să popularizeze în forme tot 
mai variate experiența înaintată, să 
fie tot mai strîns legat de mase, de 
colaboratorii și corespondenții săi 
voluntari. învățînd mereu din ex
periența presei sovietice și a „Scîn- 
teii" însă, colectivul redacțional e 
hotărît să-și lărgească necontenit 
succesele aducîndu-și în viitor ornai 
substanțială contribuție la lupta 
condusă de partid pentru victoria 
construcției socialiste în scumpa 
noastră patrie.

înălțime
3 

amintiți mai sus sînt încă multi, și 
toți oameni de nădejde. Prin mun
ca lor entuziastă ei, împreună cu 
întregul colectiv, au făcut din sec
torul Haneș sector fruntaș pe între
prindere. In cinstea glorioasei ani
versări sarcina de plan pe sector a 
fost depășită cu 15 la sută, iar an
gajamentul la economii depășit cu 
peste 50.000 lei.

Așadar, comuniștii de la subteran 
se dovedesc a fi la... înălțime.

COMUNIȘTII
au pornit și țăranii din satele ve
cine: Coșlariu, Galtiu și Totoi.

In bătălia pe ogoare din primă
vara aceasta, animatorii întrecerii 
sînt tot comuniștii. Cu satisfacție- 
și mîndrie brigada a IlI-a condusă 
de comunistul Cîrnaț Matei, care se- 
situează în fruntea întrecerii, ra
portează terminarea însămînțărilor 
cu 5 zile înainte de termen.

Cu comuniștii în frunte, la Mihalț* 
muncesc cu multă hărnicie pentru 
întărirea gospodăriei lor colective 
toți colectiviștii, fiind convinși că 
numai drumul luminos pe care au 
pășit le aduce belșug și fericire, 
așa cum le dorește partidul tuturor 
celor ce muncesc.

DOCUMENTAR

Uniunea. Sud—Africana
Uniunea Sud-Africană se mărgi

nește la nord cu Angola, Federația 
Rhodezia și Nyassaland, la est cu 
Mozambic și cu Oceanul Indian, iar 
la sud-vest cu Oceanul Atlantic.

Suprafața țării este de 1.224.000 
km.p. Populația numără 15 milioa
ne de locuitori și este formată din 
europeni și africani.

Capitala țării — Pretoria — are 
343.400 de locuitori, dintre care 53 
la sută albi. Orașe mai importante: 
Johannesburg, Capetown, Durban.

Locuitorii țării se ocupă cu agri
cultura, cultivînd cereale (porumb, 
grîu, sorg, secară, orz), precum și 
trestia de zahăr, tutun, bumbac, 
ceai, citrice. Micile proprietăți ale 
africanilor au fost acaparate de că
tre marea proprietate funciară, iar 
ca urmare a acestui proces aproxi
mativ 1.000.000 de africani nu au 
nici un petec de pămînt.

Uniunea Sud-Africană are un sub
sol bogat în zăcăminte de aur, dia
mante, cărbune, mangan, platină, 
argint, cositor. In ceea ce privește 
extracția de aur, Uniunea ocupă pri
mul loc în lumea capitalistă.

Principalele ramuri ale industriei 
se. află sub controlul capitalului en
glez. După cel de-al II-Iea război 
mondial, în economia țării a pă
truns capitalul american (grupurile 
Morgan, Rockeffeler, Dupont), pre
cum și capitalul vest-german (filia
lele monopolurilor „Krupp", „Hein- 
kel", „Henschel" etc.).

★
Constituită cu 51 de ani în ur

mă, Uniunda Sud-Africană este sin

gurul stat „independent" din Africa 
condus de locuitori de origine eu
ropeană. In prezent la conducerea 
țării se află un guvern fascist în 
frunte cu Verwoerd.

Populația de culoare din țară su
portă tot tnai greu politica discrimi
natorie dusă de guvern. Legi ca a- 
ceea cu privire la suprimarea miș
cării democratice, restrîngerea drep
turilor populației băștinașe, ca a- 
ceea cu privire la munca indigeni
lor prin care se interzic contractele 
colective și lasă fixarea salariilor 
pe seama guvernului, sînt numai 
cîteva din măsurile pe care guver
nul Verwoerd le-a inclus în politica 
sa rasistă, numită „Apartheid".

O expresie a atitudinii inumane 
față de africani și a discriminării 
rasiale este și așa-numita lege a 
permiselor. Potrivit acestei legi a- 
fricanii care au împlinit vîrsta de 
16 ani-sînt obligați să aibă întot
deauna asupra lor un permis spe
cial, cu fotografia posesorului, în 
care este indicat numele și locul 
unde lucrează acesta, dacă este cu 
plata impozitelor la zi.

Acest permis special nu îngăduie 
africanilor să poată călători dintr-o 
regiune în alta.

Un alt element important al a- 
partheidului îl constituie și legile 
cu privire la crearea „barierei de 
culoare", care îi separă pe albi de 
restul populației. Conform acestor 
legi, politica rasistă se face simțită 
în viața de zi cu zi. De exemplu, 
oamenii de culoare n-au acces de- 
cît în compartimente speciale din 

trenuri, tramvaie etc. La oficiile 
poștale, ghișeele rezervate publicu
lui sînt separate și ele după culoa
rea pielii. Căsătoriile între albi și 
negri sînt interzise cu desăvîrșire, 
sub sancțiunea penală.

Ca urmare a politicii lui Verwo
erd, în țară își duc activitatea di
verse organizații fasciste menite să 
întrețină rasismul. Așa de exemplu 
organizația rasistă Broederband 
care dispune de detașamente de a- 
salt, terorizează populația de cu
loare. Ziaristul canadian Norman 
Phillips caracterizează această or
ganizație „ca pe un Ku-Klux-Klan 
sud-african".

Din punct de vedere politic, dis
criminarea rasială se face și mai 
mult simțită. Negrii din Uniunea 
Sud-Africană nu au dreptul la vot. 
In această țară, din care 4/5 din 
populație o formează africanii și 
neeuropenii, aleșii poporului trebuie 
să fie „albi". Africanii pot alege 4 
din cei 48 de senatori, iar în pro
vincia Cap, de exemplu, proporția 
este 3 din 159 de senatori. Și chiar 
acești puțini reprezentanți ai afri
canilor trebuie să fie urmași ai 
europenilor, de origine albă. Pentru 
a fi asigurată și mai mult puterea 
stăpînilor albi, anul trecut în mod 
„democratic" au fost înlăturați din 
senat pînă și cei 3 reprezentanți ai 
populației de culoare.

In timp ce stăpînii albi din Uniu
ne obțin profituri fabuloase, „mîi- 
nilor negre", cum i se spune prin 
părțile locului populației băștinașe, 
le revin foarte puțin din bogățiile 
pe care le produc.

Din cei 550.000 de muncitori din 
industria minieră, înregistrați în 
1957 în statele de salarii ale mari

lor trusturi, 87 la sută sînt negri. 
Suma anuală cheltuită în medie ca 
salariu pentru un miner african 
este de 65 lire sud-africane, ceea 
ce reprezintă a 16-a parte din retri
buția unui miner de origine euro
peană. Această „fericită" retribuție 
este completată de nesiguranța zilei 
de mîine. In țară numărul șomeri
lor este în continuă creștere.

Nici populația din rezervații nu 
trăiește mai ușor. In aceste locuri, 
numite rezervații pentru că ele sînt 
destinate numai populației de cu
loare, trăiesc, după datele oficiale, 
aproximativ 8 milioane de oameni, 
mai bine de două treimi din popu
lația africană.

Ca urmare a subalimentației și a 
diferitelor boli care le macină să
nătatea, vîrsta medie a locuitorilor 
din rezervații este de 36 ani, iar 
mortalitatea infantilă este foarte 
ridicată.

Discriminarea rasială se face 
simțită și în alte domenii de acti
vitate. Astfel, în învățămînt dreptul 
de a frecventa școlile și universită
țile nu-1 au decît copiii europenilor 
care învață în școli separate de cele 
ale copiilor negri.

Referindu-se la situația negrilor 
din Uniunea Sud-Africană, reprezen
tantul unei firme vest-germane este 
nevoit să recunoască într-un articol 
publicat în ziarul „Etyopian He
rald" că „Uniunea Sud-Africană 
este un regat al spaimei. Africanii 
sînt tratați mai rău decît robii".

împotriva terorii și rasismului, 
clasa muncitoare din Uniune luptă 
activ pentru dobîndirea de drepturi 
egale, pentru o viață omenească.

In țară activează, deși în ilegali
tate din anul 1951, Partidul comu

nist care promovează o politică de 
pace, de egalitate în drepturi a 
populației. Activitatea Partidului 
comunist se face simțită în organi
zarea diverselor acțiuni ale mase
lor ce au loc în orașele Uniunii și 
în rezervații.

De asemenea în Uniune își duce 
activitatea Congresul Național, or
ganizație obștească ce numără peste 
50.000 de membri. Congresul Na
țional luptă pentru stabilirea unui 
salariu minimal pentru muncitorii 
africani și pentru desființarea per
miselor speciale de circulație impu
se populației de culoare.

împotriva legilor și politicii duse 
de guvernul Verwoerd populația din 
Uniune dă lovituri după lovituri for
țelor asupritoare din țară. Răscoa
lele antirasiste ale populației de cu
loare din rezervația Pondoland, de
monstrațiile din diferite orașe, — 
numeroasele greve ale muncitorilor 
minieri, dovedesc că poporul nu 
mai poate suporta viața înjositoare 
pe care i-o oferă guvernul Uniunii 
Sud-Africane.

Opinia publică mondială condam
nă politica guvernului Verwoerd. 
Sub presiunea opiniei publice, Co
mitetul politic special al O.N.U. a 
discutat în ședințele ținute la sfîr- 
șitul lunii martie, problema conflic
tului rasial din Uniunea Sud-Afri
cană.
Așa după cum a declarat delegatul 
țării noastre într-o ședință a comi
tetului politic al O.N.U. „Putem a- 
firma cu siguranță, că mai devreme 
sau mai tîrziu cu sau fără ajutorul 
O.N.U., poporul oprimat al Uniunii 
Sud-Africane își va recăpăta liber
tatea și drepturile sale fundamen
tale". ’ (Agerpres).
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