
J

, - . (pag- 3-a)
Crește nivelul de trai al oamenilor 

muncii din țările de democrație 
popriră,

Temerile lui Mister Taylor.
Organ al Comitetului Raional P.M.R, Petroșani și al Sfatului Popular Rafonal
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FăgQreli Mecanicii de la auto
bază:

B. Berezin: „Trădătorii intereselor •* • *
'clasei muncitoare“.

Telegrame de felicitare trimise lui 
N. S, Hrușciov din partea unor 
partide comuniste și muncita-, 
rești.
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Ședința plenară a (. C al
In ziua de 19 aprilie a.c. a avut loc ședința plenară a Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc Romîn, cu următoarea ordine de zi:
1. —Mersul aplicării hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R. din august 

1953 și măsurile în vederea realizării Planului de Stat și a Bugetului de 
Stat pe 1954.

2. — Unele probleme organizatorice de partid.
La punctul 1 al ordinei de zi, plenara a ascultat dări de seamă prezen

tate de tovarășii M. Constantinescu, D. Petrescu și Gh. Apostol.
Plenara a aprobat dările de seamă prezentate.
La punctul 2 al ordinei de zi, plenara a ascultat expunerea făcută de 

^tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Plenara a aprobat expunerea prezentată.
Pe baza acestei expuneri, în scopul întăririi conducerii colective a 

întregi: munci de partid și de stat, al rezolvării operative a problemelor 
organizatorice de partid, al dezvoltării mai active a întregii vieți de partid, 
al ridicării de noi cadre în conducerea partidului, plenara a luat următoa
rele hotărîri : ■

L — Secretariatul C.C. al P.M.R.va fi compus din 4 membri care nu 
ocupă funcțiuni în guvern.

P n. R. din 19 aprilie I9M
Secretariatul Comitetului Centrai se va ocupa de munca curentă opera

tivă de partid, activitatea sa fiind îndrumată de Biroul Politic al Comite
tului Central.

2. — Se primește propunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej de 
a se renunța la funcția de secretar general al Comitetului Central și de a 
se înființa funcția de prim secretar al Comitetului Central,

Plenara a ales pe tov. Gheorghe Apostol în funcția de prim secretar »1 
Comitetului Central, iar pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Mihai Dalea, lanoș 
Fazekaș în funcția de secretari ai Comitetului Central.

Plenara a ales pe tovarășii N. Ceaușescu și Al. Drăghici ca membri 
. , supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P M.R.

i Plenara a cooptat pe membrii supleanți ai C.C. al P.M.R., tovarășii 
M. Mujic și M. Roșianu, și pe tov. I. Fazekaș, ca membri ai Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a hotărît convocarea la 30 octombrie 1954 a celui de al doilea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Tovarăși,

Pentru întărirea continuă a muncii de partid
§ •

Expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședința plenară

L>e la plenara lărgită a Comitetului 
Central din august 1953 au trecut 8 
luni. In această perioadă, Comitetul 
Central și-a concentrat toate efortu
rile asupra înfăptuirii sarcinilor puse 
de pienară cu privire la îndreptarea 
cursului politicii noastre economice, 
dezvoltarea proporțională a diferite
lor ramuri ale economiei naționale și 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. In aeest scop 
partidul și guvernul au luat un șir 
de măsuri practice, iar altele sînt în 
pregătire. In cursul anului 1954 a- 
ceste măsuri vor trebui să dea rezul
tatele prevăzute în hotărîrile plena
rei din august 1953.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953 a elaborat o hotărîre 

1 cu privire la îmbunătățirea muncii 
de partid și întărirea legăturii parti
dului cu masele, hotărîre ce a fost 
prelucrată de către organele și orga
nizațiile de partid.

Hotărîrea plenarei lărgite a C.C. 
ăl P.M.R. cu privire la îmbunătățirea 
muncii de partid se ocupă de un nu
măr de probleme centrale ale muncii 
partidului: întărirea muncii colective 
în activitatea tuturor organelor de 
partid; dezvoltarea criticii și auto
criticii și întărirea democrației inter
ne de partid; întărirea controlului de 
partid asupra activității economice și 
de stat; crearea unui activ de partid 
puternic și a unui larg activ fără de 
partid în jurul organizațiilor de partid; 
întărirea prin toate mijloacele a legă
turii partidului cu masele; întărirea 
alianței între clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, sub conducerea 
clasei muncitoare; mobilizarea între
gului partid pentru realizarea sarci- 
,i un economice, îndeosebi în dome 
niul creșterii producției agricole și a 
producției bunurilor de larg consum.

Hotărîrea cu privire la problemele 
muncii de partid cuprinde o justă a- 
naliză a deficiențelor principale în 
munca noastră de partid și a măsu
rilor ce trebuiesc luate pentru ridica
rea ei la un nivel superior.

în perioada ce s-a scurs de la a- 
ceastă plenară s-au obținut rezultate 
pozitive în domeniul îmbunătățirii 
activității organelor și organizațiilor 
de partid. Adunările de dare de sea- 

care au avut loc 
de bază ale 
raionale ce

mă și de alegeri, 
la toate organizațiile 
pa.rtidului, conferințele 
s-au ținut în marea majoritate a ra
ioanelor au prilejuit o. cuprinzătoare 
analiză a muncii de partid, au întărit 
spiritul critic și autocritic în rîndu-

a C. C. al P. M. RAdin 19 aprilie 1954 
conducătoare de partîd din 
țară a unui activ de partid 
J0O.OUU de tovarăși. Plenara preciza 
că în acest activ trebuie atrași cei 
mai buni membri de partid din între
prinderi, instituții, gospodării de stat, 
S,M.T.-uri, gospodării colective și 
sate, membrii de partid ce mungesc 
îjwrgănizații de masă, oameni devo- 
tafLpartidului, cu .o bună pregătire 

-^r^ională. fruntași în muncă.
erdațgg. comMtteloi 

raȘaale și of-așenești nu aplică a- 
ceste indicații aie plenarei, se ocupă 
mai mult de întocmirea de date sta
tistice cu privire la activul de partid, 
neînțelegînd în suficientă măsură ce 
importanță mare prezintă pentru 
munca de partid un activ numeros, 
capabil să se orienteze în mod just, 
să ajute organele de partid de a mo
biliza masa membrilor de partid, iar 
prin ei — masele largi de oameni ai 
muncii, pentru" aplicarea în viață a 
politicii partidului. In fiecare organi
zație de bază există, în afară de mem
brii biroului, un număr însemnat de 
membri ai partidului, care își înde
plinesc- conștiincios sarcinile de 
partid, sînt iubiți și stimați de mase. 
Cum este folosit de către organiza
țiile de partid acest activ ? Se dezbat 
cu el în mod sistematic problemele 
actuale ale politicii partidului ? Se 
duce o muncă sistematică de lărgire 
a orizontului politic și ideologic al 
acestor cadre ? Este antrenat acest 
activ la elaborarea și, îndeosebi, la a- 
plicarea în viață a hotărîrilor luate 
de organizațiile de partid ? La aceste 
întrebări trebuie răspuns că organi
zațiile ae partid lucrează încă insu
ficient cu activul lor, îl atrag într-o 
măsură cu totul 
realizarea sarcinilor pe care le au de 
îndeplinit.

Plenara lărgită din august 1953 a 
cerut organizațiilor de partid să îm
bunătățească munca de primire a can- 
didaților și membrilor de partid din 
rîndurile celor mai buni reprezen
tanți ai clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare și intelectualității, dintre 
oamenii muncii crescuți și căliți în 
luptele conduse de partid pentru cu
cerirea și consolidarea regimului de
mocrat-popular, pentru construirea 
socialismului.

Lipsurile constatate de pienară în 
acest domeniu încă n-au fost înlătu
rate. Multe organizații de partid nu 
se preocupă de munca de primire a 
candidaților de partid. Datorită mun
cii lor slabe, oameni ai muncii care 
și-au demonstrat prin fapte devota* 
mentul lpr față de partid și care sînt

rile organizațiilor partidului, au dus 
la o mai mare activizare a masei 
membrilor de partid. In urma, confe
rințelor de partid, organizațiile p^rit^ 
dului au luat curs pentru îndreptarea 
numeroaselor lipsuri scoase la iveală 
in aceste conferințe. S-a întărit spi
ritul de muncă colectivă în activi- 
tatea^multor comitete regionale, raio
nale, orășenești ale partidului. Un 
Ioc de seamă în educarea partinică a 
membrilor de partid și în întărirea 
rîndurilor organizațiilor de partid” Ti” 
are acțiunea de preschimbare a car
netelor de partid, acțiune în curs, 
o-au luat o serie de măsuri în vede
rea întăririi comitetelor raionale să
tești ale partidului — factor însem
nat în rezolvarea sarcinilor partidu
lui in domeniul sporirii producției a- 
gricole și în munca de întărire a le
găturii partidului cu masele țărăni
mii muncitoare. Au fost aduse îmbu
nătățiri organizatorice aparatului de 
pârtia. In campania de alegeri pentru 
sfaturile populare locale, ca și in alte 
acțiuni organizațiile partidului au do- 
vcUit din nou capacitatea lor de a 
duce în cele mai largi mase cuvîntul 
partidului și a le mobiliza la lupta 
pentru aplicarea politicii partidului 
și guvernului.

Organizațiile de partid și-au inten
sificat activitatea politică și organi
zatorică în lupta pentru sporirea pro
ducției agricole și a producției bunu
rilor de larg consum. In urma con
sfătuirii fruntașilor producției agri
cole, convocată în martie a. c. de 
partid și guvern, organizațiile de 
pai ud au început să se ocupe mai se
rios de răspîndirea metodelor înain
tate folosite de fruntașii agriculturii.

Munca de agitație și de propagan
dă desfășurată de organizațiile de 
partid s-a îmbunătățit, a devenit mai 
multilaterală, se duce în mod mai ca
lificai și la un nivel mai înalt ca 
înainte.

Gu toate acestea, noi nu ne putem 
declara mulțumiți cu rezultatele ob
ținute. Munca organizatorică și poli
tică de partid nu se află încă la nive
lul sarcinilor mari pe care le-a sta
bilit plenara. Trebuie să spunem des
chis și cu toată hetărirea că un șir 
de prevederi ale plenarei cu privire la 
îmbunătățirea muncii de partid n-au 
fost traduse în fapte. Multe organi
zații de partid nu s-au mobilizat pen
tru a asigura aplicarea întocmai a 
acestor prevederi. I

Astfel, comitetele regionale, raio
nale, orășenești n-au acordat atenția 
cuvenită hotărîrilor plenarei cu privi
re la strîngerea în jurul organelor

întreaga 
de 80—

-nesatisfăcătoare la

dornici să facă parte din rîndurile 
partidului, rămîn vreme îndelungată 
în afara preocupărilor organizațiilor 
de partid.

In viața organizatorică și în acti
vitatea propagandistică a multor or
ganizații de partid n-au fost încă dez
rădăcinate metodele de muncă for
male, birocratice, n-a fost încă pus 
capăt șablonului în munca de partid, 
neluării în considerare a condițiilor 

.... .dS-jafi&iMiate a fiecărei or
ganizații de partid, numărului exce
siv de ședințe de tot felul. Mai este 
mult de făcut pentru ca: munca de 
propagandă și munca politică de' 
masă să devină mai- vie, mai concre
tă, mai strîns legată de problemele j 
vitale ale politicii partidului și sta-; 
tului.

Organizațiile de partid uțjlizeazăj 
slab variatele mijloace pe care le aul 
la dispoziție pentru desfășurarea unei! 
largi munci politico-educative în rîn- 
dul maselor (ziarul, cartea, conferin-, 
țeie pentru oamenii muncii, radiofi- 
carea, cinematograful, gazeta de pe
rete etc.). Slabă este participarea per
sonală a activiștilor de partid și de 
stat la munca politică în rîndurile; 
maselor largi în vederea lămuririi! 
problemelor principale ale politicii ! 
partidului și ale luptei pentru pace. ;

Există încă slăbiciuni, foarte seri- > 
oase în ceea ce privește controlul în-1 
cîeplinirii hotărîrilor partidului, con
trol pe care Lenin îl considera drept 
verigă hotărîtoare a întregii munci 
de partid. Slabul control al îndepli
nirii hotărîrilor luate duce la micșo
rarea prestigiului organelor de partid,’ 
a autorității pe care trebuie s-o aibă! 
hotărîrile partidului în ochii membri-1 
lor și nemembrilor de partid.

Persistă o serie de lipsuri și în cei; 
privește 
cadrelor, 
riale de 
Central, 
matic și 
a organizațiilor de partid, a organi
zațiilor de masă și organelor de stai.l 

Organizațiile de partid vor putea; 
să înlăture, toate aceste deficiențe înț 
muncă numai însușindu-și în mod te- ; 
meinic hotărîrile plenarei din august ț 
1953 și luînd măsuri practice pentru; 

îndeplinirea lor. Călăuzindu-se după 
aceste hotărîri, organizațiile de partid 
și organele conducătoare ale partidu
lui trebuie să depună serioase efor
turi în vederea întăririi rîndurilor 
partidului, sporirii continue a capa
cității organizațiilor de partid de a

selecționarea și repartizarea 
Comitetele regionale și raio< 
partid, secțiile Comitetului; 
nu analizează în mod siste- 
aprofundat politfca de cadre;

(Continuare în pag. 2-a)
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Pentru întărirea continuă a muncii de partid
Expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședința plenară 

a C. C. al P. M. R. din 19 aprilie 1954
{Urmare din pag. l-a)

mobiliza masele de oameni ai muncii 
la lupta pentru înfringerea tuturor 
greutăților și traducerea în viață a 
politicii partidului, întăririi unității 
de nezdruncinat între partid, guvern 
și popor. Organele de partid trebuie 
să acorde cea mai mare atenție în
tăririi în rîndurile- partidului a spiri
tului de vigilență împotriva oricăror 
(îneltiri aie dușmanilor fățiși sau mas- 
< ați ai partidului și ai regimului de
mocrat-popular.

Trebuie să întărim încontinuu dis
ciplina internă de partid, deopotrivă 
obligatorie pentru toți membrii de 
partid, indiferent de domeniul său de 
activitate sau de funcția pe care o 
ocupă. Membrii de partid trebuiesc e- 
ducați în spiritul respectării neșovăi
toare a hotărîrilor și directivelor 
partidului.

In activitatea tuturor organelor de 
partid trebuie consecvent aplicat prin
cipiul leninist al muncii colective. 
...Plenara cere tuturor comitetelor de 
partid — se arată în Hotărîrea ple
narei din august 1953 — să respecte 
cu strictețe principiul conducerii co
lective, care este principiul suprem al 
conducerii de partid. Orice tendință 
de călcare a acestui principiu trebuie 
combătută cu severitate“.

Trebuie dusă o luptă hotărîtă împo
triva călcărilor democrației interne de 
partid, care mai sînt frecvente într-o 
serie de organizații de partid. Tre
buie cultivată o curajoasă atitudine 
autocritică față de greșeli și stimu
lată critica de jos, în interesul întă
ririi partidului și a statului demo
crat-popular. Orice încercare de a 
înăbuși părerile oamenilor muncii și 
a intimida pe cei care critică sînt cu 
desăvîrșire nepermise și trebuiesc 
sancționate de partid.

Căiăuzindu-se de învățătura mar- 
xist-leninistă, plenara din august 
1953 a cerut organizațiilor de partid 
să lichideze orice manifestare a cul
tului personalității. Membrii de partid 
și oamenii muncii nemembri ai parti
dului trebuiesc educați în spiritul de
votamentului pentru partid, pentru 
Comitetul său Central, pentru clasa 
muncitoare, pentru popor — făurito
rul istoriei. Trebuie să spunem cu 
toată hotărîrea că vom combate orice 
manifestare a cultului personalității 
din partea oricui ar veni ea și în orice 
domeniu s-ar manifesta. Oricine ar 
ii. oricare ar fi munca de răspunde
re pe care o are, o persoană sau alta 
nu poate înlocui partidul, nu poate 
înlocui forța și înțelepciunea colec
tivă a partidului. Cultul personalită
ții trebuie lichidat cu desăvîrșire, ca 
incompatibil cu învățătura și ideolo
gia marxist-leninistă.

Problemele economice se află în 
centrul preocupărilor partidului. Întă
rirea organizațiilor de partid din fa
brici, uzine, mine, exploatări petroli
fere este chezășia succesului în rea
lizarea obiectivelor economice stabi
lite de plenara din august 195_

Organizațiile de partid din industrie 
trebuie să-și concentreze toate forțele 
asupra îndeplinirii planului de stat 
pe anul 1954 la toți indicii, exerci- 
tîud un permanent control pentru ca 
să tiu poată avea loc nici o abatere 
de la prevederile planului. Organiza
țiile de partid trebuie să se afle în 
fruntea luptei de zi cu zi pentru mă
rirea producției, ridicarea productivi
tății muncii, deplina folosire ă capaci
tății de producție a utilajelor, reduce
rea prețului de cost al produselor, îm
bunătățirea calității lor, severe econo
mii la mijloace bănești, materii prime, 
micșorarea cheltuielilor administrati
ve — singura cale justă pentru ridi
carea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Nu poate fi bun membru de partid 
acel ce manifestă indiferență și nepă

sare față de problemele gospodăririi 
socialiste a întreprinderilor, luptei 
pentru rentabilitate, asigurării rezer
velor necesare de mărfuri, întăririi 
continue a leului. Trebuie cultivat la 
fiecare activist și membru de partid, 
la fiecare activist sindical, la cadrele 
conducătoare din întreprinderi și a- 
paratul economic, la cadrele de ingi
neri și tehnicieni, interesul pentru 
studiul aprofundat al problemelor e- 
conomice.

Documentele plenarei din august 
1953 subliniază cu deosebită putere 
că întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, con
solidarea rolului conducător al cla
sei muncitoare în această alianță, 
constituie chezășia succesului în ope
ra de construire a socialismului.

Plenara a cerut organelor și orga
nizațiilor de partid să ia măsuri te
meinice în vederea îmbunătățirii acti
vității organizațiilor de partid de Ia 
sate și întăririi legăturii partidului cu 
masele de țărani muncitori. Trebuie 
spus că multe comitete regionale și 
comitete raionale de partid nu acordă 
încă un ajutor calificat, concret, or
ganizațiilor de partid de la sate, în 
vederea ridicării nivelului muncii lor, 
sporirii rolului lor organizator și mo
bilizator, a combativității lor în lupta 
împotriva uneltirilor chiaburimii și ale 
a'tor dușmani ai țărănimii muncitoa
re. Organele de partid și aparatul de 
partid se preocupă în insuficientă mă
sură de extinderea inițiativelor ore- 
țioase ale organizațiilor de partid în 
domeniul vieții organizatorice, al 
muncii politice de masă, al luptei pen
tru aplicarea regulilor agrotehnice, 
pentru extinderea experienței frunta
șilor producției agricole. Nu s-a făcut 
decît prea puțin pentru otganizarea 
în jurul fiecărei organizații de bază 
a unui larg activ fără de partid, care 
să constitue o puternică verigă de le
gătură între partid și masele țărăni
mii muncitoare. Nu încape îndoi#!»' 
că un asemenea activ există în fapt 
în jurul organizațiilor de bază să
tești. Deputați și agitatori fără de 
partid, utemiști și delegate de femei, 
țărani colectiviști, întovărășiți și ță
rani muncitori cu gospodărie indivi
duală, fruntași ai producției agricole, 
învățători, agronomi, medici, oameni 
apropiați partidului, cadre cinstite și 
devotate partidului din aparatul de 
stat și cooperație, toți aceștia formea
ză o puternică bază de sprijin a or
ganizațiilor de partid. Este necesar 
ca organizația’ de partid să se ocupe 
cu dragoste și atenție de acest activ, 
să-l educe, să-l antreneze în acțiunile 
inițiate de partid.

In unele locuri comitetele regio
nale și raionale de partid tratează 
problema activului fără de partid în 
mod îngust și birocratic, preocupîn- 
du-se mai mult de evidența activului 
fără de partid, de alcătuirea pentru 
acest activ a unor planuri pe hîrtie. 
Acolo însă unde organele de partid 
s-au ocupat în mod viu și concret de 
activul fără de partid, acolo acest ac
tiv acordă un neprețuit ajutor orga
nizațiilor de bază de la sate în mobi
lizarea țărănimii muncitoare la execu
tarea lucrărilor agricole, în acțiunea 
de contractare de vite și de culturi 
tehnice, pentru îndeplinirea de către 
țărănimea muncitoare a îndatoririlor 
către stat, pentru îmbunătățirea 
schimbului de mărfuri cu orașul, a- 
jută la popularizarea în masa țărăni
mii a politicii partidului și guvernu
lui, a realizărilor regimului de demo
crație populară, a luptei pentru pace 
duse de forțele păcii din întreaga 
lume în frunte cu Uniunea Sovietică.

Multe dintre organizațiile de partid 
nu desfășoară în mod sistematic mun
ca în vederea transformării socia
liste a agriculturii. O serie de comi
tete regionale și raionale de partid nu 
cunosc situația exactă din satele unde 

țărani muncitori se pronunță pentru 
înființarea de noi gospodării colec
tive sau întovărășiri agricole, nu se 
preocupă de comitetele de inițiativă, 
nu se ocupă de întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor existente, nu 
cunosc și nu rezolvă nenumărate pro
bleme pe care le ridică practica con
struirii gospodăriilor colective și a 
întovărășirilor agricole. In multe re
giuni munca de întărire a sectorului 
socialist al agriculturii este lăsată 
să meargă de la sine. Aceasta explică 
deosebirile izbitoare care există între 
regiuni cu condiții de muncă asemă
nătoare. Astfel, in regiunea Constan
ța suprafața ocupată de gospodăriile 
agricole colective și întovărășirile a- 
gricole reprezintă 29,6 la sută din to
talul suprafețelor agricole, în regiu
nea Galați 18,1 la sută, în regiunea 
Arad 14,5 la sută. In același timp, în 
regiunea Craiova gospodăriile colec
tive și întovărășirile agricole ocupă 
numai 3 ia sută, în regiunea Oradea 
4,9 la sută, în regiunea lași 4,1 la 
sută din totalul suprafețelor agricole. 
Sînt regiuni unde în decursul ulti
melor luni n-au luat ființă decît cî- 
teva gospodării colective și întovără- 
șiri agricole cu toate că în aceste re
giuni există un număr însemnat de 
țărani muncitori care își exprimă do
rința de a forma gospodării colective 
și întovărășiri.

In același timp mai continuă să 
aibă loc cazuri de călcare grosolană 
a liniei partidului; de nesocotire a li
berului consimțămînt al țăranilor 
muncitori, de . ilegalități cu prilejul 
comasării pămînturilor etc.

Stațiunile de mașini și tractoare 
încă nu-și îndeplinesc pe deantregul 
rolul lor de pîrghie principală a trans
formării socialiste a agriculturii. Sec
țiile politice ale S.M.T.-urilor* sînt 
încadrate cu activiști slab pregătiți și 
duc o activitate cu totul necorespun- 

-zâtoare sarcinilor pe care le au.
Pe baza hotărîrilor plenarei din au

gust, partidul și guvernul au luat o 
serie de măsuri care sporesc cointere
sarea materială a țărănimii munci
toare la ridicarea producției agricole 
vegetale și animale. In fața organi
zațiilor de partid stă sarcina de a asi
gura mobilizarea țărănimii muncitoa
re pentru îndeplinirea în bune condi
ții a lucrărilor agricole și sporirea 
producției agricole, îmbunătățirea 
muncii politico-organizatorice în ve
derea întăririi continue, pe baza libe
rului consimțămînt al țăranilor mun
citori, a sectorului socialist al agri
culturii, consolidarea legăturilor par
tidului ca masele cele mai largi ale 
țărănimii sărace și mijlocașe. Lupta 
pentru ridicarea continuă a produc
ției agricole vegetale și animale nu 
este o campanie trecătoare, ci o sar
cină permanentă a partidului, unul 
din elementele fundamentale ale po
liticii sale economice.

Plenara din august 1953 s-a ocu
pat în amănunțime de activitatea or
ganizațiilor de partid din aparatul de 
stat. Acele organizații de partid care 
au urmat indicațiile plenarei au ob
ținut rezultate bune, contribuind la 
îmbunătățirea funcționării organelor 
de stat, la educarea lucrătorilor din 
aceste organe în spiritul devotamen
tului pentru cauza poporului munci
tor. Toate organizațiile de partid și 
toți membrii de partid din aparatul 
de stat trebuie să se călăuzească în 
activitatea lor de indicațiile plenarei 
din august 1953, care arată că prin
cipala chezășie a întăririi statului 
democrat-popular și a succesului în 
munca organelor de stat este contro
lul efectuat asupra muncii lor de că
tre partid.

Organizațiile de partid sînt datoa
re să asigure o conducere pețfnanen- 
tă a activității organizațiilor sindi
cale în vederea lichidării deifciențe- 

lor constatate de plenara din august 
1953 în munca sindicatelor — legătu
ra ncsatisfăcătoare cu masele de mun
citori și funcționari, munca birocra
tică, greoaie, a unora dintre organele 
sindicale, insuficienta grijă pentru ne
voile de zi cu zi ale oamenilor muncii.

Organizațiile de partid trebuie să 
asigure o conducere permanentă a or
ganizațiilor Uniunii Tineretului Mun
citor, care au încă foarte serioase slă
biciuni în munca politico-educativă și 
organizatorică desfășurată în masa 
de tineri de la întreprinderi, sate, 
școli.

Plenara din august 1953 a constatat 
că după demascarea și înlăturarea de- 
viatorilor din conducerea partidului, 
activitatea organelor de conducere ale 
partidului s-a îmbunătățit, coeziunea 
lor s-a întărit. *

In perioada ce a trecut de la ple
nara din august 1953, Biroul Politic 
a analizat în spirit colectiv, în ședin
țele sale, o serie de probleme funda
mentale ale politicii partidului și sta
tului, elaborînd măsurile practice ne
cesare și mobilizînd forțele partidului 
pentru aplicarea acestor măsuri in 
viață.

Mergînd pe linia trasată în hotă- 
rîrile plenarei din august, Biroul Po
litic consideră că trebuiesc aduse îm
bunătățiri organizatorice în funcițona- 
rea organelor de conducere ale parti
dului, pentru a asigura o cît mai bună 
organizare a activității C.C. și mai 
multă operativitate în rezolvarea sar
cinilor curente.

Art. 33 al Statutului partidului nos- 
stru, adoptat la Congresul din 1948, 
stabilește următoarele:

„Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn își constituie.;

a) un birou politic, pentru munca 
politică și organizatorică;

b) un secretariat, pentru munca o- 
perativă;

c) o comisie de control“.
Călăuzindu-se de experiența Parti

dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și de propria experiență a partidului 
nostru, plenara lărgită a C.C. al P.M.R. 
din august 1953 a hotărît desființarea 
Biroului Organizatoric al C.C. al 
P.M.R. înființat în anul 1951 și a cărui 
existență s-a dovedit a nu fi necesară, 
precizînd ca de conducerea muncii de 
partid între plenare să se ocupe Bi
roul Politic, iar de munca operativă 
curentă, de controlul îndeplinrii hotă
rîrilor partidului și de selecționarea' 
cadrelor Secretariatul C.C. al 
P.M.R.

Insă datorită faptului că 4 din ceî 
5 membri ai Secretariatului C. C. al 
P.M.R. au munci de răspundere în gu
vern și că toți secretarii C C. al P.M.R. 
sînt în același timp și membri ai 
Biroului Politic, Secretariatul nu putea 
cuprinde rezolvarea tuturor probleme
lor operative ale muncii de partid.

Pentru a se asigura pe deplin re
zolvarea operativă a problemelor cu
rente ale muncii de partid este necesar 
ca Secretariatul să fie alcătuit din to
varăși liberi de sarcini pe linie de gu
vern.

Pentru a întări cît mai mult carac
terul colectiv al conducerii de către 
Birou! Politic a muncii partidului, 
propun plenarei de față renunțarea la 
funcția de secretar general al C.C. și 
înființarea funcției de prim secretar al 
C.C. al P.M.R.

De asemenea Biroul Politic propune 
să se stabilească, ca termen definitiv 
al ținerii Congresului partidului, data 
de 30 octombrie a.c. pentru ca în lu
nile ce vin organizațiile de partid să-și 
poată concentra toate eforturile ir. ve
derea realizării obiectivelor puse de 
partid și guvern în domeniul dezvol
tării economiei și ridicării nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

•âk ...^ *.
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Prezidiul Marii Adunări Naționale Art. unic. — Tovarășul Alexandru 
a Republicii Populare Romîrie DE Moghioros se numește în funcția de 
CRETEAZĂ:

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale

Dr. PETRU GROZA
București, 19 aprilie 1954

DECRET
privind eliberarea tovarășului Oktorglie Apostol

Prezidiul Marii Adunări Naționale Art. unic. — Tovarășul Gheorgh 
a Republicii Populare Romîne DE- Apostol se eliberează din funcția de 
CRETEAZĂ : vicepreședinte al Consiliului de Mi-

niștri și Ministru a! Agriculturii și 
Silviculturii», primind alte însărcinări.

București, 19 aprilie 1954

MECANICII DE LA AUTOBAZA
De la ședința aceea sindicală au 

trecut doar cîteva săptămîni. Pe or
dinea de zi a ședinței figura o proble
mă de producție : repararea într-un 
timp cît mai scurt a mașinilor aflate 
în parcul de mașini degradate.

Dacă te nimereai pe atunci la auto
baza din Petroșani, ai fi putut vedea 
în parc nu 5 autocamioane, ci 5 sche
lete de mașini pline de rugină, bune 
pentru dat la D.C.A.

Acum, în cadrul adunării, trebuia 
să se hotărască soarta mașinilor de
fecte, să se discute dacă mai pot fi 
readuse la viață.

Prin mintea mecanicului auto Fre- 
derich Matyaș, responsabil de echi
pă, unul dintre cei mai recunoscuți 
dizeliști din autobază se perindă ne
numărate amintiri despre zecile și 
sutele de mașini pe care le-a salvat 
de Ia moarte. Iși aminti de iarna tre
cută. Cît frig a trebuit să rabde pen
tru a pane dizelurile la punct! De 
cîte ori îl vede pe șoferul Gheorghe 
Deac de pe Csepel că intră în atelier, 
îi vine parcă să-l mustre în auzul 
tuturor s

—- Măi Deac, eu am cu tine o ră
fuială ! Ai spus să vin atunci pentru 
zece minute și cînd colo m-ai ținut 
cinci ore.

Lui Matyaș nu-i este ciudă pe Deac 
pentru că l-a ținut cinci ore în timpul 
nopții, iarna, lîngă mașină, ci din 
contră, îl privește câ pe un tovarăș 
care știe să se descurce în diferite si
tuații grele. I-a bătut la ușă într-o 
seară pe la ora nouă.

— Fritzi, dormi ?
— Nu, încă nu m-am culcat. Dar 

cine-i ?
— Eu, Deac.
L-a chemat înăuntru. Deac venise 

de la drum, cu mașina „obosită" 
cum spun șoferii. Vino pentru zece 
minute Fritzi — i-a spus Deac. Și 
cele zece minute s-au transformat în 
cinci ore. Abia pe la două noaptea' s-a 
întors acasă.

Mecanicul Matyaș n-a putut dormi. 
Se gîndea la Deac.

— De ce nu mi-ar fi spus adevă
rul de la început ? Ce, parca nu m-aș 
fi dus să-l ajut să-și repare mașina? 
Totdeauna i-am ajutat pe toți c<_i care 
m-au chemat să-i scot din pană.«

Angajamentul

In ședința aceea sindicală își mai 
Sminti de cîteva întîmplări asemănă
toare și cu alți șoferi. Apoi, după ce 
reuși să spulbere gîndurile ce-1 co
pleșeau. se hotărî să-și ia, în numele 
brigăzii pe care o conduce, un -anga
jament în cinstea zilei de 1 Mai.

— Eu, tovarășilor, mă angajez că 
pe iingă lucrările curente pe care le 
execut, să fac reparații capitale la

DECRET
privind numirea tovarășului .Alexandru Adoghioroș 

în funcția de vicepreședinte al Consiliului de A/liniștri

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale 

Dr. PETRU GROZA

două Csepel-uri. Chiar înainte de a- 
ceastă mare sărbătoare, mașinile vor 
putea fi puse în circulație.

Tot în acea ședință s-au mai an
gajat să pornească la acțiunea de re
pararea mașinilor degradate și meca
nicii auto Ion Nichi și Ion Hodrea 
împreună cu echipele lor care lu
crează la motoare cu benzină.

Ei au cumpănit bine angajamen
tele. Cei trei mecanici auto de la au
tobaza din Petroșani s-au angajat să 
repare pînă la 1 Mai toate cele cinci 
autocamioane care se aflau în parc.

Motoarele își recapătă viața

— Seamănă Csepel-ul acesta cu 
cel de colo ?

— Cu care de colo ? Cu fierăria 
aceea de pe butuci ?

Intr-o parte sta* gata de plecare un 
autocamion Csepel abia ieșit din re- 

jparație, iar în cealaltă o caroserie 
hîrbuită care zăcea pe butuci.

Șeful garajului arătă cu mînă 
spre ambele mașini.

— Cu două, trei săptămîni în urmă, 
amîndouă arătau la fel de degradate. 
Peste cîteva săptămîni însă, din sche
letul acesta ruginit va ieși o mașină, 
uite, ca asta — spuse arătînd către 
mașina cea bună. *

— Tov. Matyaș cu echipa sa a re
parat-o. Așa luptă el pentru îndepli
nirea angajamentului luat în cinstea 
zilei de 1 Mai.

...Pe același platou al autobazei, 
poposește un autocamion ZIS-105 a 
cărui reparație este pe terminate. Un 
tovarăș strînge ultimele șuruburi la 
capacele din tablă care adăpostesc 
supapele. La un altul de același tip, 
se lucrează la montarea instalației e- 
lectrice.

— ,Și Nichi-baci $-a dus -cu cinste 
la îndeplinire angajamentul luat. Ma
șinile reparate de echipa lui vor ple
ca curînd în rodaj

Nichi-baci a fost cîndva un foarte 
bun șofer. 30 de ani a lucrat pe ma
șină. Acum, la bătrînețe, a lăsat lo
cul la volan altora mai tineri. Dar 
și ca mecanic el este un muncitor ca
pabil. La ambele motoare, echipa să 
a înlocuit piesele degradate cu altele 
în stare bună, a ajustat pistoanele, 
vilbrochenele, bielele, a turnat lagă
rele paliere și cuzineții, a modificat 
crucile cardanice și multe altele.

— Motoarele — spune el — m-au 
pasionat încă din tțnerețe. Tare mi-ă 
mai fost drag să lucrez cu ele !

Cu toată vîrsta sa înaintată, tov. 
Ion Nichi lucrează cu avînt tineresc.

★
De la un alt mecanic auto și pa

sionat șofer — Ion Hodrea — afli 
că părinții lui aveau de gînd să-l tacă 
croitor. Dar cum să se facă croitor 
cînd visa numai motoare ? Așa că 

\

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Nationaie 

GH. MARUSSI

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

GH. MARUSSI

într-o bună zi a fugit de la croitorie 
și js-a dus acolo unde-1 îndemna ini
ma? să se facă mecanic.

— Băiatul meu cel mare — spune 
cu mîndrie tov. Hodrea — și-a ales 
la fel aceeași meserie. Lucrează acum 
chiar în echipa mea. Nu s-a lăsat pînă 
n-a intrat la garaj să învețe meseria 
de mecanic.

De curînd, membrii acestei brigăzi 
au terminat și ei cu succes înainte de 
termen reparația capitală a unui au
tocamion tip Z1S-150, așa cum s-ă 
angajat responsabilul brigăzii în șe
dința aceea sindicală.

Șoferul

...Autocamionul condus de Gheor- 
ghe Deac gonește în plină viteză pe 
șoseaua asfaltată, netedă ca o față de 
masă, lăsînd în urmă Orăștie, Vințul 
de Jos, Alba lulia. Are destinația Bu
curești. După 6-7 ore, a pornit, încăr
cat cu materiale, la Petroșani. Iată-1 
în drum spre casă.

Cu privirea ațintită mereu înainte, 
șoferul Gheorghe Deac e foarte con
centrat la volan. Din cînd în cînd 
trage cu urechea la motor.

— Lucrează frumos — gîndește el 
satisfăcut. '

Mașina se avîntă tot mai tare la 
drum. Acul kilometrajului joacă 
între 50-60 km. pe oră. Cu fiecare 
oră, drumul spre casă se scurtează 
iar odată cu aceasta, crește și bucu
ria șoferului care a înregistrat cu ma
șina pe care o conduce alte cîteva sute 
de kilometri fără nici o reparație.

Cîteodață șoferul întîmpină și greu 
tăți în drumul său, însă Deac știe să 
le rezolve singur. Pentru aceasta cât 
și pentru faptul că n-are liniște pînă 
ce nu-și știe mașina pusă la punct, 
el este stimat de tovarășii săi de 
muncă.

Și că el mai sînt și alți șoferi din 
cadrul ¡autobazei printre care tov. 
Francise Cioara, Teodor Manea de la 
Lupeni, Iile Sterpu, Vasile Tompeă, 
mecanicul auto Laurențiu Hanței de 
la Vulcan, șoferul Ioan Oprișor, me
canicul auto Victor Oliver de la Ani- 
noasa și alții.

Dar dacă pentru un șofer este o 
cinste să lucreze pe-o mașină, o mai 
mare rușine pentru el nu-i decît a- 
ceea cînd din motive de neglijență i 
se interzice acest lucru. Autobaza din 
Petroșani se mîndrește cu șoferi ca 
Gheorghe Deac, Augustin Barbu, 
Gheorghe Munteanu, Emil Cordobin 
și alții care fac cinste acestei între-' 
prinderi.

In întîmpinarea zilei de 1 Mai, ma
joritatea șoferilor și mecanicilor auto 
de Ia autobaza din Petroșani și-au 
luat noi angajamente în cadrul între
cerii socialiste, hotărîți să le ducă, cu 
cinste la îndeplinire.

, E. FAGUREL

Note bibliografice

Din munca de masă în 
producție a unor organizații 

sindicale
84 pag. lei 1

In această- lucrare, apărută în E- 
dituia Consiliului Central al Sindica
telor. președinții unor comitete de 
întreprindere și responsabilii unor co
misii de muncă de masă în produc
ție, vorbesc despre munca pe care o 
desfășoară pentru traducerea în viață 
a Hctărîrilor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 19-20 august 1953. Ei ne arată 
metodele folosite pentru dezvoltarea 
întreceri; socialiste, pentru sprijini
rea mișcării de inovații și raționali
zări, pentru extinderea planificată a 
metodelor de muncă sovietice, în ve* 
derea creșterii producției și a produc
tivității muncii, pentru îmbunătăți
rea calității producției și reducerea 
continuă a prețului de cost.

Pentru descoperirea și 
folosirea rezervelor interne 

ale producției 
128 pag. lei 1,60

Lucrarea, apărută în Editura Con
siliului Central al Sindicatelor, cu
prinde mai multe articole, semnate de 
activiști sindicali din întreprinderile: 
F. C. „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, fa
brica de conserve „Flora“, întreprin
derea „704 Construcții", fabrica de 
zahăr din Banat „Complexul Grivița 
Roșie“.

Ni se semnalează că...
...La cantina Sfatului popular ra

ional Petroșani se intimplă lucruri 
neperrnise. Responsabilul cantinei. 
Ștefan Filimon, în zilele cînd ma
gazionera Maria Butuza a lipsit fi
ind bolnavă, a eliberat de unul sin
gur alimentele din magazie, astfel 
in cit la bucătărie au ajuns mai pu
ține alimente de cit scria in regis
tru. Diferite cantități de alimenta 
pe care le-a trecut în registru că 
le-a dat la bucătărie, in realitate 
nu le-a dat.

De asemenea, responsabilul can
tinei Ștefan Filimon împreună cu 
contabila cantinei Viorica Smaran- 
țer, se poartă urit cu personalul 
cantinei, îl amenință.

Cum se pot petrece astfel de lip
suri tocmai la cantina Sfatului 
popular raional ?

VALERIE NICOARĂ 
corespondent

★
.. In ultimul timp, sectorul Gib — 

C.F.R. Petroșani, care răspundă de 
întreținerea locuințelor muncitorilor 
ceferiști, desfășoară o activitate ne
satisfăcătoare. Nefiind controlați în 
muncă unii muncitori de la acest 
sector fac lucru de mintuială, re
pară numai locuințele în care lo
cuiesc prieteni de ai lor cu mate
rialele planificate pentru repararea 
unei locuințe, repară alte locuințe 
neplanificate, dar ale căror locatari 
le sini prieteni sau plătesc mai mult.

Cit timp vor mai tolera organele 
C.F.R. lipsurile din activitatea sec
torului ce repară locuințele C F R. ?

1. SUSAN 
corespondent 

★
...Locuitorii orașului Lupeni au 

propus de mai mult timp ca strada 
principală a orașului să fie stropită 
și măturată regulat. Stropitoare se 
poate confecționa ușor fiindcă la 
mina Lupeni se găsesc rezervoare 
vechi nefolosite, care s-ar putea 
pune în funcție.

Cu toate acestea sfatul popular al 
orașului n-a luat în considerare 
cererea oamenilor muncii, nerezol- 
vînd nici pînă astăzi această propu
nere prețioasă.

Ar fi bine, ca odată cu sosirea pri
măverii să se înceapă și stropirea și 
măturatul regulat al străzilor din 
Lupeni.

V. NICOARĂ, I. LUNGU, 
GH. MACAVEI 

corespondenți



4 STEAGUL ROȘU

Telegrame de felicitare trimise lui N. S. Hrușciov 
din partea unor partide comuniste și muncitorești
MOSCOVA (Agerures). - Zianiî 

„Pravda“ publică teiegrame’e de fe
licitare trimise lui N.S. Hrușciov, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist a' Uni.mîi So
vietice, cu prilejul împlinirii a 60 de 
ani, de Comitetul Central al Pc'tiuu- 
lui Muncitoresc Unit Polone?. Comi
tetul Central al Partidului ccdoi ce

Plenara C. C. al Partidului Comunist Francez
PARIS ^Agerpres). — Zia. d „L’Hu 

manite" anunță că la 17 aprilie Ple
nara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Francez a discutat ches
tiunea pregătirii celui de al XllI-iea 
Congres al Partidului Comunist.

Plenara a adoptat proiectul tezelor

Delegația Republicii Populare Chineze 
la conferința de la Geneva

PEKIN (Agerpres) — China Nouă 
transmite :

Președintele Guvernului Centra! 
Popular, Mao Tze-dun, a numii pe mi
nistrul afacerilor externe, Ciu En-lai, 
ca șef al delegației Republicii Popu

Declarația primului ministru al Indiei, Nehru
DELHI (Agerpres) — Potrivit ce

lor transmise de postul de radio Del
iii, la 17 aprilie, locțiitorul ministra’ui 
afacerilor externe al Indiei, Chanda. 
a dat citire în Camera Populară de
clarației primului ministru Nehru în 
legătură cu comunicatul publicat la 
13 aprilie în urma tratativelor lui Dul- 
les la LondIn acest comunicat se 
spune că Anglia și Statele Unite „sînt 
gata“ să discute planul creării în Asia 

*de sud-est a unei organizații asemă
nătoare Uniunii Atlanticului de nord. 

muncesc din Ungaria, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist dib Bulga
ria, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez, Comitetul Central 
al Partidului Comunist din C°hoslova- 
cia, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania.

cu privire la situația politică :,-i la 
sarcinile Partidului Comunist în hip 
ta pentru independența națională și 
pentru pace, precum și proiectele de 
rezoluție privind problemele organi
zatorice și activitatea în rîndurile ti
neretului.

lare Chineze la conferința de ia Gene
va.

Ca membri ai delegației iu fost 
numiți locțiitorii ministrului afaceri
lor externe Cian Ven-tian, Van Cia- 
sian, Li Ke-nur $

In declarația lui Nehru se spune că 
n-a avut Ioc nici un fel de schimb de 
opinii sau de consultări între guvernul 
Indiei și guvernele țărilor interesate 
în această problemă. Poziția Indiei, a 
spus Nehru, este bine cuno-cutil și va 
rămîne neschimbată

Nehru a adăugat că India propune 
ca și pînă acum să se pună capăt răz
boiului din Indochina, considerînd că 
-acest lucru „poate să netezească calea 
pentru tratative viitoare“.

Crește nivelul de trai al oamenilor muncii 
din țările de democrație populară

Primele filaturi de bumbac din China de nord
La Pekin a luat sfîrșit construirea 

clădirii filaturii de bumbac nr. 1, pri
ma de acest fel din China de nord. 
In surind aici va începe instalarea 
mașinilor. Totodată au sosit montori 
care și-au ridicat calificarea la ,Șan- 
hai și Tingtao cele mai mari centre 
ale industriei textile din China. Noua 
fabrică va intra în funcțiune înainte 
de i Alai anul acesta.8

In luna martie într-o localitate din 
apropiere a început construirea altei 
filaturi de prelucrare a bumbacului,

Crește numărul de magazine în R. P. Polonă
In R. P. Polonă numărul magazi

nelor și al centrelor de deservire este 
în continuă creștere. In 1953, la Lodz 
au fost deschise 719 noi magazine de 
stat. Aprovizionarea cu articole in
dustriale, mărfuri de larg consum și 
articole de uz casnic a sporit consi
derabil. in 1953 în orașul Lodz con 
sumul de carne a crescut cu 71,4 la 
sută în comparație cu 1952, consumul 
de grăsimi — cu 49,4 la sută, de me
zeluri — cu 19,6 la sută, de fructe ■— 
cu 95,6 la sută, de lapte și ouă — 
cu 9 ia sută; în 1953 s-a vîndut cu 
11,3 la sută mai multă încălțăminte 
și cu 23,4 la sută mai multe confec
ții pentru femei decît în 1952.

iNumărul centrelor de deservire din

0 nouă fabrică de paste făinoase în R. P. Albania
Recent, industria alimentară a R.P. 

Albania s-a îmbogățit cu o nouă fa
brică — fabrica de paste făinoase de 
la Vlora. Această fabrică este înzes
trată cu utilajul cel mai modern. Ea 
este cea de a 4-a fabrică de paste 
făinoase care a fost pusă în func
țiune în cursul anului irecut în R.P. 
Albania. 

„Trădătorii intereselor clasei muncitoare“
de B. BEREZIN

care va avea un volum de două ori 
mai mare decît prima. Anul viitor 
cînd va fi terminată, aceasta va fi 
înzestrată cu peste 125.000 de fuse 
și 2.400 de războaie de țesut. Cele 
două fabrici vor putea produce anual 
72,8 milioane m. de țesături.

înainte, bumbacul cultivat în Chi
na de nord trebuia prelucrat Ia Șan- 
hai și în alte centre textile din China 
centrală de sud. Astăzi, întregul bum
bac cultivat în China de nord, va fi 
transformat în fire la Pekin și în alte 
noi centre textile din această regiune.

orașele și satele Sileziei Inferioare a- 
tinge cifra de 2.400.

In decurs de numai două luni nu
mărul acestor centre a crescut cu 
322. La organizarea noilor centre de 
deservire s-a ținut seamă în primul 
rina de nevoile satelor.

Rețeaua de centre de deservire 
crește continuu și în satele din voe- 

■ -.'a tul Lubliri, unde în decurs de 
numai o lună au fost deschise 17 cen
tre de deservire, printre care maga
zine de sticlărie, ateliere de croito
rie, de cizmărie și rotărie.

'n nrimul trimestru al anului ă- 
cesta în voevodatul Lublin au fost în
ființate în total 170 de centre de 
deservire.

Guvernul R.P. Albania acordă o 
deosebită atenție dezvoltării indus
triei alimentare.

Planul cincinal prevede construirea 
unui mare număr de fabrici de pro
duse alimentare datorită cărora în 
1955 volumul producției de mărfuri 
în acest sector va fi cu 604 la sută 
mai mare decît în 1950.

O aritmetică simplă
Nu de mult, 200 de locuitori din 

orașul lohannesburg (Uniunea Sud 
Africană) au venit să asculte o con
ferință despre Uniunea Sovietică. 
Abia a apucat conferențiarul să co
boare de la tribună, că în sală a și 
năvălit poliția. 20 de polițiști au în
ceput să noteze în grabă numele și 
adresele celor 200 de „criminali“ 
care au îndrăznit să asculte adevărul 
despre țara în care nu există nici ex
ploatarea omului de către om și nici 
discriminare rasială. Această operație 
a durat două ore.

Ziarul progresist sud-ăfricăn „Ad- 
vance“ care a relatat această întîm- 
plare, s-ă hotărît să împărtășească ci

Temerile lui Mister Toy lor
Zilele trecute cititorii ziarului 

„New York Herald Tribune" au ră
mas uluiți desfăcînd suplimentul ia 
numărul respectiv al ziarului. In
tr-un articol cu titlul sfișietor „Un 
nou complot al roșilor in vederea 
cuceririi Europei", radiocomentato- 
rul Taylor făcea cunoscut că Uniu
nea Sovietică posedă o oarecare 
„armă secretă".

Dar ce fel de armă este aceasta, 
care l-a adus pe mister Taylor in
tr-o asemenea stare de tulburare ? 
Reiese că această armă o consti
tuie... mărfurile de larg consum pe 
care U.R.S.S. le produce in canti
tăți tot mai mari. „Este un fapt 
trist și incontestabil", scrie comen
tatorul, că după război se observă 
in Uniunea Sovietică un uriaș pro
gres industrial și tehnic. Cind oa
menii sovietici, exclamă el, „Ișt 
concentrează toată atenția asupra 
producției mărfurilor de consum — 

titorilor și în același timp și polițiști
lor anumite calcule. Iată-ie: pentru 
a nota pe cei 10.000.000 de sud-afri- 
cani care se pronunță împotriva săl
băticiei rasiale fasciste, pentru liber
tatea Africei de sud, polițiștii sus- 
menționați vor avea nevoie (cu con
diția să se ocupe numai de aceste în
registrări si să lucreze din plin 42 
ore pe săptămînă) nici mai mult nici 
mai puțin decît de... o jumătate de 
secol !

N-ar strica ca guvernul rasist a 
lui Malan să se gîndească puțin ia 
această aritmetică simplă.

(din „Timpuri Noi“)

feriți-vă!... Această gigantică țară 
strlns unită... este capabilă să pro
ducă un număr uriaș de deșteptă-' 
toare, și tot ce vreți, in orice mo
ment, atunci cînd va dori s-o facă"

— Fie că credeți, fie că nu, 
scrie el, dar acesta este, probabil, 
cel mai periculos eveniment din a 
doua jumătate a secolului al XX- 
lea.

Nu este greu de înțeles că, in- 
cercind să sperie pe cititori, comen
tatorul de la „New York Herald 
Tribune" nu face decît să reflecte 
panica de care sînt cuprinse cercu
rile guvernante din S.U.A. in fața 
influenței crescinde pe care succe
sele remarcabile ale economiei de 
pace a U.R.S.S. și creșterea necon
tenită a buneistări a oamenilor so
vietici o au asupra minților și ini
milor maselor de milioane din ță
rile capitalului.

La sfîrșitul lunii martie a. c. a avut 
loc la Vienâ cea de a 25-a sesiune â 
Biroului Executiv al Federației Sindi
cale Mondiale. Printre alte documente 
sesiunea Biroului Executiv al F.S.M. 
a adoptat o declarație cu privire la 
traducerea în viață a hotărîrilor celui 
de al 3-lea Congres Mondial ăl Sin
dicatelor în problema unității.

După cum se știe, Congresul a 
adresat țuturor organizațiilor sindi
cale, tuturor membrilor sindicatelor 
neafiliate la F.S.M., o scrisoare des
chisă în care a chemat pe oamenii 
muncii la unitatea de acțiune în lupta 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
trai, pentru apărarea drepturilor de
mocratice și sindicale, pentru înlătu
rarea primejdiei care amenință pacea 
în întreaga lume. Chemarea lansată 
de Congres cu privire la unitatea de 
acțiune a avut un larg răsunet în 
rîndurile oamenilor muncii de diferite 
profesii și convingeri politice.

La această chemare au răspuns și 
liderii „Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Libere“. Dar cum au răs
puns ei ? Au trimis tuturor centrelor 
sindicale afiliate la Confederație o in
strucțiune în care cereau membrilor 
organizației respective să nu răspun
dă la chemarea la unitate.

Trimițînd o asemenea instrucțiune, 
liderii Confederației au dovedit încă 
odată că sînt adversari ai unității oa
menilor muncii, unitate necesară în 
lupta împotriva ofensivei desfășurate 
împotriva nivelului de trai al clasei 
muncitoare de monopolurile capita
liste avide de cîștig.

Liderii sindicali americani care se 
află în fruntea „Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Libere“, sînt 
adepții fățiși ai programelor de înar
mare care împovărează Clasa munci
toare. Scopul conducătorilor A.F.L. 
și C.I.O. este să pună Confederația în 
slujba politicii Departamentului de 
stat al S.U.A. In problema coreeană, 
de pildă, Confederația a sprijinit pe 

agresorii americani în iupta lor îm
potriva poporului coreean iubitor de 
iiueridie.

Acesta este unul din aspectele „ac
tivității“ liderilor sindicali americani 
de dreapta — conducători ai „Confe
derației Internaționale a Sindicatelor 
Libere". Ei sprijină activ monopolu
rile în desfășurarea cursei înarmă
rilor.

Paralel cu aceasta, ei îndeplinesc 
și o altă misiune importantă pentru 
monopoliștii americani — fac tot ce 
le stă în putință pentru a împiedica 
comerțul în dezvoltare dintre apus și 
răsărit:

In Statele Unite se manifestă simp- 
tomele crizei economice: producția 
scade, iar șomajul crește. Dezvolta- 

. rea unui comerț normal între apus și 
răsărit ar putea contribui la îmbună
tățirea vieții și muncii muncitorilor 
din S.U.A. și din alte țări capitaliste, 
ar contribui la slăbirea încordării in
ternaționale. Acest lucru nu intră însă 
în calculele domnilor de la A.F.L. și 
C.I.O. Din ordinul dat în Statele Ü- 
nite, „Confederația Internațională a 
Sindicatelor Libere“ a trimis sindica
telor afiliate la ea o adresă în care 
a cerut ca organizațiile sindicale să 
împiedice vînzarea mărfurilor impor
tate din țările socialismului. Dar, în 
ciuda piedicilor pe care le creează 
cercurile reacționare ale S.U.A., co
merțul între răsă; ' și apus se extin- 
•J- mai mult Mii de muncitori din 
țările capitalisfe și coloniale au și 
primit de lucru datorită comenzilor 
făcute de țările lagărului democra
tic

Prin acțiunile lor împotriva unită- 
țij oamenilor muncii, și pentru apă-, 
rărea intereselor monopolurilor capi
taliste. liderii sindicali americani de 
dreapta care se află la conducerea 
..Confederației Internaționale a Sin
dicatelor Libere“, nu fac decît să se 
demaște ca dușmani ai intereselor 
clasei muncitoare.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: Petroșani Str. Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 56—58. Telefon: interurban 222; automat 569. Tiparul : I. P. Petroșani


