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Cinstind măreața sărbătoare

însemnate economii
MAREA SĂRBĂTOARE 

A OAMENILOR MUNCII

Colectivele- - - -
de muncă raportează 

PLANUL PE PRIMELE 
4 LUNI DEPĂȘIT

Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni al întreprinderii 
de industrie locală „Horia" a reu
șit ca pînă la data de 29 aprilie 
a.c. să-și îndeplinească pianul 
producției globale în proporție de 
103,5 la sută, iar cel al producției 
marfă în proporție de 102,7 la 
sută.

O contribuție deosebită la rea
lizarea acestui succes l-au adus 
secțiile lăcătușerie 2, turnătorie, 
poligrafie și altele.

Astăzi, poporul 
nostru, sărbătorește 
alături de întreaga 
omenire muncitoare 
tradiționalul 1 Mai — 
rității internaționale 
muncesc, zi de trecere 
forțelor oamenilor muncii de pe în- 

' tregul glob, care luptă împotriva 
^exploatării și asupririi, pentru vic- 

’ toria cauzei păcii și socialismului.
Poporul romîn sărbătorește anul 

acesta ziua de 1 Mai cu inima plină 
de bucuria unui rodnic bilanț de rea
lizări în înfăptuirea mărețelor sar
cini traisate de cel de-al III-lea Con
gres al partidului nostru. Victoria 
definitivă a socialismului la orașe 
și sate a ridicat pe o treaptă mai 
înaltă alianța muncitorească-țără- 
nească și unitatea moral politică a 
întregului popor. Umăr la umăr, cla
sa muncitoare și țărănimea colecti
vistă, împreună cu intelectualitatea 
punîndu-și în valoare întreaga lor 
energie creatoare merg cu însufle
țire înainte sub conducerea partidu
lui, spre desăvîrșirea construirii so
cietății socialiste și trecerea treptată 
la construirea comunismului.

Avîntul întregii activități creatoa
re a poporului nostru este îndreptat 
spre dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a socialismului, ob- 
tinîndu-se succese tot mai însem
nate în această direcție. An de an, 
industria — ramura conducătoare a 
economiei naționale — se îmbogă
țește cu noi întreprinderi moderne, 
care contribuie la creșterea avîntu- 
lui forțelor de producție și ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Numai în anul 1962 au intrat în 
funcțiune importante obiective side
rurgice la Hunedoara. Reșița, Bu
curești. unități ale industriei con
strucțiilor de mașini, chimice și de 
prelucrare a petrolului, noi secții în 
cadrul complexelor de industriali
zare a lemnului, întreprinderi 
derne 
multe

Sub 
partid 
colectivistă, intelectualitatea, desfă- 
șurînd o muncă creatoare, plină de 
entuziasm își îndeplinesc și depă
șesc în fiecare an sarcinile de dez
voltare a economiei naționale sta
bilite prin planurile de stat. Astfel, 
față de anul 1961, pe 1962 — an 
care a încheiat prima jumătate a 
șesenalului — producția globală in
dustrială a crescut cu 14,7 la sută, 
cea a mijloacelor de producție spo
rind cu 17,5 la sută, iar a bunurilor 
de consum cu 10,2 la sută. Pe an
samblul industriei, producția globa
lă a crescut, în perioada 1960-1962, 
cu 55 la sută, cu un ritm mediu a- 
nual de 15,8 la sută față de circa 13 
la sută prevăzut în Directivele celui 
de-al lil-lea Congres al P.M.R.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai coinci
de cu împlinirea a unui an de la 
victoria istorică a poporului nostru 
— încheierea procesului de colecti-

agricul- 
eveniment 

marcat tri- 
deplin și

| DANCIU SOFIA
ș colectivistă G.A.C. Șard 
^IIiiiiiiI|iiiiiiiiiihiiiiiiiiihiiiiiiiiiiihiii... .

»

Realizînd planul producției glo
bale pe primul trimestru al anu
lui 1963 în proporție de 122,3 la 
sută, muncitorii autobazei I.R.T.A. 
Alba lulia au reușit ca și în cursul 
lunii aprilie să obțină rezultate 
bune în realizarea planului și să 
realizeze economii peste plan în 
valoare de peste 15.000 lei.

ÎNAINTE DE

ȘTEFAN BOUREANU ^re 
prim-secretar al Comitetului raional care a

Alba al P. M. R. ? t__ umful 
definitiv al socialismului în patria 
noastră.

Țărănimea, care în trecut robea 
din greu pentru moșieri și chiaburi 
și nu avea de multe ori nici unelte
le cele mai rudimentare, astăzi are 
la dispoziție o tot mai largă bază 
tehnico-materială. Baza tehnico-ma- 
ferială a agriculturii s-a întărit an 
de an. Numai în anul 1962 ea a fost 
dotată cu încă 9.200 tractoare, 9.100 
de semănători mecanice, 5.000 de 
combine pentru recoltatul cereale
lor păioase, precum și cu un număr 
mare de alte mașini agricole noi și 
perfecționate. ~ 
bune obținute 
tră socialistă 
superiori tate'a 
de dezvoltare

Rezultatele _________ ------
în dezvoltarea economiei naționale 
se reflectă în venitul național, care 
în 1962 a fost de 4,7 ori mai mare 
decît în 1948, în ridicarea continuă 
și sistematică a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Astăzi oriunde ne aruncăm privi
rile, în orice colț al țării, vedem noi 
uzine și fabrici, noi schele și tot 
mai întinse și rodnice ogoarele gos- 
nodăriilor colective și de stat. Apoi 
blocurile noi, moderne. în care s-au 
mutat zeci de mii de familii, așeză- 
mintele noi social-culturale toate la 
un loc întregesc tabloul minunat al 
vieții noi și luminoase din țara noa
stră.

Și în raionul nostru viața nouă, 
pulsează pretutindeni. O scurtă pri
vire asupra raionului ne înfățișează 
construirea unei uzine noi la Zlat- 
na, dezvoltarea și înzestrarea cu u- 
tilaj modern a Uzinei chimice me
talurgice din Zlatna, a Exploatării 
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MEDREA GLIGOR 
mecanic de locomotivă

Depoul C.F.R. Teius

CUTCAN ETELA 
muncitoare la fabrica 

„Ardeleana" Alba lulia
Ziua solida- 
a celor ce 
în revistă a

Rezultatele tot mai 
de agricultura noas- 
demonstrează grăitor 
și marile posibilități 
a acesteia.
remarcabile obținute

TERMEN

mo
ale industriei alimentare și 
altele.
conducerea gloriosului nostru 
clasa muncitoare, țărănimea

de 29 aprilie 
decolectiv

Iprodcoop
muncitori 

din Alba

Pînă la data 
harnicul 
de la 
lulia și-a depășit cu 12 la sută
planul producției globale pe luna 
în curs, dînd oamenilor muncii 
mobilă mai multă și de o calitate 
tot mai bună.

INTR-O SINGURĂ ZI
In ziua schimbului de onoare < 

organizat în cinstea zilei de 1 Alai, .< 
la secția Ateliere centrale din Al- S 
ba Iulia s-au obținut însemnate < 
rezultate. Astfel pe primul loc s-a < 
situat brigada condusă de cornu- S 
nistut Moldovan Simian care a ( 
realizat planul în proporție de,/ 
102,6 la sută, pe locul doi brigada J 
de mecanici cu 102,5 la sută și < 
brigada de mașini unelte cu 102 ? 
la sută. )

MEDREA AUREL 
tractorist S.M.T. Alba

Au terminat semănatul porumbului
In gospodăriile colective din raio

nul nostru, semănatul porumbului se 
apropie de sfârșit. In ziua de 29 a- 
prilie, în numeroase gospodării co
lective ca Teiuș, Șard, Bucerdea Vi- 
noasă, Ighiu și altele, semănatul 
porumbului a fost terminat pe în
treaga suprafață de teren planifica
tă. Cu sprijinul susținut al mecani
zatorilor, harnicii colectiviști au

pregătit terenul din timp și au reu
șit ca într-o perioadă scurtă să e- 
xecute însămînțările la un nivel a- 

■ grotehnic mult superior față de anii 
trecuți. De asemenea, s-a folosit să- 

’ mînță de înaltă productivitate care 
' va asigura în acest an producții 
sporite de porumb la hectar. In' mo
mentul de față în raion se însătnîn- 
țează ultimele hectare.

ZIUA TINERETULUI
In aceste zile de primăvară, între

gul popor ia parte, alături de tînăra 
generație, la sărbătorirea Zilei tine
retului din Republica Populară Ro- 
mînă. Sărbătorită la 2 Mai, pentru 
a doua oră, Ziua tineretului din 
R.P.R. a intrat în tradițiile sărbă

torilor noastre. Aducind ecoul ne-

Entuziasm, bucurie, optimism. Iată ce caracterizează tineretul de azi.

stins al luptelor purtate de uteciști, 
alături de comuniști, sub conduce
rea partidului, această zi se înscrie 
ca un simbol al tinereții biruitoare. 
Nu a fost luptă mai importantă la 
care organizația comunistă a tine
retului să nu-și aducă contribuția.

Sub conducerea partidului, Uniu
nea Tineretului Comunist a inițiat 
numeroase acțiuni și a luat parte la 
marile lupte politice ale clasei noa- 
tre muncitoare. Chiar din primii ani 
ai activității sale U.T.C. a partici
pat la acțiunile greviste organizate 
de P.C.R., a luptat cu fermitate îm
potriva fascismului, pentru răstur
narea dictaturii antonesciene, 
tru victoria insurecției armate 
august 1944.

In noile condiții create de
șele transformări revoluționare pe
trecute în țara noastră, Uniunea Ti
neretului Muncitor poartă mai de
parte steagul glorios al U.T.C.

Generația noastră tînără mani
festă o profundă recunoștință față 
de partidul iubit care i-a creat mi
nunate condiții de viață, de muncă, 
d|e învățătură. Nici o generație nu 
s-a bucurat în trecut de asemenea 
condiții de viață, de muncă și de 
învățătură ca generația noastră.

pen- 
din

uria-

Capitalismul osîndea tineretul la 
șomaj sau muncă istovitoare, la 
mizerie și umilință. Socialismul a 
dat tinerei generații dreptul la mun
că, deschizîndu-i larg porțile uzine
lor, nenumăratelor șantiere ce îrfi- 
pînzesc țara, i-a dăruit bucuria de 
a făuri cu tnîinile sale bunuri mate
riale în folosul său și al întregii so
cietăți.

Socialismul a creat pentru tineri 
o largă rețea de școli profesionale, 
de calificare și ridicarea calificării, 
școli serale spre care mii de tineri 
muncitori se îndreaptă după orele 
de muncă, case de cultură, cluburi, 
terenuri de sport; în locul umilinței, 
cinstirea muncii sale, titlul de fruntaș 
în producție, ordine și medalii stră
lucind pe piept — iată ce i se oferă 
astăzi tineretului muncitor. Pentru 
întregul tineret sînt deschise larg 
porțile școlilor și ale facultăților; 
întregul învățămînt este gratuit.

Alături de tinerii din patria noa
stră, tinerii din raionul Alba mun
cesc cil entuziasm pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid. Ei 
participă cu tot elanul la acțiuni cu 
caracter patriotic. Pe ogoare dau bă
tălia pentru recolte bogate la hec
tar, pentru consolidarea gospodării
lor colective. In școli se pregătesc 
,să devină cadre bine pregătite, vii- " 
tori constructori ai socialismului în 
patria noastră scumpă.



Oameni ciin adîncuri

Cei de la
In încleștarea extraordinară a în

tunericului din abataj, lampa cu 
carbit îți apare ca o licărire arun
cată undeva în necuprinsa galaxie. 
Din cînd în cînd cîte un val de aer 
tatîlnit te duce la gînduil că s-ar fi 
spart bolta galeriei și a dat năvală 
aerul de dinafară. Doar atunci cînd 
îți proiectezi punctul spre care mer
gi îți dai seama că nu poate fi vor
ba de așa ceva și că e mai degrabă 
răsuflarea obișnuită a adîncului.

Merg în ortăcia unui miner mai 
vîrstnic spre „raipidă". Este o denu
mire nouă a unei galerii din secto
rul Haneș. „Rapidă" i se spune de 
cînd lu'crează aici brigada de mineri 
condusă de Iancău Nicolae. Cînd au 
început să taie prima gaură cu 
perforatorul în piatră, ortacii lui Ian
cău și-au propus ca la 1 iulie, ce! 
mai tîrziu, să bată palma cp cei ce le 
urca în întâmpinare de la galeria 
din Cheneș. Cînd galeriile se vor uni 
în mijljoc de adînc, atunci ceq de la 
„rapidă" și-au propus să sărbătorea
scă această izbîn-dă așa cum se cu
vine. Toate astea Ie aflu de la omul 
ce mă însoțește.

— Și dacă-i zice „rapidă", apăi 
să ști că așa-i. Mai avem noi oa
meni buni, mineri de nădejde ca 
Băban Gheorghe, Guran Nicolae, 
Sicoe Constantin și alții multi, dar 
parcă nu-s_ ca cei de la „rapidă". 
Ai să-i vezi.

înaintăm ușor pe galeria curată 
și luminată de becuri. Din cînd în. 
cînd lăsăm loc liber locomotivei să 
scoată spre suprafață vagone- 
tele încărcate cu minereu. Se aud 
detunături din ce în ce mai regu
late. E semn că sîntem la „rapidă". 
Am ajuns! Intr-o bătaie asurzitoare 
pichamere1e-și croiesc drum prin 
piatră. Rămînem o clipă neobser- 
vați. Iancău Nicolae, șeful brigăzii 
Sonduce cu dibăcie .munca asemeni 
unui dirijor, face mișcări scurte și 
■precise. S-a întâmplat ceva. Da! 
Sfredelul a dat de mîl. Se face un 
schimb aproape neobservat. Popes
cu Ștefan trece la pichatnerul lui 
Iancău. Cîteva manevrări și iată că 
ciocanele bat perfect. Iancău își a- 
ranjează mustața și se apropie de 
noi, schițînd semnele bucuriei.

— Ne mai necăjesc cîteodată cînd 
dau de teren moale. Dar cu noi nu 
le merge. Le știm leacul. Hei, hei! 
'Acum nu ne putem plînge de Ioc. 
Să fi văzut cum lucrau minerii no- 
ștrii în alte vremi. In loc de ciocan 
de abataj aveau un tîrnăcop, iar în 
loc de vagoneți un troc. Astea două 
■erau uneltele noastre atunci, un 
troc și un tîrnăcop. Nici caschete pe 
cap nu aveam. Acum nu numai că 
avem caschete și salopete, dar nici 
nu ți se dă voie să intri în mină 
fără a fi îmbrăcat corespunzător. 
Calul a fost scos de mult din mi
să, iar locul i-a fost luat de locomo
tivă. Apoi și plata lucrului îi ome
nească. De aceea muncim cu drag.

— Cum stai cu planul — inter
vine maistrul de revir, Marcu Vasi- 
țe, prezent și e1 aici la „rapidă".

— Cu planul? Foarte bine. Dar 
sâ vorbim la concret. S-o luăm de 
la început. Pe partea dreaptă a ga
leriei am notat: 1 aprilie. Și acum 
să măsurăm. Metrii se adună unul 
după altul. Iancău măsoară cu s;- 

----------- *0-----------  

Scrisori...
Â sosit poștașul! Din tolba încăr

cată doldora el scoate un teanc de 
scrisori cu rînduri dragi pentru cei 
de acasă, pentru tovarășii de mun
că... „Vă scriu de pe malul însorit 
al mării, de pe frumosul litoral. 
Mulțumesc din inimă partidului care 
ne-a creat nouă, celor ce muncim, 
asemenea condiții pentru odihnă și 
tratament. Voi fi recunoscător"...

Și din simplitatea rîndurilor aș
ternute uneori cu stângăcie se des- 
Srind sentimente înalte, izvorîtedin- 

■-o recunoștință fierbinte pentru 
partidul nostru, făuritorul acestei 
minunate vieți. Nicicînd în trecu
tele vremuri nu se putea vorbi des
pre un drept al celor ce muncesc la 
odihnă și încă în cele mai frumoa
se locuri ale patriei. In anii vieții 
noi însă alta e situația. In anul tre
cut, de pildă, numai din raionul no
stru au fost trimiși la odihnă și 
tratament peste 1.600 muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari, iar 
în acest an pînă acum aproape 300 
Peste puține zile vor pleca alții. In 
rîndul lor vor fi și Stoica Alexan
dru, Berbece Teodor și Andrei Ioan 
de la U.C.M. Zlatna și alți multi ca 
ei. Și cu siguranță că primele rîn
duri scrise către cei de acasă vor 
exprima recunoștința lor fierbinte 
fată de cel ce ie-a creat astfel de 
condiții — PARTIDUL.

„rapidă"
guranța succesului... 76... 77.:: 78:L 
A ajuns la 90, la 95.

— Deci la 27 aprilie pe concret, 
situația se prezintă cam așa. Față 
de 76 metri liniari cît avem planul 
pe lună am realizat pînă în prezent 
95 m deci avem o depășire de 19 
metri. Și încă luna nu-i gata. îna
inte de a părăsi „rapida" am strîns 
mîna și am felicitat pe rînd pe Jur- 
ca Viorel, Hen-drea Petru I pe Po
pescu Ștefan și bineînțeles pe Ian
cău.

★
Ieșim la suprafață spre gătat de 

schimb. Alți mineri pășesc spre a- 
dîncuri să preia ștafeta'. Marcu Va- 
sile ne însoțește de data asta doar 
pe jumătate. Se oprește tot la zece- 
douăzeci de pași.

— Ce faci Ilea? Cum stai cu pla
nul?

— Ceas tovarășe Marcu! Din 20 
aprilie l-am încheiat, iar acum dau 
de zor peste.

Și discuțiile se mută de la om 
la om. De fapt nu numai comunis
tul Marcu Vasile se interesează de 
situația planului.. Nu! S-a născut 
aici la Haneș din dragostea de mun
că harnică un obicei bun ce-1 au nu 
numai maiștri și șefii de echipă ci 
și fiecare miner. Cu toții ca unul 
se interesează de plan, luptă cu en
tuziasm pentru realizarea și depă
șirea lui.

Am mai consemnat în carnețel și 
alte fapte despre munca și viața a- 
cestor făptași ai adîncului, a aces
tor dăltuitori de comori. Am aflat 
fapte despre viața grea din trecut 
și despre cea nouă de azi. îmi po
vestea un miner pensionar cu tîm- 
plele albite de ani. despre cele două 
vieți ale familiei lui.

— Să fi cunoscut dumneata via
ța noastră a minerilor din trecut ni
ci nu-ți vine a crede. Mai rău ca 
ocnașii eram tratați. Salar mic și lu
cru pînă te istoveau capitaliștii. In 
colo nu-i mai interesa nimic. Că
deai jos pe baie bolnav de silicoză 
și gătai cu mina. Acum alta-i situa
ția. Sub conducerea iubitului nostru 
partid viata minerilor s-a îmbună
tățit. Priviți noile blocuri construi
te pentru mineri, priviți noul local 
de cantină, noul cinematograf. Pri
viți cum sînt îmbrăcați, priviți-le 
fața senină ca albastrul cerului. 
Veți vedea în toate acestea schim
bările profunde, veți vedea însăși 
viata demnă pe care o trăiesc ei ca 
si tot poporul nostru.

N. SPINEANU

Am eunoscut și un altfel de 1 Mai
Se împlinesc 18 ani, de cînd îm

preună cu întregul nostru popor, 
muncitor am sărbătorit primul în
tâi Mai liber. Atunci, în primăvara 
neuitatului an 1945, fascismul învins, 
zdrobit își trăia ultimele zile.

De atunci, an de an, ziua de 1 
Mai este sărbătorită de harnicul 
nostru popor, stăpîn pe bogățiile 
țării, cu succese de seamă în toate 
domeniile de activitate.

Dar, noi cei mai în vîrstă, care 
am trăit sub regimul burghezo-mo- 
șieresc, am mai cunoscut și un alt
fel de 1 Mai și simțim nevoia de a-1 
descrie celor care n-au trăit acele 
vremuri de tristă amintire, -pentru- 
ca tânăra generație să afle ce a în
semnat trecutul și să prețuiască pre
zentul așa cum se cuvine.

_ In trecut, la fiecare 1 Mai copoii 
siguranței burghezo-moșiereștî cău
tau pe orice cale să împiedice pe 
muncitori de a sărbători această zi. 
Premergător, acestei zile făceau 
arestări din rîndul comuniști
lor și al conducătorilor sindicatelor. 
Burgheziei îi era frică de unitatea

In magazinul universal nou construit, colectiviștii din Berghin gă
sesc un bogat sortiment de mărfuri. In clișeu: Noul magazin.

Qifre și fapte
De la data de 1 mai 1961 și 

pînă în prezent s-au dat în folo
sință în raionul nostru un număr 
de 5 blocuri însumînd 120 apar
tamente, s-au construit 4 noi ma
gazine comerciale și s-au moder
nizat alte 5 magazine.

-A- Numai în cursul anului 1962 
au fost construite în raion un nu
măr de 584 case de locuit dintre 
care 552 case în mediul rural.

•fr Intre 30 aprilie 1962 și 30 
aprilie 1963, lumina electrică a 
pătruns încă în 8 sate printre care 
Berghin, Totoi, Oiejdea, Benic, 
Geomal, Stremț etc. astfel că în 
prezent numărul satelor electrifi
cate din raion se ridică la 26.

■jț Bunăstarea materială a oa
menilor muncii din raionul nostru 
crește an de an, acest lucru fiind 
pe deplin oglindit în puterea lor 
de cumpărare.

In lunile care s-au scurs din 
acest an, de pildă, s-au vîndut 
prin comerțul de stat populației 
raionului 268 aparate de radio, 25 
televizoare, 27 de frigidere, peste 
370 biciclete, 82 motociclete și mo
torete, 121 mașini de spălat rufe 
și alte articole.

muncitorilor și căuta pe orice cale 
s-o zădărnicească. Dar nu a reușit 
să facă acest lucru cu toate măsu
rile luate. Muncitorii în această zi 
își manifestau și mai mult solidari
tatea de luptă împotriva exploatării, 
împotriva tiraniei, pentru libertate, 
pentru frăție cu toate popoarele 
lumii.

Acele vremuri nu se vor întoarce 
niciodată în țara noastră. In anii 
vieții noi, sărbătorirea zilei de 1 Mai, 
este de fiecare dată tot mai plină, 
tot mai măreață. Ne bucurăm din 
toată inima de rezultatele muncii 
noastre și sîntem niîndri de măre
țele înfăptuiri ale întregului nostru 
popor care, condus de partid își 
făurește o viață tot mai frumoasă. 
Pentru tot ce avem astăzi, pentru 
viața nouă, luminoasă, gîndul nostru 
se îndreaptă plin de recunoștință 
către încercatul și înțeleptul nostru 
conducător, Partidul Muncitoresc 
Romîn.

TUDOSE DUMITRU
maistru — atelierul de zonă C.F.R. 

Alba Iulia

Prin grija partidului și guver
nului se construiesc pentru oa
menii muncii an de an tot mai 
multe Locuințe confortabile/ In 
orașul nostru a fost terminată de 
curind construcția unui nou bloc 
(cel din clișeul de față), iar 
ia alte două s-au început lucră
rile.

DEPUTA TA
In comună nu este cetățean care 

să n-o cunoască pe tov. Trif Elisa- 
beta. Este o colectivistă harnică, 
întreprinzătoare și cu multă dra
goste pentru gospodăria colectivă. 
Aciordîndu-i toată încrederea, cetă
țenii din circumscripția electorală 
nr. 1 Sîntimbru, au ales-o la 3 mar
tie, pentru a doua oară deputată în 
sfatul popular comunal. Sarcina 
încredințată constituie pentru tov. 
Trif Elisabeta o permanentă preo
cupare. Zilnic în circumscripție, ia 
legătura cu alegătorii, îi mobilizea
ză la acțiuni cu caracter gospodă
resc și obștesc. Curățirea șanțurilor, 
spoirea gardurilor, mobilizarea cetă
țenilor la plantat de pomi și la cu
rățirea pășunii în primăvara aceas
ta, sînt cîteva din preocupările de
putatei noastre.

Ca membră a comitetului execu
tiv al sfatului popular, își aduce un

Pe drumul spre milioane
Gospodăria agricolă colectivă 

„Progresul" din Galda de Jos, cu o 
suprafață totală de peste 1.800 hec
tare teren, a reușit în scurt timp 
prin hărnicia colectiviștilor și în
drumarea îndeaproape a organiza
ției de partid, să-și creeze o bază 
puternică, care le aduce an de an ve
nituri tot mai frumoase, asigurînd 
bunăstarea și fericirea colectiviști
lor.

Folosirea chibzuită a- terenului, 
sporirea continuă a efectivului de 
animale și dezvoltarea altor ramuri 
de producție, numai în anul care a 
trecut le-a adus găldenilor un ve
nit de peste 1.300.000 lei. Și, a- 
ceasta este doar la început, în pri
mul an de muncă unită a- țăranilor 
colectijviști din comuna, Galda de 
Jos. Dezvoltarea și întărirea conti
nuă a gospodăriei colective este dru
mul spre belșug, drumul sigur spre 
milioane. Colectiviștii sînt convinși 
de acest lucru și muncesc cu multă 
dragoste în fiecare sector de pro
ducție pentru obținerea unor rezul
tate cît mai frumoase. Aceasta o 
dovedesc faptele. Cele 7 grajduri 
noi construite, maternitatea și co
tețele pentru porci, saivanul, puier- 
nița și alte construcții asigură toate 
condițiile creșterii și dezvoltării sec
torului zootehnic care numără în 
prezent 500 capete taurine din care 
peste 140 vaci și juninci, peste 200 
porci, 800 oi și 2.000 păsări. îngri
jite cu multă dragoste de către co
lectiviștii Miron Partenie, Vaiașdi 
Adalbert, Tibori Aron și Vaiașdi 
Andrei, animalele gospodăriei 
sporesc și se dezvoltă continuu. Prin 
valorificarea unei părți din produc
ția de carne, lapte, lînă și ouă, nu
mai în acest an, gospodăria colecti-

81 a v ă l
Tu.^Mii, prea darnic r, 
îmbracă întreaga țară, 
roși trandafiri ca flam 
dinicîntecul mulțimii

In cale îți așternem v<. 
ogoarele-nfrățite cu la 
le-am împlinit prin vrt 
au azvîrlit de-oparte i

Și tu, partid, părinte, 
să ștergem orice urmă 
descătușînd visarea ne 
să înălțăm privirea cu
Din miezul tău și-al h 
tulburător de caldă, ci 
și să topească norii p>t 
că tari sînt doar aceii
Larg trec în Mai colo 
livada îți trimite cren 
ogorul spic de aur și 
ard noile medalii de s
Tu, Mai, imn de-nfrăț 
alb fîlfîit de aripi dir 
spre cele patru largur 
iubirea înflorită la no.

NOASTRĂ
aport deosebit la rezolvarea proble
melor economice și gospodărești ci 
stau în fata comunei. Mereu prezen
tă în mijlocul colectiviștilor, consti
tuie un exemplu mobilizator în ca 
drul mtmcilor ce se desfășoară îr 
gospodăria colectivă. Ca șefă de e- 
chipă dovedește multă pricepere ș 
inițiativă în organizarea rr ncii, e- 
chipa pe care o conduce fii» u mere» 
printre echipele fruntașe în gospo
dăria colectivă. Pentru activitatea 
sa rodnică, colectivistele au ales-c 
ca președintă a comisiei de femei 
sarcină de care se ocupă cu răspun
dere și a reușit să obțină rezultat» 
bune în ceea ce privește munca cui- 
tural-educativă în rîndul acestora 
Sînt cîteva din aspectele acăvități: 
deputatei, Trif Elisabeta, membră a 
partidului nostru.

GILEA IOAN
secretarul sfatului popular al comunei 

Sîntimbru

vă va obține un venit de peste 635 
de mii lei.

De asemenea, prin fertilizarea so
lului, mecanizarea lucrărilor și a- 
plicarea tot mai complexă a reguli
lor agrotehnice, de pe cele 900 ha 
cultivate cu cereale pentru-boabe cas 
466 ha grîu, 375 ha porumb din care 
50 ha cu porumb de 5.000 kg la ha 
neirigat, -peste 50 ha orz, ovăz și 
altele, prin cultivarea celor 70 ha 
de plante tehnice ca, 40 ha tutun, 
20 ha sfeclă de zahăr,, 5 ha de cî- 
nepă, 5 ha mentă, din cele 50 ha 
cultivate cu legume, 58 ha de vie și 
livadă, ei vor realiza în acest an un 
venit de peste 1.700.000 lei. Deci, 
veniturile totale ale colectiviștilor 
din Galda de Jos vor trece în acest 
an de 2.300.000 lei, cu un milion mai 
mult decît în anul trecut. Astfel de 
venituri se pot realiza numai în gos
podăria agricolă colectivă. Aceastaq 
știu bine colectiviștii și se străduiesc 
zi de zi sa lucreze tot mai bine, cu 
mai mult spor în fiecare sector de 
producție ca cele propuse de ei sa 
fie realizate și chiar depășite. Au 
toate condițiile create și hărnicia lor 
este dovedită tot mai mult prin fap
te. întrecerea însuflețită care există 
între brigăzi, echipe și colectiviști 
pentru executarea lucrărilor agricole 
la timp este o chezășie a obținerii 
de noi succese. Harnicii colectiviști 
ca Ordinschi Viorica, Șonea Spiră-* 
don, Nagy Alexandru; Bakși Er-, 
nest, Hangău Maria, Fleșer Amalia-, 
Toth- Rozalia, Aldea Maria și multi 
alții ca ei lucrează cu multă dra
goste la obținerea de producții tot 
mai sporite la hectar, pentru a con
tribui din plin la înflorirea gospo
dăriei lor colective pe drumul spre 
milioane.

G. SZABO
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t NICOLAE TĂUTU

Aspect din noul peisaj cotidian 
al Zlatnei.

MAREA SĂRBĂTOARE 
A OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. l-a) 

Miniere din Zlatna, a morii „Nico- 
lae Bălcescu" din Alba lulia precum 
și a celorlalte unități industriale. 
De asemenea gospodăriile agricole 
colective din raion cunosc o conti
nuă dezvoltare. Munca însuflețită a 
colectiviștilor face să crească averea 
obștească a gospodăriilor colective 
și odată cu aceasta bunăstarea fie
cărui colectivist.

Pentru oamenii muncii din raion 
s-au construit numai în ultimii 2 ani 
blocuri noi cu peste 120 apartamen
te, iar altele noi sînt în curs de 
construcție.

Transformări .profunde au avut 
loc și în conștiința oamenilor. Lup- 
tînd cu însuflețire pentru îndeplini
rea planului de producție al între
prinderilor, muncind cu hărnicie 
pentru terminarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor agricole, obți- 
nînd rezultate tot mai bune în în
trecerea socialistă ce s-a desfășurat 
în cinstea zilei de 1 Mai oamenii 
muncii din raionul nostru, alături 
de întregul popor din țara noastră, 
își pun toată energia în slujba în
făptuirii politicii înțelepte a Partidu
lui Muncitoresc Romîn, pentru de- 
săvîrșirea construcției socialismului 
în patria noastră iubită.

In succesele poporului nostru pe 
toate tărâmurile economiei și culturii 
se oglindește marea forță a orin- 
duirii socialiste, minunatele capaci
tăți ale poporului descătușat din 
robia capitalistă.

Poporul nostru este conștient că 
mărețele înfăptuiri care au schim
bat radical înfățișarea țării și tra- 
*!ul oamenilor muncii se datoresc 
faptului că în fruntea sa se află un 
asemenea conducător încercat cum

In amintirea țelnarilor și pe răbo
jul anilor, nu prea depărtați în timp, 
dar totuși ținuți departe de realita
tea zilelor noastre, a rămas un fapt 
despre care oamenii din partea lo
cului arar mai aduc vorbă: groful 
Teleki Geza, ce stăpînea fără drept 
satul, s-a hotărit șă-și „vîndă mo
șia".

Și, s-a încheiat act. Pe de-o par
te groful, pe de alta țăranii de pe 
Valea Țelnii. Un act ce-i drept în
drăzneț căci sărăcia era stăpînă în 
fiecare casă. Dar oamenii, la gîn
dul că satul cu valea, cu pămîntu- 
rile și viile a lor trebuie să fie, s-au 
încumetat fără să se gîndească prea 
mult că-și vor plăti scump îndrăz
neala. Și așa s-a întîmplat. înglo
dați în datorii, fără putință de pla
tă, moșia pe care n-apucaseră s-o 
stăpînească, le-a fost din nou fu
rată.

Dar și despre acest lucru, ca și 
despre lănci Pop și Medrea Pompi- 
liu cei care-și înfipseră ghiarele de 
pradă în glia țelnarilor, azi la fel 
se pomenește tot mai rar. Oamenii de 
pe Valea Țelnii și-au întors pentru 
totdeauna fața de la trecutul lor de 
chin.

★
Luminați de învățătura partidu

lui, țelnarii au pornit să scrie și ei 
satului lor o istorie dreaptă. S-au 
strîns în haine de sărbătoare la 
„vechea curte". Au chibzuit. Apoi, 
vrerea din inimi și-au scris-o cu li
tere groase și-au prins-o deasupra 
porții: „Viață nouă". Așa i-au pus 
nume gospodăriei lor colective, în 
care fiecare și-a găsit rostul.

Anii s-au scurs apoi fiecare mai 
rodnic, mai bogat în fapte decît ce
lălalt. Gospodăria cea nouă a cres
cut, s-a dezvoltat și odată cu ea 
au crescut oamenii. In satul unde 
nu se întîmpla nimic bun altădată, 
unde zilele se scurgeau mohorîte, 
viața a învins. Și învingătorii sînt 
ei, colectiviștii de aici care, printr-o 
muncă dîrză, au smuls una cîte una 
buruienile trectului și au sădit peste 
tot florile noului. Furia văii au po
tolit-o și pe marginea ei și-au zidit 
scoală nouă in care învață peste 
200 de copii. Și-au înălțat case noi, 
frumoase, în locul celor cu acope
riș țuguiat de paie. Despre acest 
lucru îți vorbesc cu mîndrie Doco- 
lina Candin, Mărginean Ileana, Mi- 
hăilă Gligor, Dan loan și încă a- 
proape șaizeci de colectiviști harni

este partidul nostru, care credincios 
atotbiruitoarei învățături marxist-le- 
niniste, mai unit, mai puternic ca 
oricînd, urmat cu încredere și hotă- 
rîre de mase, ne călăuzește spre un 
viitor tot mai luminos, fericit.

Tabloul lumii contemporane este 
caracterizat prin creșterea continuă 
a forței și influenței sistemului mon
dial socialist — factor hotăritor al 
dezvoltării mondiale, iar pe de altă 
parte prin adîncirea contradicțiilor 
inerente sistemului capitalist, care 
a intrat într-o nouă etapă a crizei 
sale generale.

Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc se sărbătorește în 
întreaga lume sub semnul luptei din
tre cele două sisteme sociale opuse, 
al marșului triumfal al socialismu
lui și comunismului, al prăbușirii 
imperialismului, al luptei pentru 
pace, democrație și progres social.

Sistemul mondial socialist consti
tuie astăzi cea mai măreață întru
chipare a solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, a internaționa
lismului proletar; este bastionul 
păcii, libertății, independenței și 
suveranității tuturor popoarelor.

Străbătînd noua sa etapă de dez
voltare, sistemul mondial socialist 
obține succese grandioase în toate 
domeniile de activitate. Luptînd cu 
înflăcărare pentru înfăptuirea mă
rețului program al P.C.U.S., po
porul sovietic construiește comunis
mul — visul de aur al omenirii. Cele
lalte țări ale lagărului socialist con
struiesc cu succes bazele socialismu
lui, unele din ele, printre care și 
țara noastră, străbătînd etapa de- 
săvîrșirii construirii socialismului.

Grandioasele succese obținute de 
țările socialiste fac ca să se apro
pie tot mai mult ziua cînd sistemul 

ci oricînd bucuroși de oaspeți. A- 
paratul de radio, lucru necunoscut 
în Țelna, e și el prezent. Glasul îi 
răzbate din peste 50 de case, iar 
stîlpii între care se întind firele ce 
conduc curentul electric sînt pre- 
zenți în partea de sat zisă „Valea 
Mare", ca și în „Deal" sau sus pe 
„Valea Mică". Moș Todică Simion, 
își privește în fiece fapt de seară 
casa luminată și inima-i saltă. A 
uitat de petrol și feștilă. Dan Toa- 
der se simte și el alt om de cînd 
și-a luat rămas bun de la lampa 
ce-i pîlpîia atîrnată de cîrligul din 
grindă, iar Plugar Petru, om de a- 
proape 70 de ani e numai voie bună 
cînd se îndreaptă spre căminul cul
tural să se desfete. — Hai! Dați-i 
zor pasului. Ne așteaptă artiștii. 
Țîrlea Aurelia și Onichie Aurelia ne 
cîntă, iar Marica Aurelia, Bîrz Pre- 
cup și Huța Maria, jucînd, ne fac 
să ne piară osteneala din picioare 
— își îndeamnă Plugar Petru tova
rășii de drum. Și la cămin se strin- 
ge tot satul, fie de-i program sau 
film. Se abat apoi oamenii și pe la 
bibliotecă, iar cînd la poartă le po
posește Jurj Vasile, fiecare îl întîm- 
pină cu mîna întinsă după ziarul a- 
bonat sau după cartea care-i aduce 
vești de la fiul plecat la învățătură.

Ășa-i azi pe Valea Țelnii. Oame
nii își trăiesc din plin viața dăruită 
lor de partid. Cîntăresc prezentul și 
descifrează cu tot mai multă putere 
de pătrundere viitorul.

S. MĂRGĂRIT

socialist nu numai că va ajunge din 
urmă, dar va depăși sistemul capi
talist în sfera hotărîtoare a activi
tății umane, producția bunurilor 
materiale.

Pe zi ce trece tot mai mare este 
înrîurirea pe' care o exercită realiză
rile sistemului mondial socialist a- 
supra milioanelor de oameni din lu
mea nesocialistă, care se conving pe 
baza faptelor de superioritatea so
cialismului.

înflăcărată chemare „Proletari 
din toate țările uniți-vă“! răsună de 
acest 1 Mai și mai puternic pe toate 
meridianele. In această zi, oamenii 
muncii din țările capitaliste își string 
tot mai mult rîndurile în lupta îm
potriva exploatării și asupririi exer
citate de monopolurile imperialiste, 
pentru un trai mai bun, pentru de
mocrație, pace și progres social. In 
fruntea luptelor dîrze pentru demo
crație și pace se află neînfricatele 
partide comuniste și muncitorești.

In întreaga lume ziua de 1 Mai 
este sărbătorită sub semnul luptei 
pentru pace și securitate internațio
nală. Astăzi forțele păcii sînt mai 
puternice decît forțele războiului și 
ele pot preîntîmpina izbucnirea u- 
nui nou război mondial și asigura 
pacea în întreaga lume.

Republica Populară Romînă, ală
turi de celelalte țări socialiste se 
află în primele rînduri pentru trium
ful colaborării pașnice între toate 
popoarele, pentru înfăptuirea des
tinderii internaționale, pentru de
zarmare generală și totală.

Sărbătorind 1 Mai, poporul ro
mîn raportează plin de bucurie și 
încredere în viitor succesele de sea
mă obținute. Totodată el își reafir
mă hotărîrea de neclintit de a mer
ge mereu înainte, pe calea arătată 
de partid, de a întări continuu prie
tenia cu popoarele frățești ale lagă
rului socialist, solidaritatea activă 
cu toate forțele care luptă pentru 
triumful cauzei păcii și socialismu
lui în lumea întreagă.

La Școala de cooperație din Alba lulia, elevilor le sînt create cele 
mai bune condiții de viață și învățătură. In clișeu: Elevii în sala de mese.

Ei dau viată scenei
Infrățiți cu cîntul au fost întot

deauna oamenii muncii din raionul 
nostru. Numai că, ani mulți în șir, 
cîntul lor a fost trist și obidit. Și 
apoi nici horele nu le-au fost pe a- 
tunci mai vesele. Ce le putea oferi 
o bătătură colbăită?

Anii din urmă, au schimbat însă 
din temelii nu numai viața oameni
lor ci și manifestările lor. Au pus 
oamenii mina de și-au clădit zeci 
de locașuri de cultură. Apoi pe sce
nă au urcat tot ei. Și scenele au 
prins viață la Mihalț și Obreja, pe 
Mureș și Tîrnavă, la Almașul Mare 
străjuit de creste, la Șardul mărgi
nit de dealuri cu vii și pomet, peste 
tot în raion în așezări mici sau mari.

Duminica, sau în zilele de sărbă-

Comuna Oarda de Jos devine tot 
mai frumoasă. Case noi sînt zidite 
de către colectiviștii de aici pe toate 
ulițele. In clișeu: Două din cele 
aproape 60 case construite în ul
timii ani.

La capăt
Toamna anului 1959 a fost aido

ma altor toamne din anii vieții noa
stre noi. Cîmpul și-a dăruit din bel
șug roadele celor harnici, iar pen
tru mii de copii școlile și-au deschis 
larg porțile.

Atunci, în urmă cu patru ani, în 
rînd cu cei aproape 800 de elevi ai 
Școlii medii „Horia, Cloșca și Cri- 
șan“ din Alba lulia, pe drumul cu
noașterii au pășit pragul școlii și cei 
160 de elevi dintr-a VUI-a. S-au le
gat prieteni hotărîți să se ajute la 
greu. Și-au învins sfiala începutu
lui, apoi cu fiecare an încheiat cu 
bine, trăind cu intensitate prezen
tul, au prins a face incursiuni în 
viitor, însoțiți de gînduri, de între
bări: Pe ce cale să apuc?... Ce sa 
fiu?... Care meserie-i mai frumoa
să?... întrebări firești cînd ai de a- 
les, cînd toate drumurile-ți sînt des
chise.

Mai stăruitor decît oricînd însă, 
își pun asemenea întrebări cei în
frăți în școala medie cu patru ani 
în urmă, acum în zilele acestei pri
măveri. Și e firesc să fie așa. Sînt 
îritr-a Xl-a. Anul se încheie curînd 
și hotărîrea trebuie luată! „Ce să 
fiu?“... nu-i o întrebare ușoară și 
răspunsul trebuie bine chibzuit.

In clipe de răgaz, în jurul între
bării ce-i frămîntă, elevii dintr-a 

toare, spre cele 68 de cămine cul
turale își îndreaptă pașii mii de oa
meni și tot cu miile se numără și 
artiștii. Ecoul celui de-al VII-lea 
concurs stăruie încă între zidurile 
fiecărui cămin cultural, ca și în ini
mi. S-au întrecut în măiestrie acum 
ca și cu alt prilej, peste 200 for
mații artistice, ale căminelor și sin
dicatelor. Și din rîndul celor aproa
pe 4.000 artiști amatori s-au remar
cat adevărate talente. Muncitorii de 
la U.C.M. Zlatna, harnici în produc
ție se afirmă și ca artiști de valoa
re, iar la Clubul ceferiștilor din Te- 
iuș cînd urcă treptele scenei Breazu 
loan, Ocifeanu Iosif, Baldea Vaier 
iscusiți dansatori, sau cînd fluierași! 
Fîntînă loan, Popa Gheorghe sau 
Eoancăș Efrem scot din străvechiul 
instrument melodii cînd duioase cînd 
săltărețe, sala se animă iar aplau
zele nu mai contenesc.

Urcă pe scenă muncitori și colec
tiviști, tineri și vîrstnici și cu toții 
cîntă viața cea nouă, bucuria zilelor 
lor senine. Vocile soliștilor Meteș 
Maria și Bradea Nicolae din Șard, 
Muncuș Gligor din Bucerdea Vinoa- 
să, Gligor Rozalia și Groza Vasile 
din Galda de Jos, Ungur Maria din 
Stremț și a atîtor altor soliști în
cântă pe oricine prin finețe și vioi
ciune. Cînd joacă călușerul Vlad 
Ștefan, Borza Florian, Rusu Nico
lae și Trif Traian din Cricău, ca și 
cîtnd se învîrt în iureș pețelcanii e- 
xecutînd „Haidăul", e atîta energie 
descătușată în jocul lor încît cu 
greu mai poți sta locului.

înfrățiți cu munca și cîntul oa
menii de azi își trăiesc viața din 
plin. O viață adevărată luminată de 
învățătura partidului.

de a n i • • •
Xl-a discută cu aprindere. De altfel 
dorințele majorităță sînt încă de
mult cunoscute. Goția Anton, care 
de-a lungul anilor s-a afirmat prin 
gîndire profundă, și-a ales filozofia. 
Ivancev Dumitru, fiu de muncitor 
ceferist, se simte atras spre electro
mecanică, iar Eneșel Cornelia nu
trește dorința să devină profesoară 
de matematică și fizică.

— Mie îmi place cîmpul cu holde 
de aur — își deapănă gîndul Dre- 
ghici Ana din Oarda de Jos — și voî 
simți cea mai mare bucurie cînd voi 
călca pragul facultății de agrono
mie. Și ca ea gîndește și Dumitrean 
Vaier, fiu de colectivist din Șard, ca 
și Stuparu loan din Tărtăria.

Cei dintr-a Xl-a își făuresc visuri. 
Fie-le cît de îndrăznețe! Partidul 
străjuiește ca visul fiecăruia să de
vină fapt împlinit. Depinde doar de 
ei, de străduința cu care și le în- 
tîmpină.

La capăt de ani, elevii dintr-a 
Xl-a încheie o muncă și încep alta. 
Și iarăși vor trece anii. Chirilă 
loan. Drăgan Elena, Vlad Mariana 
vor deveni ingineri, Vichi loan, me
dic, Triest Mariana și Crețu Elena, 
muncitoare pricepute. Elevi azi, ei 
vor fi mîine schimb de nădejde de- 
săvîrșirii construcției noastre socia
liste.
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MAI Nivel de trai tot mai ridicat
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Grijă deosebită
In Rusia prerevoluționară durata 

medie a vieții era de 32 de ani — 
31 de ani pentru bărbați și 33 de 
ani pentru femei. In prezent, în 
U.R.S.S. s-a realizat cea mai mare 
longevitate din lume — în medie 
69 de ani.

Populația este deservită de 400 
de mii de medici, ceea ce reprezintă 
50 la sută din medicii existenți în 
Europa. Față de 12 în S.U.A., 11 
în Anglia, 14 în R.F.G., în U,R,S,S: 
sînt 19 medici la 10.000 de locui
tori.

★
Cehoslovacă există 

în spitale. 89 la sută 
bugetului au fost fo-

In R. S.
172.500 locuri 
din fondurile 
losite în 1962 pentru dezvoltarea e- 
conomiai naționale, învățămînt, cul
tură, ocrotirea sănătății 
sociale.

In 1962, peste 100.000 
ai muncii și-au petrecut 
în casele de odihnă și 
din Slovacia. In casele 
ale Consiliului Central al 
lor din R. S. Cehoslovacă își vor pe-

și nevoi

de oameni 
concediul 

sanatoriile 
de odihnă 
Sindicate-

pentru sănătate
trece anul acesta concediul peste 
280.000 oameni ai muncii.

★
In R. P. Ungară revine acum un 

medic la 628 de locuitori, numărul 
lor a crescut în raport cu anul 1952 
cu 45 la sută.

★
In 1962, instituțiile de învățămînt 

din R. D. Vietnam au pregătit 
1.200 de medici și alți lucrători în 
domeniul medicinei.

In septembrie 1962 existau la sa
te 4.250 case de naștere, raportate 
la totalul de 5.760 sate ale R. D. 
Vietnam. Asistența medicală este a- 
sigurată de un personal calificat, 
numărînd 20.857 specialiști.

★
In sanatoriile și casele de odihnă 

din Polonia anul acesta își vor pe
trece concediul peste 300.000 de 
oameni ai muncii.

Se construiesc în localitățile cli
materice și balneare 20 noi sanato
rii în care se vor putea odihni în 
același timp 20.000 de oameni ai 
muncii.

învățămîntul * 
bun al tuturor

In amil 1962 în U.R.S.S. a înce
put învățămîntul general obligato
riii și gratuit de 8 ani.

In școlile de cultură generală în
vață peste 40 milioane elevi, de pa
tru ori mai mult decît înainte de 
1917.

La fiecare 10.000 de locuitori 
vin 120 de studenți față de 106 
S. U. A., 41 în Franța, 34
R.F.G., 29 în Anglia.

înainte de revoluție în Rusia 
rau numai opt studenți la 10.000 
locuitori.

re
in
în

e- 
de

★
In ultimii 10 ani au fost construi

te în R. S. Cehoslovacă peste 1.000 
școli. In 1962 s-au deschis porțile 
a circa 120 de noi școli de cultură 
generală. In 1962 elevii au primit 
gratuit 5 milioane de manuale șco
lare.

Locuințe pentru
In U.R.S.S. aproape jumătate din 

populația țării s-a mutat în locuin
țe noi sau locuiesc în condiții mai 
bune.

In ceea ce privește suprafața de 
locuit dată anual în folosință, 
U.R.S.S. ocupă primul loc în lume, 
se construiesc aproape de două ori 
mai multe locuințe decît în S.U.A., 
Anglia și Franța.

In U.R.S.S. se mută zilnic în 
pînă la 30.000 de oa-

oamenii muncii
struit și reparat peste 557.000 de a- 
partamente.

★
In R. P. Ungară pînă în 1975 va 

fi asigurat pentru fiecare familie 
cîte un apartament. In anii puterii 
populare s-au construit 390.000 de 
apartamente.

★
In comparație cu

apartamentelor în R. P. 
crescut la orașe cu 20,3

★
In R. S. Cehoslovacă

★
După 18 ani de la eliberare în 

R. P. Polonă funcționează 73 de in
stitute de învățămînt superior cu 
un număr de 264 de facultăți, față 
de 32 de institute de învățămînt su
perior cu 97 facultăți în perioada 
antebelică. In 1962 numărul studen
ților a ajuns la 173.000, iar în anul 
1 au fost înscriși tot atîția studenți 
cîți învățau la toate cursurile în an
samblu în 1939.

In perioada 1945-1962 au fost pes
te 300.000 de absolvenți adică circa 
90 la sută din întreaga intelectuali
tate tehnică 
superioare.

din Polonia cu studii

★
mie de locuitori 152 de

locuințe noi 
meni.

★
unde majoritatea orașe- 
de suferit de pe urma

In R.D.G. 
lor au avut 
bombardamentelor aeriene, s-aucon-

1950 numărul 
Polonă a 
la sută.

s-au con
struit în anul 1962 circa 51.000 de 
apartamente, cu peste 3.000 mai 
mult decît în 1961. La Praga au 
fost date în folosință în anul 1962 
peste 4.500 apartamente.

La fiecare 
oameni învață în institute de învă
țământ superior și școli de cultură 
generală din R. P. Mongolă, cu 5,9 
la sută mai mult decît în anul de 
învățămînt 1961-1962.

In anul de învățămînt 1962-1963 
în institutele de învățămînt superior 
numărul studenților a crescut cu 
17,6 la sută, al elevilor în școlile 
medii tehnice cu 11,8 la sută, al e- 
levilor din școlile de cultură gene
rală cu 7,8 ia sută față de cel pre
cedent.

IN LUMEA CAPITALISTĂ
1
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Șomajul — una din plăgile capitalismului
„Șomăjul este problema econo

mică nr. 1 a Statelor Unite" — a 
declarat Kennedy într-un mesaj a- 
dresat la 8 aprilie 1963 Congresu
lui în problema folosirii brațelor de 
muncă.

In mesaj se menționează, printre 
pînă în 1962, 
disponibili a 
iar folosirea 
numai 17 la

za șomajului total a 
milioane de muncitori și 
lui parțial al unui mare 
muncitori".

peste 4 
a șomaju- 
număr de

altele, că „din 1947 
efectivul muncitorilor 
sporit cu 21 la-sută, 
brațelor de muncă cu 
sută.

In cursul ultimilor cinci ani, nu
mărul șomerilor a crescut cu cel pu
țin 5,5 la sută, iar luna trecută, a- 
cest procent s-a ridicat la 6,1 la 
sută.

Nefolosirea capacității totale de 
producție a economiei americane re
prezintă o pierdere anuală de 30-40 
miliarde dolari în mărfuri și servi
cii, sau c scădere a nivelului de trai 
din cauza șomajului forțat.

In anul 1962, S.U.A. au pierdut 
un miliard de zile-muncă din cau-

★ 
numărul 
creștere.
1.074.000

șomerilor este
In 1962 erau 

șomeri, iar în

!n Italia 
în cont'nuă 
înregistrați 
ianuarie 1963 numărul lor a crescut 
la 1.344.646.

★
Numărul șomerilor este în creș

tere și în Marea Britanie. Față de 
1962 cînd 
șomeri, în 
de 644.771 
nord).

se numărau 478.883 de 
prezent numărul lor este 
(împreună cu Irlanda de

★
Cilînd date ale Ministerului Mun

cii al S.U.A., ziarul „New_ York Ti
mes" arată 
xistă peste 
meri sub 25 
numărul lor 
milioane în

că acum în S.U.A. e- 
1.300.000 de tineri șo-. 
de ani, iar pînă în 1970 
va crește cu peste 6 

comparație cu anul 1960.

Condiții de muncă în capitalism
Scumpetea crescîndă determină pe 

muncitori să lucreze nu numai pes
te orele de program, ci să caute a- 
deseori o ocupație suplimentară, de
numită în Franța în mod plastic 
„muncă neagră". Toate acestea duc 
la surmenajul fizic și nervos al oa
menilor muncii, provoacă creșterea 
deosebit de mare a 
dentelor de muncă, 
sionale și pierderea 
pacității de muncă, 
dustria Germaniei
căzut victimă accidentelor de muncă 
aproximativ trei milioane de oa-

numărului acci- 
al bolilor profe- 
timpurie a ca- 
Ih 1961, în in- 
occidentale au

mei ai muncii, în Italia — peste un 
milion, în Franța — aproximativ un 
milion. In R.F.G., 60 la sută din oa
menii muncii sînt puși în situația de 
a. nu mai putea munci cu mult îna
inte de a atinge vîrsta de pensiona
re. Intensificarea exploatării nemi
jlocite în producție, cu toate impli
cațiile care decurg din 
tru sănătatea și viața 
s-a transformat astăzi 
direcțiile principale ale 
nopolurilor împotriva
muncii în cadrul „Europei trusturi
lor".

aceasta pen- 
murici tori lor, 
într-una din 
ofensivei mo- 

oamenilor

1 va avea loc examenul de admitere pentru școala de = 
j casieri £>îleie gradul III, | 

cursurile urmînd a se deschide la 3 iunie.
Pentru școlarizare se primesc bărbați și femei în- f 

1 tre 18 și 35 ani, absolvenți ai școiii medii, cu și fără f 
s examen de maturitate. |?
1 Dosarele se vor depune la Grupul școlar Timișoara |= 
f pînă la data ținerii examenului și vor cuprinde ur- g, 
1 mătoarele acte: ă
H — certificat de naștere, copie legalizată g
= — cerere de înscriere
= — certificat de studii în original =’
1 — dovadă de stare materială a candidatului și a părin- §
= ților săi
= — autobiografie |ț
ș — referat de cadre pentru cei din cadrele C. F. R:
= — adeverință pentru cei din sectorul agricol că pot urniri g.
= cursurile școlii f
g — certificat medical că nu sufere de epilepsie s
j| — declarație că nu au mai fost angajați în C. F. R. pen- g 

tru cei dinafara cadrelor
BiwiillJw^Hnilii'uilliwniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^
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Dacia Alba Constructorul Hunedoara 2-1 (2-0)
Duminica trecută s-a desfășurat 

în cadrul returului campionatului 
regional de fotbal întîlnirea dintre 
echipele Dacia Alba și Constructo
rul Hunedoara. Jocul care, s-a 
desfășurat la un slab nivel tehnic, 
a revenit gazdelor cu scorul de 2-1, 
la paitză 2-0.

In prima repriză a jocului, iniția
tiva aparține jucătorilor de la Da
cia Albă, care forțează ritmul jocu
lui și reușesc să pătrundă tot mai 
des în careul oaspeților. Domina
rea este concretizată prin două go
luri de toată frumusețea marcate de 
Achimși Munteanu. Oaspeții joacă

mai legat decît albaiulienii, dar nu 
pot trece de apărarea gazdelor.

La reluare inițiativa o au jucă
torii de la Constructorul care com
bină frumos și pun tot mai des '• 
pericol poarta lui Vicol. Jucătorii 
de la Dacia, practică un joc încîl- 
cit, lipsesc de pe faze. Dominarea 
oaspeților se accentuează tot mai 
mult și reușesc să marcheze. Pînă 
la sfîrșitul meciului oaspeții domină 
cu insistență, dar nu mai pot modi- 
fica scorul.

Campionatul regional 
de fotbal

Vlafa chinuita a țărănimii
Datoriile fermierilor americani re

prezentau la 1 ianuarie 1963 aproa
pe 29,3 miliarde dolari. Aceasta în
seamnă o creștere de aproximativ 6 
la sută (1,6 miliarde dolari) față de 
1 ianuarie 1962, relatează publica
ția franceză „Agence Economique et 
Financiere", referindu-se la evaluări 
ale Ministerului Agriculturii al 
S.U.A.

In Ecuador, cea mai mare parte a 
suprafețelor de pămînt se află în 
stăpînirea moșierilor, a bisericii ca-

tolice și a altor societăți sau orga
nizații religioase. O situație asemă
nătoare există în Peru, unde 73 la 
sută din pămîntul arabil este deți
nut de 2.000 de proprietari. In Uru
guay, de asemenea, 56 la sută din 
suprafața arabilă este grupată în 
3.605 mari moșii.

In Ecuador, de exemplu, un mun
citor agricol lucrează 12 ore pe zi, 
pentru care primește 75 centavos (o 
livră de cartofi costă 70 centavos, 
iar un ou 120 centavos).

In etapa a 21-a a campionatului 
regional de fotbal s-au înregistrat' 
următoarele rezultate: Victoria Că- 
lan — Dacia Orăștie 3-0 (0-0); Si- 
derurgistul Hunedoara — Minerul 
Aninoasa 1-0 (1-0); Parîngul Lonea 
— Sebeșul Sebeș 2-1 (2-0); Jiul II 
Petrila — Minerul Deva 3-0 (1-0); 
Aurul Brad — Retezatul Hațeg 1-1 
(0-1); Minerul Vulcan — C.F.R.. 
Teiuș 2-0 (0-0); Minerul Ghelar — 
C.F.R. Simeria 1-0.

CLASAMENTUL

Situația grea a femeii
„In America de astăzi, femeia 

este considerată o persoană de im
portanță secundară, în special în 
domeniile economic, politic și juri
dic al vieții societății" — la această 
concluzie ajunge revista „New York 
Times Magazine". „Atitudinea față 
de femeie în S.U.A. — scrie „New 
York Post" — situează Statele Uni-

te la nivelul celor mai înapoiate țări 
din lume".

★
Intr-o serie de țări membre ale 

Pieții comune, în ramurile indus
triei unde lucrează femei, salariul 
este inferior mediei pe țară după cum 
urmază: cu 20-25' Ia sută în Belgia, 
cu 37 la sută în R.F.G., cui 10 
sută în Franța și Italia.

la

Cel mai scăzut nivel de trai
1.500.000 de familii, care au veni
turi derizorii, locuiesc în cocioabe. 
La Dortmund, de pildă, peste 2.000 
de familii locuiesc în clădiri aban
donate de proprietarii lor, întrucît 
nu mai pot fi reparate.

★
In Franța, potrivit datelor buge

tului Comisiei superioare pentru con
tractele colective, costul vieții a 
crescut cu 47,4 la sută din iulie 1957 
pină în ianuarie 1962 și a continuat 
să crească în perioada următoare. 
In R.F.G., indicele oficial al costu
lui vieții a crescut din 1958 pînă la 
mijlocul anului 1962 cu 10 la sută, 
în Belgia — cu 5 la sută.

In Turcia, salariul mediu lunara 
800.000 de funcționari și muncitori 
nu depășește în prezent 500 de lire. 
Minimul de trai al unei familii for
mate din trei persoane este de cel 
puțin 600 lire pe lună, fără a inclu
de aici cheltuielile pentru tratament, 
mediclamenfe, necesități culturale 
etc.
care 
între 
cent 
pare

necesități
Salariile micilor funcționari, 

constituie majoritatea, variază 
300 și 350 de lire — relata 
ziarul „Son Havadis" care 
la Ankara.

★
Statisticile oficiale arată că

R. F. Germană peste 300.000 de oa
meni sînt lipsiți de adăpost, 80 la 
sută din aceștia au sub 45 de ani.

re-
a-

în

Victoria Călan 21 14 5 2 45:13 33
Minerul Deva 21 13 2 6 50:27 28
Siderurg. Huned 21 11 5 5 29:19 27
Minerul Vulcan 21 13 0 8 46:31 26
Parîngul Lonea 21 9 4 8 38:35 22
Aurul Brad 20 9 3 8 38:32 21
Min. Aninoasa 21 8 5 8 30:30 21
Dacia Alba 21 9 3 9 25:39 21
Jiul II Petrila 21 7 5 9 25:30 19'
C.F.R. Simeria 21 9 012 38:38 18
Minerul Ghelar 21 7 4 10 33:35 18
Sebeșul Sebeș 21 8 211 31:35 18
Constr. Huned. 21 6 6 9 26:39 18
Dacia Orăștie 21 6 312 30:42 15
Retezatul Hațeg 21 5 5 11 27:53 15
C.F.R. Teiuș 20 5 411 24:37 14

ETAPA VIITOARE:
Sebeșul Sebeș — Dacia Alba 

lia; Constructorul Hunedoara 
Aurul Brad; Retezatul Hațeg —Vic
toria Călan; Dacia Orăștie — Mi
nerul Vulcan; C.F.R. Teiuș — Jiul’ 
II Petrila; Minerul Deva — Siderur- 
gistul Hunedoara; Minerul Aninoa
sa — Minerul Ghelar; C.F.R. Sime
ria — Parîngul Lonea.

lu-
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