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Către toate comitetele raionale, orășenești
și regionale

Plenara din 2’August 1954 a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn a hotărî! publicarea proiectului Statutului modificat al 
partidului ce va fi supus aprobării celui de al doilea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn și dezbaterea temeinică a acestui proiect de 
către organizațiile de partid, asigurîndu-se o participare largă și liber
tate de critică tuturor membrilor și candidafilor de partid.

ale partidului
Presa de partid centrală și locală frebiiie să-și pună coloanele 

la dispoziție pentru publicarea atît a articolelor și observațiilor po
zitive cît și a celor critice, precum și a propunerilor la proiectul 
Statutului modificat al partidului.

C.C. al P.M.R.

DIN PARTEA REDACȚIEI ZIARULUI „STEAGUL ROȘU“
Comitetul Central al P. M. R. cheamă organele și organizațiile de 

partid să organizeze o dezbatere temeinică a proiectului Statutului mo
dificat al Partidului Muncitoresc Romîn și să atragă la această dezbatere 
pe toți membrii și candidații de partid, asigurînd deplina libertate de 
critică.

Potrivit hotărîrii Comitetului Central, presa de partid centrală și lo
cală își va pune la dispoziție coloanele pentru publicarea atît a artico

lelor și observațiilor pozitive cît și a celor critice. Comitetul Raional de 
partid a obligat redacția ziarului „Steagul Roșu“ să deschidă o rubrică 
specială, destinată publicării materialelor privitoare la dezbaterea proiec
tului Statutului modificat al partidului.

Redacția cheamă organizațiile de partid, pe membrii și candidații de 
partid să trimită ziarului „Steagul Roșu“ articolele și observațiile lor.

PROIECTUL STATUTULUI MODIFICAT 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÍN

Partidul Muncitoresc Romîn este detașamen
tul de avangardă, organizat, al clasei munci
toare, forța conducătoare a poporului în Repu
blica Populară Rornînă. El este forma cea mai 
înaltă de organizare a clasei muncitoare. In rîn
durile partidului se unesc cei mai conștienți și 
mai înaintați oameni ai clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare și intelectualității. Partidul 
Muncitoresc Romîn exprimă interesele poporu
lui muncitor de. la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn conduce poporul 
romîn pe calea deschisă întregii omeniri de Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie.

Partidul Muncitoresc Romîn, moștenitorul ce
lor mai bune tradiții de luptă ale poporului ro
mîn pentru libertate, independență națională și 
progres social, este rezultatul procesului istoric 
de dezvoltare a luptei revoluționare a clasei 
muncdtoare. El continuă cele mai bune tradiții 
ale mișcării socialiste, care a luat naștere în 
Rcmmia în a doua jumătate a secolului trecut. 
Partidul Muncitoresc Romîn este continuatorul 
luptei ero-ice a Partidului Comunist din Romî
nia împotriva reacțiunii și fascismului, pentru 
lichidarea exploatării capitalisto-moșierești, pen
tru înfăptuirea societății socialiste.

In condițiile create de ofensiva victorioasă â 
armatei sovietice eliberatoare împotriva arma
telor fasciste, Partidul Comunist din Romînia, 
unind în jurul său forțele patriotice' populare, 
a pregătit și înfăptuit la 23 august 1944 răstur
narea dictaturii fasciste, întoarcerea armelor 
împotriva trupelor hitleriste de către armata 
rornînă, care, alături de Armata Sovietică, a 
participat activ la luptele pentru eliberarea pa
triei noastre, contribuind la victoria asupra 
fascismului.

Victoria istorică a Uniunii Sovietice asupra 
fascismului si eliberarea Romîniei au dat pu
tință poporului romîn, condus de partid, să-și 
ia soarta în propriile sale mîini. Sub conduce
rea Partidului Comunist Romîn, clasa munci
toare, în alianță cu țărănimea muncitoa:.'c și cu 
ceilalți oameni ai muncii, a scuturat toiinitiv 
jugul imperialist, a izgonit de la putere clasele 
exploatatoare, a răsturnat monarhia și a făurit 
statul democrat-popular — Republica Populară 
Rornînă — în care întreaga putere aparține oa
menilor muncii .de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn — partidul mar- 
xist-leninist al clasei muncitoare — este rezul
tatul luptei consecvente duse de Partidul Co
munist Romîn pentru lichidarea sciziunii din 
rîndurile mișcării muncitorești, pentru restabi
lirea unității politice și organizatorice a clasei 
muncitoare.

Prin lupta dusă de Partidul Comunist Romîn, 
împreună cu aripa stîngă a Partidului Social- 
Democrat, împotriva Spărgătorilor unității cla
sei muncitoare — social-democrații de dreapta 
— s-a pus capăt dezbinării clasei muncitoare, 
care a durat aproape 30 de ani. Făurirea Parti

dului Muncitoresc Romîn, prin unificarea parti
delor comunist și social-democrat la Congresul 
din februarie 1948, a însemnat victoria defini
tivă a marxism-leninismului asupra reformis
mului în mișca,rea manc^orească din Romînia, 
înfăptuirea Partidului Muncitoresc Romîn a în
tărit forțele clasei muncitoare și a ridicat rolul 
ei conducător în lupta poporului muncitor pen
tru consolidarea statului democrat-popular, pen
tru construirea socialismului.

Sarcina fundamentală a Partidului Muncito
resc Romîn în etapa actuală este lichidarea 
complectă a exploatării omului de către om și 
construirea societății socialiste în Republica 
Populară Rornînă, pentru a asigura avîntul de
plin al forțelor creatoare ale poporului și satis
facerea maximă a nevoilor sale materiale și 
culturale, după principiul : de la fiecare după 
capacitatea sa, fiecăruia după munca sa.

Partidul Muncitoresc Romîn mobilizează toate 
forțele oamenilor muncii pentru dezvoltarea mai 
departe a industriei, agriculturii, transportului 
și schimbului de mărfuri, pentru continua dez
voltare a economiei naționale pe calea socialis
mului, pentru făurirea buneistări a clasei mun
citoare, a țărănimii muncitoare și a tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn întărește con
tinuu alianța dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare -— temelia regimului demo
crat-popular — conduce lupta țărănimii mun
citoare împotriva exploatării chiaburești, pînă 
la complecta ei înlăturare, desfășoară munca 
politico-organizatorică în masa țărănimii mun
citoare. în vederea transformării socialiste a 
agriculturii, pe bază liberului consimțămînt al 
țăranilor muncitori.

Partidul Muncitoresc Romîn îndrumă intelec
tualitatea să participe activ la operă de con
struire a socialismului, de dezvoltare și de răs- 
pîndire a culturii în măsele populare.

Partidul atrage în opera de construire a so
cialismului toate păturile muncitoare ale po
porului.

Partidul ^Muncitoresc Romîn întărește con
tinuu prietenia și frăția între poporul romîn și 
minoritățile naționale în munca și lupta comună 
pentru înflorirea patriei, pentru ridicarea necon
tenită a nivelului de trai material și cultural 
al poporului, pentru construirea socialismului.

Întărirea statului democrat-popular, instru
ment principal de construire a socialismului, de 
zdrobire a împotrivirii dușmanului de clașă, 
constituie o preocupare permanentă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn. Partidul educă oamenii 
muncii în spiritul patriotismului socialist și se 
îngrijește de îbtărirea capacității de apărare a 
Republicii Populare Romíné. El ; educă poporul 
muncitor în spiritul internaționalismului, al le
găturii frățești și al solidarității cu oamenii 
muncif din toate țările, în spiritul întăririi con
tinue a prieteniei de nezdruncinat și a colabo

rării frățești dintre poporul romîn și marele po
por sovietic, al prieteniei și frăției cu toate po
poarele țărilor de democrație populară.

Credincios politicii de pace și prietenie între 
popoare, Partidul Muncitoresc Romîn împle
tește strîns munca poporului romîn pentru con
struirea socialismului și pentru întărirea Re
publicii Populare Romíné cu participarea lui ac
tivă la lupta lagărului mondial al păcii, demo
crației și socialismului, în frunte cu U.R.S.S. 
împotriva forțelor imperialiste, agresive, pentru 
pace trainică.

Tăria Partidului Muncitoresc Romîn constă 
în aceea că el se călăuzește în întreaga sa acti
vitate după învățătura atotbiruitoare a lui Marx, 
Engels. Lenin, Stalin, după experiența istorică" 
a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice; tă-' 
ria partidului constă în faptul că el întărește 
continuu unitatea de nezdruncinat a rîndurilor 
sale în lupta împotriva tuturor dușmanilor.' 
partidului, ai clasei muncitoare și ai patriei,. 
că își lărgește și își consolidează neîncetat le
gătura cu masele, că politica sa constituie ex
presia intereselor vitale și a năzuințelor po
porului.

Scopul final al partidului este construirea so
cietății fără clase — societatea comunistă

I
Membrii de partid, 

îndatoririle și drepturile lor

1. Alembru al Partidului Aiuncitoresc Romîn 
poate fi orice om al muncii, cetățean al Repu
blicii Populare Romtne, care recunoaște progra
mul și statutul partidului, contribuie activ la 
realizarea lor, activează într-ună din organiza
țiile partidului, îndeplinește toate hotărîrile 
partidului și plătește cotizațiile stabilite.

Cei care exploatează munca altora nu pot fi 
membri ai Partidului Aîuncitoresc Romîn.

2. Fiecare membru de partid este obligat:
a) să participe activ la lupta pentru construi

rea socialismului, împotriva dușmanilor poporu ■ 
lui muncitor, să slujească cu credință patria — 
Republica Populară Rornînă;

b) să apere prin toate mijloacele unitatea și. 
puritatea rîndurilor partidului, că principală 
condiție a forței și tăriei partidului. Partidul nu 
admite existența fracțiunilor în interiorul său.- 
Activitatea fracționistă constituie o crimă îm
potriva partidului, și este incompatibilă cu ră- 
mînerea în rîndurile Iui;

c) să lupte activ pentru realizarea în practică 
a politicii partidului și a hotărîrilor organelor 
sale de conducere. Pentru un membru de partid 
nu este suficient să se declare de acord cu hu- 
tărîrile partidului. Orice membru de partid este

(Continuare în pag. 2-a)
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obligat să lupte pentru înfăptuirea acestor hotă- 
rîri. Atitudinea pasivă și formală a membrilor 
de partid fața de hotărîrile partidului slăbește 

. capacitatea de luptă a partidului și împiedică 
realizarea politicii sale;

d) să fie fruntaș în muncă, să-și ridice neîn
cetat calificarea profesional,' și, prin propriul

; exemplu, să mobilizeze pe ce, fără de partid la 
I lupta pentru mărirea continuă a productivității 
muncii și întărirea disciplinei în muncă, să pă
zească și să întărească prin toate mijloacele 
proprietatea socialistă, baza sfîntă și de neatins 
a regimului democrat-popular;

e) să întărească zi de zi legătură cu oamenii 
muncii, să se preocupe cu deosebită grijă de re
zolvarea la timp a cerințelor și nevoilor celor ce 
muncesc de la orașe și sate, să lupte fără cru
țare împotriva birocratismului, să lămurească 
oamenilor muncii fără de partid sensul politicii 
și hotărîrilor partidului, să organizeze și să 
mobilizeze masele la lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid;

f) să muncească necontenit pentru a-și ridică 
nivelul de conștiință, pentru a-și însuși bazele 
marxism-leninismului;

g) să respecte cu strictețe disciplină de partid
și de stat, obligatorie în egală măsură pentru 
toți membrii de partid. In partid nu pot exista 
două discipline — una pentru conducători și 
alta pentru masa membrilor de partid. Partidul 

¡’are o 'singură disciplină, o singură lege pentru 
toți membrii de partid, indiferent de funcțiile 
pe care le dețin și de meritele lor. încălcarea 
disciplinei de partid și de stat dăunează grav 
intereselor partidului și statului și de aceea se 
sancționează cu asprime; »

h) să folosească în întreaga să activitate și 
să stimuleze în fapt autocritica și critica de 
jos, să dezvăluie lipsurile și greșelile din muncă 
și să lupte pentru lichidarea lor, să lupte împo
triva tendințelor de acoperire a lipsurilor, împo
triva mulțumirii de sine și a amețelii de pe 
¡urma succeselor în muncă, să lupte notărît îm
potriva încercărilor de gîtuire a criticii. Gîtuirea 
criticii aduce daune grave .intereselor partidu
lui, poporului și statului și este inadmisibilă în 
activitatea unui membru de partid;

i) să semnaleze organelor conducătoare de 
partid, inclusiv Comitetului Central al partidu
lui, neajunsurile și lipsurile în muncă, fără a 
ține seama de persoane. Un membru de partid 
nu are dreptul să ascundă o stare de lucruri ne
satisfăcătoare, să privească cu nepăsare, neajun
surile, lipsurile și abaterile care lovesc'în inte
resele partidului, poporului și statului.;Cel care

i împiedică pe un membru de partida să-și înde- 
iplinească această îndatorire trebuieȘaspru sanc
ționat;

j) să fie sincer și. cinstit față de partid, să 
j nu tolereze tăinuireâ. sau denaturarea adevăru
lui. Nesinceritatea unui membru de partid față

. de partid sau înșelarea^partidului sînt fapte de 
cea mai mare gravitate și sînt incompatibile 

. cu rămînerea în rîndurile partidului;
! k) să păstreze secretul de partid și de stat, să 
| explice maselor necesitatea întăririi vigilenței 
^politice și să dea dovadă el însuși, în făpt, de 
vigilență politică în rice domeniu de muncă 

(și în orice situație. Divulgarea secretului de 
partid și de stat constituie o crimă față de partid 
și este’incompatibilă cu rămînerea în rîndurile 
Iui;

i 1) să înfăptuiască întocmai, în orice funcție 
șs-ar găsi, directivele partidului cu privire la 
sjusta selecționare a cadrelor după calitățile lor 
politice și profesionale. încălcarea acestor di
rective, selecționarea cadrelor după criteriul de
votamentului personal, ăl relațiilor de prietenie 
sau de rudenie, dăunează grav intereselor parti
dului și statului și trebuie ștîrpite cu desăvîr- 

■șire. ’ ’ /
3. Fiecare {.membru de partid are dreptul i
a) să participe la discutarea liberă și con

cretă a problemelor politicii partidului în adu- 
'nările de/partid și în presa de partid;
p b) să/critice în adunările de partid pe orice 
[membrulde partid, indiferent de postul pe care-l 
f ocupă;, *
I c) să aleagă., și să fie ales în organele de 
’partid;
i d) să; ceară, să participe personal în toate 
! cazurile în care urmează a se luă o hotărîre 
cu priyjre la activitatea sau purtarea lui?

e)/sa se adreseze cu orice chestiune său ce
rere’oricărui organ de partid, inclusiv Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn. 
i 4. Primirea în partid se face în mod strict in
dividual din rîndurile/candidaților de partid care 
au împlinit stagiul stabilit de stătut.

Sînt primiți în partid cei mai cpnjtien{i ___ ife. că.tr.e regional ab partidului, man-

mai activi muncitori, țărani muncitori, intelec
tuali. devotați cauzei socialismului. In partid 
se primesc persoane care au împlinit vîrsta de 
18 ani. Tinerii pînă la vîrsta de 20 ani inclusiv 
se primesc numai dacă sînt membri ai Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Primirea candidaților în rîndurile membrilor 
de partid se face în felul următor :

a) Se stabilesc trei categorii la primirea în 
rîndurile partidului;

I. Muncitorii din industrie care lucrează ne
mijlocit în producție de cel puțin 5 ani;

II. Ceilalți muncitori din industrie, munci
torii din S.Ă1.T. și gospodării agricole de stat, 
membrii gospodăriilor agricole colective, ingi
nerii și tehnicienii care lucrează nemijlocit în 
atelierele și secțiile întreprinderilor;

III. Ceilalți țărani muncitori, funcționări și 
ălți oameni ai muncii.

b) Pentru primirea în partid persoanele din 
categoria I-a prezintă recomandări din partea 
a 2 membri de partid cu un stagiu de partid 
de cel puțin 3 ani; persoanele din categoria Il-a 
prezintă recomandări din partea a 3 membri 
de partid cu un stagiu de partid de cel puțin 
4 ani; persoanele din categoria IlI-a prezintă 
recomandări din partea a 4 membri de partid 
cu un stagiu de partid de cel puțin 6 ani.

c) La primirea în partid a membrilor U.T.M. 
este necesar ca una din recomandări să fie din 
partea comitetului raional sau orășenesc al 
U.T.M.; această recomandare echivalează cu 
recomandarea unui membru de partid.

Observație. Membrii și membrii supleanți ăi 
G.C. al partidului se abțin de a da recomandări.

d) Primirea în partid se dezbate și se re
zolvă de către adunarea" generală a organizației 
de bază, în prezența candidatului. Hotărîrea 
organizației de bază intră în vigoare după con
firmarea ei de către comitetul raional sau oră
șenesc al partidului.

Cei care au dat recomandări pot să participe 
lă dezbaterea primirii în partid a celui reco
mandat.

e) In căzui cînd într-o întreprindere, instituție 
său într-un sat nu există organizație de bază 
ă partidului, cererea de primire în partid se 
adresează comitetului raional său orășenesc, 
care hotărăște asupra primirii în partid;

f) Cei care ău făcut parte din alte partide 
poțt fi primiți în partid numai în cazuri excep
ționale, prezentînd recomandări din partea a 5 
membri de partid : 3 cu stagiul de partid de cel 
pu$in 8 ani și 2 cu stagiul de partid cel puțin 
din anul 1944-

In aceste cazuri primirea în partid se face 
numai prin organizația de băză ă partidului și 
se confirmă definitiv de către Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

5. Membrii de partid care recomandă un can
didat pentru ă fi primit în partid trebuie să-l 
cunoască dintr-o ăctivitate comună de cel puțin 
un an și răspund în față partidului de recoman
dările făcute.

6. Stagiul de partid ăl celor primiți în partid 
din rîndul candidăților se socotește din ziua în 
care adunarea generală a orgănizației_ de bază 
,'a hotărît primirea lor ca membri de, partid.

7. Orice membru al unei organizații de partid, 
care se mută în raza de activitate a altei orga
nizații de partid, este înregistrat de această din 
urmă printre membrii săi. Mutarea membrilor

<de partid dintr-o organizație în alta se face 
potrivit instrucțiunilor Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

8. Acelor membri de partid, căre tin timp în
delungat și cu tot ajutorul primit, nu depun 
nici o activitate de partid? nu participă sub nici 
o formă la munca organizației de partid, li se 
poate retrage calitatea de membru de partid. 
Hotărîrea organizației de bază adoptată în acest 
sens intră în vigoare după confirmarea ei de 
către comitetul raional sau orășenesc al parti
dului.

9. Membrii și căndidății de partid care, fără 
motive bine întemeiate, nu au plătit timp de 3 
luni cotizația de partid, încetează de a mai fi 
membri de’ partid. Organizația de bază adoptă 
în acest sens o hotărîre, care intră în vigoare 
după confirmarea ei de către comitetul raional 
său orășenesc al partidului.

10. Excluderea din partid a unui membru de 
partid se hotărăște de către adunarea generală 
a organizației de bază din care acesta face 
parte și se confirmă de către comitetul raional 
său orășenesc de partid respectiv. Hotărîrea co
mitetului raional său orășenesc cu privire lă 
excluderea din partid intră în vigoare numaii 
după ce a fost confirmată de către comitetul 
regional ăl partidului. _

Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere 

brul de partid păstrează carnetul de partid asu
pra sa și are dreptul să participe la adunările 
de pairii d.

11. Excluderea din partid sau trecerea în rîn
durile candidaților a unui membru al Comitetu
lui Central, al comitetului regional, raional sau 
orășenesc al partidului nu poate fi hotărîtă de 
către organizația de bază. Excluderea unui mem
bru al comitetului regional, raional sau orășe
nesc din comitet, precum și excluderea lui din 
partid sau trecerea în rîndurile candidaților, se 
hotărăsc de plenara comitetului de partid res
pectiv, cu majoritate de două treimi.

12. Excluderea unui membru al C.C. al parti
dului din Comitetul Central, precum și exclu
derea lui din partid sau trecerea în rîndurile 
candidaților, se hotărăște de către Congresul 
partidului, iar în intervalele dintre congrese de 
către plenara Comitetului Central al partidului, 
cu majoritate de două treimi.

13. Excluderea din partid este suprema sanc
țiune de părtid. Ea se aplică numai în cazurile 
cînd un membru de partid săvîrșește încălcări 
grave ale programului și statutului partidului, 
lovește în unitatea partidului, pactizează cu duș
manul de clasă, este nesincer și înșală partidul, 
în cazurile de descompunere morală său cînd 
săvîrșește alte fapte incompatibile cu calitatea' 
de membru de partid.

La luarea hotărîrilor de excludere din partid, 
la confirmarea lor, precum și la exammăre’ă 
apelurilor trebuie să se asigure maximum de 
preeauțiune și grijă tovărășească, trebuie să se 
cerceteze cu multă atenție și simț de răspundere 
temeinicia învinuirilor aduse membrului de 
p rtd.

14. Pentru fapte mat puțin grave se pot ho
tărî'sancțiuni cu caracter educativ, care să dea 
posibilitatea membrilor de partid de a se în
dreptă fără a-și pierde calitatea de membru de 
partid.

Sancțiunile ce se pot da în aceste cazuri sîntî 
mustrare, vot de blam, vot de blam public, in
terzicerea pe timp limitat de_ă ocupa munci dé 
răspundere de partid și de stat, vot de blam cil 
avertisment.

Organizația de băză poate hotărî sancționa
rea unui membru de partid prin trecerea sa în 
rîndurile candidaților pe termen pînă lă un am 
Această hotărîre trebuie supusă aprobării comi
tetului raional său orășenesc al partidului. După 
trecerea termenului stabilit, cel trecut în rîndul 
candidaților se primește în partid conform nor-1 
melor obișnuite șî i se menține stagiul de părtid 
anterior.

1*5. Cel exclus are dreptul de â face apel lâ 
organele superioare ale partidului. Apelurile fă
cute de cei excluși din partid, precum și hotă
rîrile luate de orgănie țttle de partid cu priviră 
la excluderea din partid trebuie să fie exami-' 
năte de organele de partid respective în termert 
de cel mult o lupă de lă primireă lor.

16. In cazul cînd o organizație de partid 3 
săvîrșit călcări grave ale programului și stă-' 
lutului partidului sau ale liniei politice ă parti
dului, Comitetul Central al Părtidului Munci
toresc Romîn poate hotărî dizolvarea organi
zației de partid respective și reînregisirarea ge
nerală ă membrilor ei.

Cartdidațti de partid

17. Toți acei căre doresc să intre în părtid 
trebuie să facă un stagiu de candidat. Stagiul 
de candidat este necesar pentru a da candida
tului posibilitatea să cunoască programul parti
dului. statutul și tactica partidului și pentru că 
organizația de partid să poată verifica în acest 
timp calitățile personale ale candidatului.

18. Regulile de primire în rîndurile candidă
ților sînt identice cu regulile de primire în rnw 
durile membrilor de partid (primirea indivi
duală, prezentarea de recomandări și verifica
rea lor, hotărîrea de primire luată de organiza
ția de bază și confirmarea acestei hotărîri)!.

19. Stagiul de candidat se stabilește lă un 
ăn pentru persoanele din categoria I-ă; un an 
și 6 luni pentru persoanele din categoria Il-a și 
doi ani pentru persoanele din categoria 141-a.

Observație : Cei care âu făcut parte din alte 
partide, indiferent de starea lor socială, faic un 
stagiu de doi ani.

Pentru că stagiul de candidat să nu răsună 
o simplă formalitate, organizația de părtid este 
datoare să se îngrijească necontenit de educa
rea și creșterea nivelului politic al candidăților, 
să-i ’ atragă la întreaga muncă a organizației

(Continuare în gag. S-Ș};*
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de partid, să ajute candidaților să se pregă
tească în vederea intrării lor în partid.

După expirarea stagiului de candidat, orga
nizația de partid trebuie să examineze în adu
nare situația candidatului de partid.

Stagiul de candidat poate ii redus de către 
organizația de bază cu cel mult 6 luni pentru 
muncitorii care lucrează nemijlocit în produc
ție de cel puțin 5 ani și care dovedesc prin 
fapte că îndeplinesc condițiile pentru a fi mem
bri de partid. Dacă în timpul stagiului candi
datul nu a reușit încă, din motive pe care orga
nizația le consideră valabile, să se ridice la ni
velul cerințelor ce se pun unui membru de 
partid, organizația de bază vă putea hotărî pre
lungirea stagiului de candidat. Stagiul de can
didat poate fi prelungit cu cel mult un an. In 
acele cazuri cînd în timpul stagiului de candi
dat s-a constatat că, sub. raportul calităților sale 
personale, candidatul nu este demn să fie primit 
în partid, organizația de bază va hotărî exclu
derea lui din rîndurîle candidaților de partid. 
Hotărîrea organizației de bază a partidului cu 
privite la reducerea sau prelungirea stagiului 
de candidat, precum și la excluderea din rîndu- 
rile candidaților, intră în vigoare după confir
marea ei de către comitetul raional sau orășe
nesc al partidului.

20. Candidații de partid participă .cu drept de 
vot consultativ la adunările orgânizațieli de 
bază din care fac parte.

21. Candidații de partid plătesc aceeași co
tizație de partid ca si membrii de partid.

UI
Structură partidului, democrația 

internă de partid

' 22. Principiul călăuzitor al structurii organi
zatorice a partidului este centralismul demo
cratic, care înseamnă următoarele:

a) toate organele conducătoare de partid, de 
jos și pînă sus, sînt alese;

b) organele de partid sînt obligaie a pre
zenta periodic dări de seamă în fața organiza
țiilor de partid;

c) disciplina de partid — una din condițiile 
de bază pentru asigurarea unității politice, de 
voință și de acțiune a partidului — este obli
gatorie pentru toate organizațiile și pentru toți 
membrii de partid; minoritatea se supune ne
condiționat majorității și este obligată să aplice 
în practică, fără rezerve, hotărîrile luate;

dj hotărîrile organelor superioare de partid 
sînt obligatorii necondiționat pentru organele 
inferioare:

£23. Partidul este construit pe baza principiu
lui teritorial și ăl locului de producție. Orga
nizația de partid raională este superioară tu
turor organizațiilor de partid de pe teritoriul 
raionului respectiv. Organizația de partid care 
cuprinde membrii de partid dintr-o întreagă ra
mură de activitate este superioară tuturor or
ganizațiilor de partid care cuprind numai o 

'■ parte a membrilor de partid din ramura de ac
tivitate respectivă.

24. Toate organizațiile de partid sînt auto
nome în ceea ce privește rezolvarea problemelor 
locale, în măsura în care hotărîrile pe care le 
iau nu contravin hotărîrMor partidului.

25. Fiecare organizație de partid are organul 
său conducător superior : adunarea generală — 
pentru organizația de bază; conferința — pen
tru organizația raională, orășenească, regio
nală; congresul — pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn.

26. Adunarea generală, conferință său con
gresul aleg un birou sau un comitet, care este 
organul executiv și conduce întreaga muncă 
curentă a organizației.

Organele conducătoare de partid își desfă
șoară întreaga activitate pe baza principiului 
leninist al muncii colective, principiul suprem 
'al conducerii de partid.

27. Alegerea organelor conducătoare de partid 
se face prin vot secret. La alegerea organelor, 
de partid este interzisă votarea pe liste a can
didaților. Candidaturile se propun de către 
participanții la adunări, conferințe, congrese, se 
discută și se votează individual. Membrii de 
partid au dreptul nelimitat de a propune can
didați, de a se pronunța pentru sau împotriva 
oricărui candidat și de a-I critica.

28. Comitetele raionale și orășenești ale parti
dului sînt obligate să convoace cu regularitate 
adunări ale_4ctivnliy de partid pentru dezbate

rea celor niai importante hotărîri ale partidului 
și guvernului, a principalelor probleme ale acti
vității partidului. Adunările activului de partid 
se vor desfășura astfel încît să asigure dezba
terea efectivă a problemelor, să stimuleze cri
tica ascuțită și inițiativa largă a activului, să 
atragă activul la aplicarea în viață a hotărîri- 
lor partidului și guvernului, la rezolvarea pro
blemelor ce stau în fața organizației de partid.

29. Discutarea liberă și concretă a probleme
lor politicii partidului în diferite organizații de 
partid sau în întregul partid constituie dreptul 
de neatins al fiecărui membru de partid, drept 
care decurge din democrația internă de partid. 
Numai pe baza democrației interne de partid 
poate fi desfășurată critica și autocritica și 
poate fi întărită disciplina de partid — disci
plină conștientă și nu mecanică.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn poate organiza, atunci cînd consideră ne
cesar, o discuție largă pe întregul partid asupra 
celor mai importante probleme ale politicii 
partidului. O discuție largă pe întreaga țară 
cu privire la problemele politicii partidului tre
buie să fie organizată în așa fel, încît să nu 

poată duce la încercări din partea unei mino
rități neînsemnate de a impune voința sa majo
rității partidului, sau la încercări de a forma 
grupări frăcționiste, care să spargă unitatea 
partidului, la încercări de sciziune, care să 
zdruncine forța și trăinicia orînduirii demo- 
crat-populare.

Numai în-aceste condiții democrația internă 
de partid nu va putea fi folosită de dușmanii 
partidului și ai clasei muncitoare, ci va servi 
cauzei întăririi partidului.^

BV
Organele superioare ale partidului
30. Organul suprem al Partidului. Muncite-, 

resc Romîn este congresul partidului. Congre
sele ordinare se convoacă de către C.C. al parti
dului cel puțin odată la 4 arii. Congresele ex
traordinare sînt convocate de către C.C. al 
partidului din inițiativa sa proprie sau la ce
rerea a cel'puțin o treime din numărul total al 
membrilor reprezentări la ultimul congres al 
partidului. Convocarea congresului partidului 
și ordinea de zi vor fi anunțate cu,cel puțin o 
lună și jumătate înainte de data ținerii congre
sului,’ iar a congreselor extraordinare cu cel 
puțin 2 luni înainte de data ținerii lor.

Congresul este valabil constituit numai atunci 
cînd delegații la congres reprezintă cel puțin 
jumătate din numărul total al membrilor de 
partid reprezentați la ultimul congres ordinar.

Normele de reprezentare și mocțul de alegere 
ă delegaților la congresul partidului se stabilesc 
de Comitetul Central.

31. in cazul cînd Comitetul Central nu con
voacă congresul extraordinar în termenul arătat 
la articolul 30, organizațiile care au cerut con
vocarea congresului extraordinar au dreptul să 
formeze un comitet organizatoric, care se bu
cură de drepturile Comitetului Central în ce pri
vește convocarea congresului extraordinar.

32. Congresul are următoarele atribuțiuni •
â) ascultă și aprobă rapoartele de activitate 

ale Comitetului Central al partidului, ale Comi
siei Centrale de Revizie și ale celorlalte organe 
și instituții centrale ale partidului;

b) adoptă, revizuiește și modifică programul 
și statutul partidului;

c) stabilește liniă tactică ă partidului în pro
blemele fundamentale ale politicii curente;

d) ' alege Comitetul Central al partidului și 
Comisia Centrală de Revizie în numărul sta
bilit de congres.

33. In caz de descomplectare a Comitetului 
Central al P.M.R., locurile devenite vacante vor 
fi complectate din rîndul membrilor supleănți, 
în «ordinea stabilită de congres la alegerea lor.

34. Comitetul Central al partidului ține șe
dințe plenare cel puțin odată la patru luni. Mem
brii supleănți ai C.C. participă cu drept de vot 
consultativ la ședințele plenare ale Comitetului 
Central.

35. Comitetul Central al partidului orgăni- "- 
zegză Biroul Politic pentru conducerea , muncii 

C.C. între plenare și Secretariatul pentru con
ducerea muncii curente — mai ales pentru or
ganizarea controlului executării hotărîrilor părți-’ 
dului și pentru selecționarea cadrelor.

36. Comitetul Central al partidului organi
zează Comisia Controlului de Partid de pe lîngă 
Comitetul Central. Ea are următoarele atribu-, 
țiuni •

a) veghează la apărarea unității și purității 
rîndurilor partidului, controlează respectarea; 
disciplinei de partid și trage la răspundere pe i 
membrii de partid care s-au făcut vinovați de. 
călcarea prograimului partidului, a statutului^ 
sau a liniei politice a partidului, a disciplinei de 
partid sau de stat, de înăbușirea criticii, pre- ' 
cum și pe cei’ care calcă regulile moralei de! 
partid (înșelarea partidului, necinstea și nesin-j 
ceritatea față de partid, împăciuitorismul față» 
de dușmanul de clasă, calomnia, birocratismul/ 
depravarea în viața personală etc.).

b) examinează apelurile împotriva hotărîri- 
lor comitetelor regionale ale partidului cu pri
vire la excluderea1 din partid și la aplicarea altor1 ț 
sancțiuni de partid.

Hotărîrile Comisiei Controlului de Partid de 
pe lîngă Comitetul Central intră în vigoare nu— 
mai după aprobarea lor de Comitetul Central^

37. Comitetul Central al Partidului Muncite-j 
resc Romîn conduce întreaga activitate a parti- ‘ 
dului în intervalul dintre congrese, reprezintă; 
partidul în relațiile cu alte partide, organizații,' 
instituții, organizează și conduce diferite insti-i 
furii de partid și întreprinderi de însemnătate; 
socială, numește redacțiile organelor centrale; 
care lucrează sub conducerea și controlul său.; 
direct și confirmă redactorii șefi ai organelor, 
regionale de presă, repartizează forțele și mij
loacele partidului și administrează fondurile 
lui bănești.

Comitetul Central ăl Partidului Muncitoresc 
Romîn îndrumă activitatea organelor centrale 
ale puterii de stat și a organizațiilor obștești,’ 
prin intermediul grupelor de partid din aceste 
organe și organizații.

38. Pemtru întărirea muncii de conducere și; 
a activității politice, Comitetul Central are drep
tul să creeze secții politice și să numească or-J 
ganizatori de partid ai CC. în ramuri deosebiri 
de importante ale construcției socialiste. Orgă-; 
nizatorii de partid ai C.C. se subordonează co-i 
mitetului de partid superior ierarhic organiză-' 
ției lă care sînt numiți, răspunzînd totodată! 
direct față de C.C. al partidului. Pe măsură ce 
secțiile politice . își îndSlinesc. sarcinile pentru ; 
care ău fost create, C.C. le poate desființa’ sau; 
transforma în organe de partid obișnuite, con
stituite pe baza principiului teritorial și al lo
cului de producție.

Secțiile politice lucrează pe bază regulamen
telor aprobate de Comitetul Central.

39. Comitetul Central informează în mod re-, 
gulat organizațiile de partid asupra activității? 
sale.

40. Comisia Centrală de Revizie controlează»
a) rapiditatea și justețea rezolvării probleme-; 

lor în organele centrale ale partidului și bună' 
funcționare a aparatului C.C.;

b) gospodăria financiară si întreprinderile 
Comitetului Central al partidului.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie nu pot 
fi în același timp membri ai C.C. al partidului.

Comisiile de revizie regionale, orășenești și 
raionale au aceleași atribuții și drepturi pe scară 
regională, orășenească, raională, ca si Comisia 
Centrală de Revizie pe scară centrală. .

V
Organizațiile regionale ale partidului

41. Organul superior al organizației de partid/ 
regionale este conferința de partid regională? 
Conferința ordinară regională se convoacă de, 
către comitetul regional odată la 2 ani. Confe-i 
rința extraordinară a organizației de partid re
gionale se poate convoca de comitetul regio
nal, de C.C. al partidului sau la cererea unei 
treimi din numărul total <il membrilor organi
zației de partid regionale.

Convocarea conferinței regionale și ordinea; 
de zi vor fi anunțate cu cel puțin 20 zile înainte 
de data ținerii conferinței, iar a conferințelor, 
extraordinare cu cel puțin o lună înainte de 
data ținerii lor. . o

(Continuare în pag. 4-a)^ -
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' Normele de reprezentare la conferințele regio-
1 nale se stabilesc de comitetul regional.
' i 42. Conferința regională de partid are urrnă-
1 toârele atributiuni:*
ii â) ascultă și aprobă darea de seamă a comi-
I teiului regional, a comisiei de revizie și a altor 
¡.organe și instituții regionale ale partidului;
I b) dezbate problemele muncii de partid, pro-
1 blemele activității sfaturilor populare și ale ac-
I tivității economice, sindicale din cuprinsul re-
i giunii;
¡ c) alege comitetul regional, comisia de revi- 
i zie regională și delegații la Congresul Partidu- 
1 Iui Muncitoresc Romîn.
j 43. Plenara comitetului regional se convoacă 
! cel puțin odată Ia două luni.

44. Comitetul regional organizează organul
1 său executiv — biroul — compus din cel mult 
.11 persoane, inclusiv secretarii. Membrii birou- 

I iui comitetului regional se confirmă de C.C. al 
i partidului. Secretarii comitetului regional tre- 
¡ buie să aibă un stagiu de partid de cel puțin 
¡ cinci ani. i.

Biroul comitetului regional este obligat să 
raporteze în plenarele comitetului regional al 
partidului asupra activității depuse.

Comitetele regionale ale partidului se călă-
; uzesc în întreaga lor activitate după hotărîrile 
organelor de conducere ale Partidului Munci
toresc Romîn.

45. Comitetul regional al partidului organi
zează colegiul de partid de pe lîngă comitetul 
regional, care îndeplinește pe scară regională 
aceleași atributiuni că și Comisia Controlului

¡de Partid de pe lîngă CC. al P.M.R. pe scară 
centrală. Hotărîrile colegiului de partid de pe 

i lîngă comitetul regional intră în vigoare nu
mai după aprobaría lor de către comitetul re
gional al partidului. Președintele colegiului de 

; partid se confirmă de C.C. al partidului și răs- 
i punde de activitatea colegiului ătît față de co
mitetul regional de partid cît și față de C.C. 
al partidului.

46. Comitetul regional are următoarele atri
buții :

1 asigură îndeplinirea fermă â directivelor 
j partidului, conducînd în intervalul dintre con
ferințe întreagă muncă de partid din regiune; 

J asigură desfășurarea criticii și autocriticii și 
educarea comuniștilor în spiritul atitudinii in

transigente față de lipsuri; conduce studiul măr- 
xism-leninismului de către membrii și căndidâții 
de partid; organizează muncă de educare co
munistă ă oamenilor muncii; organizează și con- 

i’duce diferite instituții de partid și întreprinderi 
de însemnătate socială în regiune; numește re- 

¡ dăcțiă ziarului regional de partid care lucrează 
sub conducerea și controlul său, repartizează în 

¡cuprinsul organizației sale forțele și mijloacele 
partidului și administrează fondurile bănești ale 
organizației de partid regionale.

Comitetul regional îndrumă activitatea orga
nelor regionale ale puterii de stat și ă organi
zațiilor obștești regionale prin grupele de partid 
din aceste organe și organizații.

47. Comitetele regionale informează sistema
tic Comitetul Central ăl partidului și-ijpcezinta, 

¡în termenele stabilite, dări de seamă asupra'ăc- - 
tivității lor. '

, Comitetul regional informează periodic orga
nizațiile de partid din regiune asupra âctivi- 

, tăjii sale. ■

VI
Organizațiile orășenești și raionale 
(sătești și orășenești) ale partidului
48. Organul superior al organizației de partid 

orășenești sau raionale este conferința de 
partid orășenească sau raională. Conferința or
dinară orășenească sau raională se convoacă de 

¡comitetul orășenesc sau raional odată la un an. 
¡Conferința extraordinară a organizației de 
¡partid orășenești sau raionale se poate convocă 
de comitetul orășenesc său raional, de organele 

i superioare ale partidului sau la cererea unei 
treimi din numărul total al membrilor organiza
ției de partid orășenești sau raionale respective. 

, Convocarea conferinței orășenești sau raăo- 
năle și ordinea de zi vor fi anunțate cu celț 
puțin 10 zile înainte de data ținerii conferinței, 
iar ă conferințelor extraordinare cu cel puțin 
20 zile înainte de- data ținerii lor; • - -

Normele de reprezentare la conferința oră
șenească sau raională se stabilesc de comitetul 
orășenesc sau raional.

49. Conferința orășenească sau raională are 
următoarele atribuții:

a) ascultă și aprobă darea de seamă a co
mitetului orășenesc sau raional, a comisiei de 
revizie și a altor organe și instituții orășenești 
sau raionale ale partidului; ’ i

b) dezbate problemele muncii de partid, pro
blemele activității sfaturilor populare și ale ac
tivității economice, sindicale din cuprinsul ora
șului sau raionului;

c) alege comitetul orășenesc său raional, co
misia de revizie orășenească sau raională și de
legați la conferința regională de partid.

50. Plenara comitetului orășenesc sau raiona.l 
se convoacă cel puțin odată’ pe lună.

51. Comitetul orășenesc sau raional organi
zează organul său executiv — biroul — compus 
din 7—9 persoane, inclusiv secretarii. Membrii 
biroului comitetului orășenesc sau raional se 
confirmă de comitetul regional. Primul secretar 
al comitetului orășenesc sau raional se confirmă 
și de C.C. al partidului. Secretarii comitetului 
orășenesc său raional trebuie să aiibă un stagiu 
de partid de cel puțin 3 ani.

Biroul comitetului orășenesc său raional e*ste 
obligat să raporteze la plenarele comitetului 
orășenesc sau raional al partidului asupra acti
vității depuse.

52. Comitetul orășenesc sau raional organi
zează și confirmă organizațiile de bază ale 
partidului în întreprinderi, gospodării agricole 
de stat, S.M.T.-uri, gospodării agricole colec
tive, instituții și sate, conduce activitatea lor 
și ține evidența membrilor și candidaților de 
partid din cuprinsul orașului sau raionului, asi
gură îndeplinirea fermă a directivelor partidu
lui, desfășurarea criticii și autocriticii, educa
rea membrilor și candidaților de partid în spi
ritul atitudinii intransigente față de lipsuri, or
ganizează ștudiul marxism-leninismului de că
tre membrii și candidații de partid și conduce 
munca de educare comunistă a oamenilor mun
cii, numește redacția ziarului raional său oră
șenesc de partid, care' * lucrează sub conducerea 
și controlul său, și confirmă redacțiile ziarelor . 
din marile întreprinderi și instituții, reparti
zează în cuprinsul orașului său raionului forțele 
și mijloacele partidului și administrează fondu
rile bănești ale organizației de partid orășenești 
său raionale.

Comitetul orășenesc său raional îndrumă ac
tivitatea organelor puterii de stat din oraș său 
raion și activitatea organizațiilor obștești oră
șenești său raionale prin grupele de partid din 
aceste organe și organizații.

53. Comitetul orășenesc sau raional infor
mează sistematic comitetul regional al parti
dului și îi prezintă, în termenele stabilite de 
C.C. ăl P.M.R., dări de seamă asupra activi
tății sale.

Comitetul orășenesc sau raional informează 
periodic organizațiile de partid din oraș său 
raion ăsupra activității sale.

54. In orașele m&rb se creează, cu aprobarea
Comitetului Central ăl P.M.R., organizații de 
partid raionale subordonate comitetului de 
partid orășenesc respectiv. ' < '

VH
Orgamzațiite de baza ale partidului

55. Organizațiile de bază sînt temelia parti
dului. Organizațiile de bază ale partidului se 
constituie în întreprinderi, stațiuni de mașini și 
tractoare, gospodării agricole de stat, gospo
dării i'agricole colective, în unitățile Forțelor Ar
mate ale R.P.R., la sate, în instituții, școli, uni
versități și în alte unități, unde sînt cel puțin 
3 membri de partid.

Acolo unde sînt măi puțin de 3 membri de 
partid și există candidați, se creează o grupă 
de membri și candidați de partid.

Acolo unde există măi puțin de 3 membri 
de partid și măi puțin de 3 utemiști se creează 
o grupă mixtă de partid și U.T.M. Grupele de 
membri și candidați de partid și grupele mixte 
de partid și U.T.M. sînt conduse de organiza
tori de partid numiți de comitetul orășenesc, 
raional sau de secția politică.

Organul superior al organizației de «bază â 
partidului este adunarea generală, care se con
voacă* cel puțin odată pe lună.

56. In interiorul organizațiilor de bază cu 
peste 100 membri și candidați de partid se pot 
c&ea organizații de partid pe ateliere, schim
buri, sectoare, direcții, facultăți etc. cu aprobă-’ 

rea dată pentru fiecare caz în parte de comitetul 
orășenesc,' raional sau de secția politică.

In interiorul organizațiilor de partid pe ate
lier, pe schimb, ș.a.m.d., precum și în interiorul 
organizațiilor de bază care numără mai puțin 
de 100 membri și candidați de partid, pot fi 
create grupe de partid pe echipe, brigăzi, agre
gate etc. care sînt conduse de un organizator 
de partid ales.

57. In întreprinderea său instituția unde nu
mărul membrilor și ăl candidaților de partid este 
mai mare de 300, se poate constitui un comitet 
pentru conducerea organizației de partid unice 
pe întreaga întreprindere sau instituție. In acest 
caz, organizațiilor de partid pe ateliere, schim
buri, ș.a.m.d., li se acordă drepturi de organi
zații de bază. '

Constituirea comitetelor de partid șe face cu 
âprobarea C.C. al partidului pentru fiecare caz 
în parte.

58. Organizația de bâză â partidului alege 
anual, în adunare generală, organul său exe
cutiv — biroul — care conduce întreaga muncă 
curentă ă_orgânizâției de bâză. Biroul organiza
ției de bază se compune din cel mult 9 per
soane.

In organizațiile de bază care numără mâi 
puțin de 10 membri de partid se alege un se
cretar al organizației de bâză și un locțiitor 
al său.

In scopul creșterii și educării rapide â mem
brilor de partid în spiritul conducerii colective, 
se acordă organizațiilor de partid pe atelier, 
care âu între 10—100 membri de partid, dreptul 
de a alege un birou compus din 3—5 persoane, 
iar acelor care âu peste 100 membri de partid 
— un birou compus din 5—7 persoane.

Organizațiile de bâză conduse de comitete de 
partid aleg comitetul în adunări generale său 
conferințe. Comitetul se compune din cel mult 
13 membri și4 supleânți.

Biroul organizației de bâză său comitetul dé 
partid aleg cîtejin secretar care trebuie să aibă 
un stagiu de partid de cel puțin un an pentru' 
birou și cel puțin doi ani pentrucomitet.

Birourile și comitetele organizațiilor de bază 
se confirmă de comitetul raional sau orășenesc 
ăl partidului.

In organizațiile de bâză care âu pînă lâ 300 
membri de pățtid, muncă de partid se duce dé 
regulă de către activiști neeliberâți de muncâ 
în producție.

59. Biroul sau comitetul organizației ele bază 
prezintă cu regularitate dări de seamă asupra! 
activității sale în față' adunlrii generale a orga
nizației de bâză. In adunările generah de partid,, 
biroul raportează organizației asupra' îndeplU 
rării hotărîrilor adunării generale precedente^

60. Organizațiile de bâză ale pâriWttfai leagă 
măsele de mSncitori, țărani muncitori și intelec- 
tuăli cu csgânele conducătoare ale partidului; 
Sarcinile organizației de bază sînt -j

a) desfășoară muncâ de agitație și organi
zatorică în mase pentru înfăptuirea chemărilor, 
și hotărârilor partidului, asigură conducerea! 
presei din întreprindere sau instituție (ziare dé 
uzină, gazete de perete etc.)';

b) duce munca politică pentru atragerea? de noi 
membri în partid și se ocupă de educarea lor 
comunistă;

c) organizează învățămmtul de partid âl 
membrilor și candidaților de partid și contro
lează munca acestora pentru însușirea princi- 
piilor de bază ale marxism-leninismului;

d) ține evidența tuturor membrilor și candid 
dăților -de partid din organizație și Ie reparti
zează sarcini concrete, prin îndeplinirea cărorâ 
asigură roiul de conducător politic al organ a- 
ției de partid în locul în care activează și con
ducerea permanentă â organizațiilor obștești și 
sociale ale oamenilor muncii;

e) mobilizează masele din întreprinderi, sta
țiuni de mașini și tractoare, gospodării agricole 
de stai, gospodării agricole colective și întovă
rășiri, pentru îndeplinirea planului de produc
ție, întărirea disciplinei în muncă și dezvoltarea 
întrecerii socialiste; mobilizează țărănimea cu 
gospodărie mică și mijlocie la luptă pentru 
creșterea producției agricole și duce în rondu
rile țărawtor muncitori muncă de conrángeré 
pentru unirea lor, pe baza liberului const »fă- 
mfcit, în întovărășiri și gospodării agriccAe co
lective;

'¿joivtinuare in pag, 5-a>)
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f) șe îngrijește zi de zi de ridicarea nivelului
de trai material și cultural al celor ce mun
cesc, luptă împotriva delăsării și lipsei de spirit 
gospodăresc în administrația întreprinderilor, 
stațiunilor de mașini și tractoare, gospodăriilor 
agricole de stat și gospodăriilor agricole co
lective, împotriva oricăror manifestări de bi
rocratism; . -W

g) educă membrii și candidații de partid, pre
cum și pe ceilalți oameni ai muncii în spiritul 
vigilenței revoluționare, aii respectării stricte a 
secretului de partid și de stat, în spiritul luptei 
necruțătoare împotriva oricăror manifestări ale 
ideologiei burgheze, împotriva încercărilor duș
manului de clasă de a zădărnici construirea so
cialismului, împotriva sabotorilor, diversioniști- 
lor și spionilor;

h) desfășoară critica și autocritica și educă 
membrii și candidații de’ partid în spiritul ati
tudinii neînduplecate față de lipsuri;

i) se îngrijește de educarea tineretului în 
spiritul ideologiei comuniste și al moralei pro
letare, în spiritul internaționalismului proletar 
și al dragostei față de patrie și popor, se îngri
jește de ridicarea calificării profesionale a tine
retului;

j) acordă sprijin comitetului raional, orășe
nesc, secției politice în toată munca lor practică, 
participă activ la întreaga viață politică și eco
nomică ă țării.

61. In vederea ridicării rolului organizațiilor 
de bază ale partidului din întreprinderile de 
producție și comerț, inclusiv stațiunile de mașini 
și tractoare, gospodării a'gricole de stat, gos
podării agricole colective, și în vederea ridicării 
răspunderii lor pentru starea muncii în aceste 
unități, se acordă acestor organizații dreptul 

’de control asupra activității administrației.
Organizațiile de partid din ministere, care 

din cauza condițiilor specifice de muncă ale 
instituțiilor de stat nu pot îndeplini funcții de 
control, sînt obligate să constate și să semna
leze lipsurile din munca ministerului, ă insti
tuției și a funcționarilor acestora, înaintînd ob
servațiile și propunerile, lor Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn și conducăto
rului ministerului său instituției respective.

Toți membrii de partid, lucrători ai aparatu
lui central ăl unui minister sau al unei insti
tuții, fac parte dintr-o organizație de_ partid 
unică pe întregul minister său pe întreaga. in
stituție. ț

Secretarii organizațiilor de bază din minis
tere și alte instituții centrale se confirmă de 
Comitetul Central al partidului.

VIH
Partkittl și Uniunea Tineretului 

Muncitor
62. Partidul desfășoară activitatea să în rîn- 

dttrile tineretului din R.P.R. prin Uniunea Ti
neretului Muncitor. U.T.M. este organizația 
unică revoluționară a tineretului muncitor de 

lă orașe și sate. Uniunea Tineretului Muncitor 
duce murica sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn. Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor — organul de conducere al 
Uniunii Tineretului Muncitor — este subordo
nat Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, comitetul regional al U.T.M. — 
comitetului regional al partidului, ș.ă.m.d. Or
ganizațiile de partid sînt obligate să asigure 
conducerea permanentă, îndrumarea continuă, 
sprijinul si controlul sistematic al organiza
țiilor U.T.M.

63. Membrii U.T.M.-ului care sînt membri 
sau candidați de partid ies din U.T.M. odată 
cu intrarea lor în partid, dacă nu ocupă posturi 
de conducere în organizațiile U.T.M.-iste.

64. U.T.M.-ul ajută partidul în educarea co
munistă a tineretului, în mobilizarea lui la 
lupta întregului popor muncitor pentru întări
rea regimului democrat-popular și construirea 
socialismului. U.T.M.-ul este principală re
zervă a partidului. Organizațiile U.T.M.-ului 
trebuie să militeze activ pentru traducerea în 
fapt a directivelor partidului în toate domeniile 
construcției socialiste, mai ales acolo unde nu 
există organizații de bază ale partidului.

65. Organizațiile U.T.M. au dreptul de ă dez
bate larg și de a pune în fața organizațiilor de 
partid respective toate problemele muncii între
prinderii, stațiunii de mașini și tractoare, gos
podăriei agricole de stat, gospodăriei agricole 
colective, instituției etc. în vederea lichidării 
lipsurilor din activitatea acestor unități și ă 
acordării ajutorului pentru îmbunătățirea acti
vității lor, pentru organizarea întrecerii socia
liste și a campaniilor de masă.

ÎX
Organizațiile de partid 

din Forțele Armate ale R. P. R.

66. Muncă de partid în Forțele Armate ale
R.P.R. este condusă de către Direcția Superioară 
Politică a Armatei, care lucrează cu drepturi 
dle secție ă C.G. al P.M.R. ț

Organizațiile de partid din Forțele Armate 
ale R.P.R. activează pe baza regulamentelor 
aprobate de C.C. al partidului.

67. Șefii direcțiilor politice ale regiunilor, 
militare și ale comandamentelor de armă tre
buie să aibă un stagiu de partid de cel puțin 
5 ani, iar șefii secțiilor politice ale diviziilor 
și brigăzilor de cel puțin 3 ani.

venit lunarlsei cu un
?» »»
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73. Lă intrarea în partid candidații plătesc o cotizație de intraresde 2%. din yeoitul lunari 
pe care-1 au. . ■

68. Organele politice din Forțele Armate sînt 
obligate să țină o legătură strînsă cu organele 
locale de partid prin participarea permanentă 
a conducătorilor lor la activitatea comitetelor, 
de partid. Șefii organelor politice sînt obligați 
să prezinte sistematic comitetelor locale ale 
partidului rapoarte »asupra muncii politice în 
unitățile Forțelor Armate.

X
Grupele de partid din organizațiile 

fără de partid

69. In scopul înfăptuirii rolului conducător 
al partidului, al asigurării conducerii de către' 
partid a organizațiilor de masă, în organele, 
alese ale puterii de stat — la toate congre-i 
sele, consfătuirile și îri organele alese ale orga
nizațiilor sindicale, cooperatiste și ale celorlalte 
organizații de masă, unde sînt cel puțin 3 mem- j 
bri de partid, se organizează grupe de partid. > 
Sarcina acestor grupe de partid este de a asigurai 
creșterea influenței partidului și promovarea poli-’ 
ticii sale în rîndurile celor fără de partid, de ă 
întări disciplina de partid și de stat, de a lupta 
împotriva birocratismului, de a antrena masele 
lă lupta pentru realizarea sarcinilor trasate de! 
partid, de a controla executarea de către aceste' 
organizații a hotăririlor partidului șl guvernu
lui. Pentru activitatea curentă grupă alege uni 
secretar.

70. Grupele de partid se subordonează orgă-»' 
nelor de partid corespunzătoare: Comitetului! 
Central al partidului, comitetului regional, co
mitetului orășenesc său raional. In întreagă lor 
activitate, grupele de partid sînt obligate săi 
se călăuzească după hotărîrile organelor con- i 
ducătoare de partid și să le aplice cu strictețe. 
Grupele de partid dip organizațiile fără de 
partid raportează organelor conducătoare de 
partid asupra activității lor.

XI
Mijloacele bănești ale partidului

71. Mijloacele bănești ale partidului provin. 
din cotizațiile membrilor și candidaților de 
partid, din veniturile întreprinderilor partidului 1 
și din alte încasări.

72. Cotizațiile lunare pentru membrii și căn- 
didații de partid se stabilesc în felul următor i

1001 la 2000 „ 1
2
3

»•

9_i.

î»!

200 lei plătesc 0,50 lei
201 la 1000 lei plăjtesci 0,50%
""............... ' %

% 
.%

Prin Decretul Nr. 321 al Prezidiu
lui /Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romíné, cu prilejul 
Zilei minerului au fost decorați cu 
Medalia Muncii' pentru munca ex
cepțională și succese în producție, ur
mătorii mineri, tehnicieni și ingineri 
din Valea Jiului :

Mina Petrila: Croitoru Gheorghe, 
Șzabo Caroi; Brăiescu ' Vasile, Coz- 
ma Ernest, Circu Nicolae lui Pe
tru, Floca Viorel, Alexe Ioan, 
Porani losif IV, Zilai Ioan, Buia 
Gheorghe, Domokos Francisc, Miclea 
¡Ioan, Botschner Martin, Zamfir Ena- 
che, Armășelu Constantin, Dehefeanu 
'Alexandru, Dobrican Traian mineri ; 
Svoboda Tiberiu, strungar ; Pal Domi- 
nic, fierar; Nyerges Alexandru, elec
trician; Zlazk’i Caroi, mecanic; Tatar 
Nicolae, fochist; Szarvas Victor, teh
nician ; Nichita Ioan, tehnician; Stoia 
Pavel, maistru miner; Segesvári Eme- 
ric, maistru miner; Oancea Constan
tin, inginer ; Petruș Nicolae II, mais
tru miner; Musca Ioan, maistru mi
ner; Probaș Anton, tehnician mecanic; 
Bíró Iosif 18, maistru mecanic; Za- 
haria Nicolae, mecanic; Moldo
van Iosif, inginer: Manole Nico
lae, inginer ; Buciuman_ Nico-

Mineri, muncitori, tehnicieni și ingineri 
din Valea Jiului decorați cu Medalia Muncii 

cu prilejul Zilei minerului
lae,. tehnician ; Furdui Romulus, teii-, 
nician; Crainic Pamfil, tehnician; Bo- 
nyhai Ana, administrator cantină.

Preparația de cărbuni Petrila : Mei- 
zenbach Mihai, șef de echipă întreți
nere; Colda Teodor, lăcătuș; Guld 
Iosif curelar; Toth Ioan, maistru în
treținere; Balea Nicolae, dulgher; 
Cziraky Ștefan, electrician; Todoran 
Ștefan, vulcahizator; Pantea Viorica, 
cantaragiu; Bălănucă Nicolae, conta
bil; Mitrache Ilie, tehnician mecanic; 
Crișan Simion, tehnician mecanic; 
Maier Maria, laborantă; Szedlacsek 
Eugen, directorul preparației.

Mina Lonea: Ciucian Sabin, Neag 
Petru, Tokes Adalbert, Gavrilă A. 
Gheorghe, Gergelv *Ioan, Birjaru Ale
xandru, mineri ; Țăndrău Moise, In- 
drona Ioan, Iancu Nicolae lui Mituț. 
tehnicieni; Moldovan Ludovic, mais
tru mecanic; Vodila Ernest, maistru 
mâner; Cosma Gheorghe, maistru mi
ner ; Șicoi Ioan, maiistru mecanic; 
Arnbruș Ana, muncitoare subteran.

Mina Aninoasa: Iancu Nicolae, 

Fodor Iosif, Hoțea Constantin, Berec- 
zki Caroi, Lang Adalbert, Szentgyor- 
gyi Mihai, Rusu Simion, Dunca Petru, 
Furt a Aladar, Smera Ioan. Pavlovici 
Ilie, Moldovan Vasile, mineri; Manea 
Valter, Sabin Constantin, Ma'idic De- 
rideriu, lăcătuși; Barz Gheorghe, mi
ner ; Passuldetti Ioan, mecanic; Fe- 
renczi Francisc, maistru mecanic ; Pe- 
trie Dumitru, maistru miner; Buzdu
gan Mihai, tehnician, Nagy Karol 8, 
iehnician; Suhan Francisc, tehnician 
mecanic ; Niculescu Vas'ile, tehnician; 
Cristea Aurel, miner; Bader Elias, 
funcționar; Giurumescu Constantin, 
inginer ; Fogel Ileana, Vădan Elena, 
muncitoare subteran; Voicu Gheor
ghe, electrician; Toma Alexandru, 
Răcănelu Constantin1, șefi de secții și 
Firescu Ioan.

Mina Uricani: Todoran Ioan, Ker- 
teș Teodor., Sleth Augustin, Amariei 
Toan, mineri; Dula Aurel, inginer.

Intreprinderea de construcții și 
montaje miniere: Bata Traian, Iacă-. Jiului se va publica 
tuș; loja Alexandru, tîmplar; .Wapkez .toare.- - '

Richard, lăcătuș; Binder pricfriclî] 
mecanic tîmplar; Slavici Iosif, tehni-i 
cian; Lazăr Vasile, tehnician;' Cor-] 
fanta Caroi, mecanic; Marian Chirion,' 
zidar, Mitra Mihai, maistru tîmplar 
Teodorescu Ștefan, apaductier.

Întreprinderea de locuințe și loca 1 
litri: Rădulescu Octavian, inginer. ]

Direcția Generală a Cărbunelui^ 
Valea Jiului: Roman Petru, Gîrjoabă] 
Victor, Cenușă Constantin, Popescu' 
Alexandru, ingineri; Griober Mihai,-! 
sef serviciu ca’dre ; Pop Vasile, con
tabil șef; Maschio Norbert, Șuciu Ale-,' 
xandru, Kiéin Rudolf, tehnicieni ; Gri- 
gercsik Irina,, funcționară ; Martina 
Viorica, contabilă ; Husti Eugen, func
ționar; Vlădulescu Magdaléna, dactilo
grafă ; Stummer Maria, stenodactilo
grafă ; Iancu Ioan, Kapelar Aladar, 
șoferi și Bejan Adrian.

Institutul de Mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej”: Constantinescu Ilie, Mititelul
Claudiu, ingineri; Mic Gheorghe, la
borant.

Lista decoraților cu Medalia Mun
cii de la minele Lupeni și Vulcan și] 
de la celelalte întreprinderi d‘in Valea’ 

în numerele urmă-



Legea pentru organizarea și funcționarea 
Arbitrajului de Stat

Fapte din întrecere
Legea pentru or-

§ ganizarea șj; func- R e z
fționarea Arbitraj u-

lui de Stat,.țvo|ată 
de Marea "Adunare Națională, stabi

lește că Arbitrajul de Stat are sarcina 
să rezolve -litigiile izvorîte din neres- 
pectarea obligațiilor legale sau con
tractuale ori a obligațiilor născute 
din acte administrative de planificare, 
precum și orice alte litigii cu privire 
la patrimoniu dintre instituțiile, în
treprinderile și organizațiile economice 
de stat sau cooperatiste-sau alte or
ganizații obștești. Arbitrajul de Stat 
se ocupă de asemenea cu rezolvarea 
litigiilor izvorîte din neîndeplinirea 
obligației de a contracta, a divergen
țelor ivite cu prilejul încheierii con
tractelor sau cu prilejul stabilirii con
dițiilor fundamentale pentru încheie
rea contractelor. Prin rezolvarea grab
nică a acestor litigii, prin lupta ac
tivă împotriva deficiențelor constatate, 
îprin semnalările pe care le face și 
l'prln măsurile pe care le propune, Ar
bitrajul de Stat urmărește întărirea 
legalității populare, a disciplinei de 
plan, a disciplinei contractuale și a 
gospodăririi socialiste, apărarea pro

prietății socialiste, precum și mărirea 
simțului de răspundere personală.

Conform prevederilor legii, organele 
Arbitrajului de Stat funcționează pe 
lîngă,Consiliul de Miniștri, pe lîngă Co
mitetul executiv al sfatului popular ral 

i Capitalei și pe lîngă comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare regionale. 

■ Controlul asupra întregii activități’a 
Arbitrajului de Stat aparține Consiliu
lui de Miniștri, iar conducerea gene
rală a Arbitrajului de Stat se exercită 
de un Prim Arbitru de Stat, ajutat de 
un Prim Arbitru de Stat adjunct.

Primul Arbitru de Stat’, sau în lip
sa acestuia Primul Arbitru de Stat 
adjunct ia parte cu vot consultativi,la 
ședințele Consiliului de Miniștri. Ar
bitrajul de Stat de pe lîngă Comite
tul executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei, precum și Arbitrajele de Stat 
de pe lîngă comitetele executive ale 
'sfaturilor populare regionale sînt con
duse, de către un arbitru de stat șef, 
care ia parte cu vot consultativ la șe
dințele comitetului executiv al sfatu
lui popular respectiv.

Legea precizează care anume litigii 
nu sînt de competență Arbitrajului de 

; Stat. Printre acestea figurează liti- 
giile de o valoare mai mică de 25G0 
lei, cu anumite excepții specificate d.e 
lege, cele privitoare la impozite, liti- 

igiile născute din operațiunile statu
tare ale Băncii de Stat a R.P.R., dacă 
banca este una din părțile în litigiu, 

;cele decurgînd din contractele de Irans 
port, feroviar, rutier, pe apă sau’ae- 

jEtan, cu anumite excepții, litigiile din- 
itre instituțiile, întreprinderile și or 
■ganîzațiile economice de stat sau co
operatiste și alte organizații obștești, 
' dacă părțile depind exclusiv de același 
minister, organ central al adminis
trației de stat sau uniune centrală de 
cooperative, litigiile în care una din 
părți -este o gospodărie agricolă co
lectivă etc.

Legea stabilește amănunțit care a- 
nume lit'igii sînt de competența Ar
bitrajului de Stat de pe lîngă Consi
liul de Miniștri și care sînt de compe 
'tența Arbitrajului de Stat de pe lîngă 
Comitetul executiv al Sfatului popular 
al Capitalei sau de pe lîngă comite- 
Mle executive ale sfaturilor popularc 
-•egionale. Primul Arbitru de Stat 
poate lua orice litigiu de competența 
Arbitrajului de Stat de pe lîngă comi
tetele executive ale sfaturilor populare 
pentru a-1 da spre rezolvare Arbitra
jului de Stat de pe lîngă Consiliul 'de- 
Miniștri. In mod excepțional el poate 

.trimite spre rezolvare Arbitrajelor de

Stat de pe lîngă 
u m a t Comitetul executiv
__  al Sfatului Popular 

ai Capitalei sau 
de pe lîngă comitetele executive 
ale sfaturilor populare regionale,; 
litigii de competența Arbitrajului 
de 5Siat de pe lîngă Consiliul de, 
Miniștri, cu excepția litigiilor care ‘ 
.înt-de competența sa exclusivă.

Arbitrajul de Stat se conduce în ho- 
tărîrile sale după legi, decrete, hotă
rîri ale Consiliului de Miniștri sau 

-alte dispoziții cu caracter normativ. 
;recum și după principiile generale 
ale politicii economice a R.P.R In
ii aprinderile, instituțiile și organiza 
țiile economice de stat sau coopera
tiste, alte organizații obștești și so
cietățile de colaborare economică sînt 
obligate a sezisa în caz de litigiu Ar
bitrajul de Stat, dacă nu au ajuns 
la o rezolvare prin bună înțelegere. 
Ele sînt obligate — la ceferea Arb'iba 
i jIuî de Stat — să dea relații, să 
;rezmte acte și orice material necesar- 
rezolvării litigiilor.

Cînd se constată că legalitatea' 
populară, disciplina de plan, disciplina 
contractuală, principiul gospodăririi 
socialiste sau proprietatea socialis'ă 
au fost încălcate, Arbitrajul de Stat 
5 re dreptul să ia cazul în examinare^ 
din oficiu. El va semnala abaterile, 
constatate organelor competente a 
lua măsuri de îndreptare sau sancțîo 
nare, putînd face propuneri corespun
zătoare. In cazul cînd se constată ne
glijențe în organizarea și funcționarea 
contabilității întreprinderilor sau or
ganizațiilor economice de stat sau 
cooperatiste, Primul Arbitru de Stat și 
arbitrii de stat șefi — dacă faptul nu 
constituie o infracțiune — vor putea, 
să ceară sancționarea disciplinară a' 
conducătorilor și contabililor șefi răs
punzători, fie să le aplice direct o a- 
mendă, al cărei maxim poate ajunge' 
pînă la salariul pe o lună. Organele 
sezisate au obligația să comunice Ar
bitrajului de Stat măsurile luate pen
tru înlăturarea deficiențelor semna
late. Totodată ele au obligația să ia 
măsuri de sancționare a celor răspun
zători și să execute deciziile de amen
dare luate de Primul Arbitru de Stat 
și de arbitrii de stat șefi.

Arbitrajul de Stat de,,pe lîngă Con- , 
siliul de Miniștri are sarcina de a , 
centraliza, analiza și sistematiza iwa- • 
ter'ialul rezultat din activitatea tuturor.: 
organelor arbitrale, pentru a face pro
puneri atît cu privire la complectări 
sau modificări ale legislației în vi- 
goare-cît și -cu privire la îmbunătăți
rea activității întreprinderilor, insti
tuțiilor, organizațiilor economice etc.

Hotărîrile Arbitrajului de Stat sînt 
definitive și se execută deîndată sau 
la termenul fixat în hotărîre.

Dreptul de control asupra hotărî- 
rilor-pronunțate de organele Arbitra
jului de Stat îl are Consiliul de Miniș- • 
tri, Primul Arbitru de Stat pentru 
unele hotărîri și comitetele executive 
ale sfaturilor populare pentru alte.* 
hotărîri.

Legea mai prevede că ministerele • 
și celelalte organe centrale ale admi
nistrație de stat, precum și uniunile 
centrale de cooperative își vor crea 
organe arbitrale departamentale pro
prii, atunci cînd rezolvarea pe cale 
administrativă a litigiilor ce se ivesc 
îngreunează buna funcționare a aces
tor ministere și organe centrale ale 
administrației de stat sau sTînjenesc 
îndeplinirea planului lor. Primul Ar
bitru de Stat are drept de îndrumare 
și asupra activității Arbitrajului de
parte. ntal.^

Au îndeplinit plănui anual
l a începutul anului, un mare nu

măr ele brigăzi de mineri de la Vul
can și-au luat angajamentul de a în
deplini înainte de termen planul a- 
nual. Întrecerea între aceste brigăzi 
s-a desfășurat, tot timpul cu mare 
însuflețire’ Deosebit de însuflețită a 
fost întrecerea între brigăzile condu
se de minerii Andrei Vizi și Andro- 
nic Iovan. Și roadele întrecerii n-au 
întîrziat să se arate: La 6. august 
minerii din brigada tov. Andronic 
Iovan au extras ultimele tone de căr
bune din planul pe anul 1954. Tot 
în aceeași zi brigada tov. Andrei 
Vizi a armat ultimul metru de gale
rie din planul anual.

In întrecerea în cinstea Zilei mi
nerului și a celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, am
bele brigăzi au obținut mari depă
șiri de plan. In luna iulie depășirile 
brigăzii tov. Iovan s-au ridicat lai 
95 la sută, iar ale brigăzii tov. Vizi 
la 66 la sută. Pe primele zile din 
luna august realizările'au crescut la 
124 și respectiv 100 la sută.

Terminînd planul anual în 7 luni 
și 6 zile, cele două brigăzi fruntașe 
în întrecere de Ia mina Vulcan, lu
crează — socotind de Ia începutul 
cincinalului — în contul anului 1956. 
(P. ANATOLIE, corespondent). -■

Un sector cu mineri și tehnicieni harnici
— Azi, în sectorul III ,,Steaua Ro

șie“ de la mina Lupeni a fost' o ade
vărată sărbătoare — așa începe scri
soarea pe care corespondentul volun
tar tov. țoan Chelbezan a trimis-o 
zilele trecute redacției. Minerii și teh
nicienii din sectorul III al minei Lu
peni au sărbătorit victoria brigăzii 
de tineret condusă de minerul Petru 
Spînu, care și-a îndeplinit sarcinile 
de plan pe 1954 și a început să lu- 

icr.eze în contul anului 1955.
Brigada condusă de tînărul Petru 

Spînu a fost întîmpinâtă la ieșirea 
din mină cu flori; mineri și tehni
cieni au rostit scurte cuvîntări de fe
licitare, iar în numele sărbătoriților 
brigadierul și-a luat noi angajamente 
în muncă.

Aceasta este numai una din brigă
zile de mineri harnici din-acest sec
tor. O altă brigadă fruntașă este cea' 

■ condusă de tînărul Paul Anțilă, care 
lă 31 iulie a depășit sarcinile de plan

lă extracția de cărbune cu 100 lă sută. 
Brigăzi harnice sînt și cele conduse 
de minerii Virgil Spătăceanu, Dumi
tru Hambășeanu, Mihai Wolf. Oameni 
de nădejde, cu care colectivul nu se 
face de rușine în întrecere, sînt și 
tov. Ștefan Beciuc, Gheorghe Sfițu, 
Iosif Szocs, Roman Jurca, Constan
tin Munteanu, Vasile Ciulea, Grigore 
Dornic și alți tehnicieni, artificieri și 
muncitori auxiliari.

Colectivul sectorului III de la mina 
Lupeni, condus de inginerul Emeric 
Aiagyaroși, este fruntaș pe întreaga' 
mină. Pînă lă 31 iulie colectivul sec
torului extrăsese deja și cantitatea 
de cărbune prevăzută pentru primă 

. decadă ă lunii august. Ziua celei de 
a 10-a aniversări a eliberării patriei 
este întîmpinâtă de acest colectiv cu 

~ noi succese în muncă. In primele zile 
ale lunii ăugust planul de cărbune 
al sectorului ă fost îndeplinit în pro
porție de 136 la sută.

In întrecere, realizările cresc
La mina Vulcan există un mare

număr de brigăzi de mineri care, în trecere din lună ăugust această bri- -----  ?_ _ IA .. . • _____  *------ - 
aniversări a eliberării patriei noastre, 
îșî sporesc neîncetat realizările.

Așa este, de exemplu, 1 
dusă de minerul Aurel Ispas care a 
încheiat luna iulie cu o depășire de 
plan de 42 la sută. In prezent bri
gada obține depășiri de peste 52 la 
sută In primele zile ale lunii august 
și brigăzile conduse de minerii Ludo
vic Antal și Petru Feher și-au dez
voltat realizările cu cîte 
tiv 11 la sută.

In cursul lunii iulie, brigada con-;.;
dusă de tînărul Rudolf Karacsony ă rată întrecerea, 
depășit productivitatea planificată cu ", pondent).

93 la sută. In primele trei zile de în- 

întrecerea în cinstea celei de a 10-a ’ gadă a obținut noi succese în muncă, 
înregistrînd o depășire de 97 la sută.

. Brigăzile minerilor Traian Păcurar 
brigada con- și Francisc Fizesi luptă de asemenea 

pentru a dezvoltă realizările obținute 
luna trecută. Pînă în prezent ele 
și-au întrecut sarcinile de plan cu 
30-64 lă sută.

Succesele pe care le dobîndesc în 
întrecerea' socialistă numeroase bri
găzi de mineri

* constituie un
# pentru întregul colectiv 

mine, de felul

10 și respec-
de la mina Vulcan,- 
exemplu mobilizator 

al acestei 
cum trebuie desfășu- 

(A. PANIȘ, cores-

Cu programul de cicluri depășit
Ziuă minerului a fost întîmpinâtă 

de către brigăzile de mineri de la A- ", 
ninoasa cu însemnate realizări în 
muncă. In primele rînduri ale între
cerii s-au situat minerii din brigă- 

.-zile care lucrează după metoda . gra- " 
ficului ciclic.

Brigadă condusă de fruntașul în-
• trecerii socialiste Constantin Hoțea
* lucrînd după metoda graficului ciclic 
Ha o galerie direcțională din stratul , ■ 
ylH, a reușit să depășească cu 50 la 
.sută ciclurile programate pe luna iu
nie. Frumoăse succese au obținut de
asemenea în cinstea Zilei minerului - 
și brigăzile conduse de tov. Ioan O- 
prean și Augustin Guran care dato

rită aplicării metodei graficului ci
clic a reușit să extragă cu 573 și res
pectiv 536 tone de cărbune peste 
plan.

Cîte trei cicluri ău realizat în plus 
față de cele programate pe luna tre
cută și minerii din brigăzile conduse 
de tov. Ilie Palotai, Ioan Moldovan, 
Carol Nagy și alții.

In prezent minerii din brigăzile 
care lucrează după metoda graficului 
ciclic luptă cu puteri sporite pentru 
ă realiza succese și mai însemnate 
în cinstea celei de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei noastre. (ELENA 
LICIU, corespondent). ...

Succesele minerilor din Uricani
Desfășurînd tot mai larg steagul . 

întrecerii socialiste, minerii de la .
• mina Uricani obțin succese însemna-
- te în cinstea zilei de 23 August.

Numai în ziua de 5 august a’, c., 
numeroase brigăzi de mineri de lă 
această mină au extras însemnate 
cantități de cărbune peste sarcinile 
de plan. Brigada condusă de tov.: 
Martin j/ereș g reușit să extragă în _

această zi cu 98 tone cărbune măi 
mult decît avea planificat. Brigăzile 
conduse de tov. Ioan Baciu și Dumi
tru Păduraru au extras cîte 8 și res
pectiv 10 tone de cărbune peste plan.

Succesele pe care minerii, tehnicie
nii și inginerii de la mina Uricani 
le obțin,' oglindesc lupta lor pentru 
îndeplinirea și depășirea angajamen
telor luate în cinstea zilei de 23 Au- 
fiust. CE- ¡¿ERCEANLÎ, corespondenți
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Ziua minerului in așezările
Petrec minerii la sărbătoarea lor. 

După săptămîni de muncă entuziastă, 
de succese în sporirea producției de 
cărbune, obținute cu prețul unor efor
turi tot mai stăruitoare în întrecere, 
minerii petrec, se bucură, își.fac bilan
țul realizărilor, felicită pe cei distinși 
cu ordine și medalii. Cîntece și vese
lie, reuniuni tovărășești, petreceri în 
aer liber, competiții sportive, o seară 
plăcută în mijlocul familiei și priete
nilor —■ iată cum au sărbătorit anul 
acesta bravii luptători pentru mai 
mult cărbune Ziua minerului.

La adunarea festivă și apoi la 
carnavalul tineretului

' Sîmbătă după-masă. In adînctirile 
minei Petrila, în abataje, suitori, pe 
galerii, munca se desfășoară plină de 
însuflețire. E doar ziua schimbului de 
onoare organizat în cinstea’ Zilei mi
nerului. Minerii din schimbul doi nu 
vor să se lase mai prejos decît cei din 
schimbul întîi, despre cate au aflat că 
și-au întrecut sarcinile de plan la pro
ducția de cărbune cu 10 la sută.

In adine întrecerea se desfășoară tot 
mai avîntaÆâ. Afară, la ziuă, în orașul 
Petrila, alte sute de mineri și-au îm
brăcat uniformele, unii și-au pus pe 
piepturi ordinele, medaliile, insignele 
Se-ndreaptă către club. Printre ei sîrit’j 
Și fruntașii întrecerii socialiste Irrita- 
Haidu. Gheorghe Croitoru, Torna Si
ma, Cornel Cenușe, Ladislau Haidu 
și mulți alții, care numai cu citeva ore ’ 
mai înainte erau încă în abataje, sui-4 
tori sau galerii și se întreceau peatru 
ă asigura un succes deplin semínbu- ' 
lui de onoare.

...Adunarea’ festivă a început. Peste 
600 mineri; muncitori' de la prepara- 
ție și ateliere, tehnicieni, ingineri și 
funcționari ascultă cuvîntul tov. loan 
Moldovan, membru al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R.P.R. care 
vorbește despre Ziua minerului, despre 
cinstea de a fi miner în patria noas 
tră, despre viața nouă, tot mai plină 
de bucurii a harnicilor mineri. Pe fe
țele minerilor citești o caldă aprobare. 
Atunci însă, cînd vorbitorul vorbea 
despre viața neagră din trecut a mine
rilor, pe sute de fețe trec umbra de re
voltă. - '*£■
i ¡¡..Ropote de aplauze izbucnesc. Teh

nicianul Ladislau Mihuț citește lista 
decoraților.

— Cornel Cenușe : Ordinul Muncii 
clasa Il-a... loan Mațanga : Ordinul 
Muncii clasa Il-a... Ladislau Haidu: 
Ordinul Muncii clasa III... Gheor
ghe Croitoru : Medalia Muncii...

Tînărul miner Gheorghe Croitoru, 
se ridică de la locul lui și-n aplauzele 
tovarășilor săi de muncă primește 
răsplata rodnicei sale activități de 
conducător al unei brigăzi utemiste 
fruntașă : Medalia Muncii. Cu Meda
lia Muncii au mai fost decorați 38 de 
mineri, muncitori, tehnicieni și ingi 
neri de la mina Petrila. Gheorghe 
Croitoru a mai primit și o diplomă de 
onoare la fel ca și alți oameni ai 
muncii din acest harnic colectiv. Răs
plata patriei celor ce muncesc pentru 
munca lor ireproșabilă.

...S-au lăsat umbrele serii. Dinspre 
parcul de odihnă ,,Dr. Petru Groza”, 
locul de recreație al minerilor din Pe
trila, răzbat pînă departe acordurile 
muzicii. In văzduh se-nmănunchiază 
în seînteieri multicolore jocurile de ar
tificii. E carnavalul tineretului, al ve
seliei. Intr-o asemenea seară nu poți 
sta, acasă, mai ales cînd știi că aL 
muncit bine. Așa a făcut și tînărulj 
miner’Gheorghe Croitoru, așa au făcut 
și alte zeci și sute de tineri de ia mi
nele Petrila, Conea și din alte între
prinderi.

Pe aleele parcului grupuri dansează: 
cu măștile pe față. Pe o estradă tineri 
artiști amatori cîntă, recită, execută 
dansuri populare. Jocurile de artificii 
izbucnesc la intervale scurte. Vese
lia e mare și durează pîriă noaptea 
tfrziu.

Ziua de 7 august, ajun de ziua mi
nerului, a fost o zi bogată în eveni
mente pentru minerul Ghedfghe Crai 
tdru că și pentru alte mii de mineri 
de la mina sa. Schimburi de onoare, 
înmînarea decorațiilor, carnavalul ti
neretului...

O întrecere sportiva

Răsună fluerături scurte. De-a lun
gul trotuarelor orașului Petroșani, băr
bați, femei și copii întorc capetele 
spre partea de unde se aud zgomote 
puternice de motoare.

— Vin răspund parcă la o între
bare zeci de glasuri în acelaș timp.

Văii Jiului
Vin motocicliștii. Participanții la a 

cest concurs organizat în cinstea Zi
lei minerului aleargă cu toată viteza, 
încercînd calitatea construcției moto 
cicletelor și măiestria lor sportivă. 
Aleargă în plină viteză, iau viraje 
spectaculoase, se-ntorc din nou. Spec
tatorii îi aplaudă, îi îmbărbătează, 
unii trăiesc întrecerea alături de m> 
tocicliști.

Minerii din Aninoasa petrec

Ca și în alți ani, de Ziua mineru
lui peste 200 de familii ale minerilor 
și tehnicienilor fruntași în producție 
au fost invitați la tradiționala reuniune 
tovărășească de la cantina minieră. 
Masa e îmbelșugată, atmosfera sărbă
torească. Se țin mici toasturi în cins
tea celor 38 mineri și tehnicieni de
corați cu Ordinul Muncii și Medalia 
'Muncii. Se glumește minerește, cu 
mult duh, mai ales între două pahare1 
cu bere.

Nici în t-oiul veseliei și al bunei dis
poziții, minerii nu uită că patria are 
nevoie de tot mai mult cărbune. loan, 
Tătar, miner fruntaș al întrecerii s> 
caliste, decorat cu Ordinul Muncii 
clasa IlI-a, rostește un scurt anga
jament. acoperit cu aplauze. Augus- 
tin Guran, responsabilul unei brigăzi” 
de mineri harnici din sectorul IV, na 
prea îngăduie să i-o ia alții înainte cu* 
angajamentele. De aceea, de ia b mi-, 
să se aude și glasul lui. Apoi altele șiî 
altele. Se aplaudă, se vorbește cu în
suflețire. Unii se ridică grăbiți de la 
mese, pentru a nu pierde mașina cuj 
care vor merge la Petroșani, unde vor '; 
asista la meciul prietenesc dintre Dm 
rogi Banyasz și Minerul Petroșani.. 
Minerii cFn Aninoasa îndrăgesc mult' 
sportul.

★
Localitățile Văii Jiului au îmbrăcă: 

haina’ de sărbătoare. Peste tot oamenii ” 
sînt optimiști, rîd, petrec, se bucura. 
La cîmp sau pe stadioane au loc pe
treceri în aer liber. Seara în familii 
se"primesc vizite, se ascultă radioul,, 
se petrece.

Noaptea tîrziu orașele și așezările; 
miniere mai freamătă încă de viață, del 
voie bună, pentru că astăzi e Ziua’ 
minerului — sărbătorea întregului 
popor muncitor.

L MIRZA

Lucrările Congresului 
cooperației de consum
Sîmbătă au continuat lucrările celui 

de al 11-lea Congres al Cooperației de 
Consum din R.P.R.

La ședința de dimineață au partici
pai tovarășii : Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Al. Moghioroș, I. raze-, 
kaș, membri ai guvernului, conducă-, 
teri ai instituțiilor economice cen
trale.

In cursul discuțiilor la raportul Con-, 
silfului general al Centrocoopuiui au’ 
luat cuvîntul : Octav Iliescu (Iași), 
Ștefan Moïse (Bacău), Slavco Pj i 
povici (Arad), Ion Tudoréi (Hunedoa-; 
ta), Gh. Pampu (Stalin), Francise 
Szűcs (Bîrlad), Aurelia Sandu (Bucu
rești), Gavril Hiriș (Oradea), Ștefan; 
Tohati (Cluj), Dumitru Făiniș (Pitești)^ 
Niculița Bărbuț (Craiova), Gh. Hos-! 
su, ministrul Construcțiilor și Indus
triei Materialelor de Construcții. Fran
cise Almaș (Arad), Filofteia Ivănicafl 
(Pitești), Petre Șontea’ (Craiova), 
Wolf Hermelin (Galați), Vasile Ste-i 
rică (Suceava), Viorica Moisescu, se
cretar al C.C. al sindicatului lucrăto
rilor din cooperație, Ko-’ici Spasa (Ti
mișoara), J. Podoleatiu, prim locțiitor 
al ministrului Comerțului Interior ; 
Herta Gross (Stalin), G. Filoreanu, 
Vicepreședinte al Centrocoopuiui, Ma
ria Suciu (Cluj), M. Suder, ministrul 
Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celu
lozei. ț

Au adus saluturi Congresului Con- 
* stance Stuart, președinta organizației 
'cooperatiste feminine din Marea Bri- 
ritanie, Alfred Negre, vicepreședinte al 
' Uniunii cooperativelor agricole din 
sud-estul Franței, Marian Hoffman 
vicepreședinte al Uniunii Centrale a’ 

? Cooperativelor de Consum din R. P.‘ 
Polonă, Hildegard Standke, prese-' 

f Uinta Uniunii Cooperativelor din 
‘ Dresda-R.D. Germană, Anzel Sgardi,’ 
'reprezentantul Ligii Naționale a' co- 

? operativelor din Italia, Bozena Maka- 
cova, vicepreședinta Ufiiunii centrale 

- a cooperativelor de consum din R.' 
' Cehoslovacă, Kamen Kamenov, vice-’ 
; președintele Uniunii Centrale a Co
operativelor de consum dirrR.P. Bul ;

. •- • r r * : f •gana.

Scrisori către redacție„Am difuzor dar nu funcționează“
tre Minerul Aninoasa și MetakJ Hu
nedoara.- <

Competiția a avut loc în ca'drul cu-, 
pei „23 August”. Echipa’ de handbal' 
a colectivului Minerul Aninoasa a în-’ 
trecut echipa Metalul Hunedoara cir 
scorul de 10—6. Tot în această zi la 
Petroșani s-a desfășurat un meci anii-: 
cal între echipa de handbal Minerul-, 

au participat un număr de 30 spori ivi ■ Cîmpu Lung și „Germata” Timișoara.' 
din cadrul Asociației Minerul. _ Echipa din Timișoara a' învins echipai 

Rezultatele concursului la proEa’i.din Cîmpu Lung cu î5—6.
<T0 armă sport 50 m. au fost în fa-’1

T4R

Manifestări sportive cu prilejul Zilei minerului
Echipa Dorogi Bányász a întrecut cu 2-1 echipa Minerul Petroșani

Cu prilejul Zilei minerului s a des- șurat la Petroșani cu prilejs i Zriei 
fășurat pe stadionpl Minerul Petro- minerului, a prilejuit o caldă mani- 
șani, în după-amiaza zilei de 8 august, leștare a prieteniei frățești dint -e po- 
meciul amical de fotbal dintre repre-j poarele romín și maghiar, 
zentativa minerilor din R. P. Ungară 
Dorogi Banyasz și Minerul PetroșaB’ir

Meciul a fost de bună factură teh
nică, lucru la care au contribuit ambele s In zilele de 7—8 august a avut loc-| 
echipe, în special aceia a oa-spețiler. ț, ¡a Petroșani un concurs de tir la care 
Echipa Dorogi Banyasz a impresia-^ 
nat prin joc de cîmp, tehnică indivi-F 
duală și pase executate din plină ví-^3x'to 7rmă‘sport*50 m? au foSi m 13-3 
teză, fapt care !i-a dat posibilitate ișvoa-rea echipei Minerul Petroșani 
să obțină o meritată vkitorie cu sco--care a' obținut locul I cu 828 puncte.- 
rul de 2-1. -1 Uocul II a fost obținut de Minerul Eu

Dară în prima repriză de jc.c, eehi-2tureștî cu. 765. puncte, ¿ar Pe 
pa Minerilor din Petroșani a reușii săts a c^j£>a^ echipa mixtă de la colecti- 
se ridice la nivelul echipei oaspe, în cea <vul s00îtiv Minerul Petroșani, care a 
ide a doua parte a jocului, ea a slăbit' totalizat 755 puncte.- 
alura, permițtnd jucătorilor de la’Db- asemenea, în ziua de 8 august-
rogi Banyasz să-și impună stilul <leSs'a desfășurat pe terenul Construct®* 
joc și Să maree golul care le-a adusf r,u! F f"°?ani un concurs 0e tir indivî- ,
Victoria. Cu toate străduințele echipei “nai la proba 3X10. Pe locul I s-a troșani care s-a clasat pe locul II ur- 
gazde de a egala, rezultatul nu a pu- ‘ clasat tov. Vaslie Gîrlează cu 209 mat de Victor Raîcu tot din echipa 
■lut fi modificat. Oamenii muncii dinSPuncte’ locuI H Vasi1eâ Hlopețki cui Minerul pe locul III. 
X'alea Jiului și din alte regiuni ale ¡a- ^09 puncte, iar pe locul III Iupiter

- Munteanu cu 200 puncte.

HANDBAL’

MOTOCICLISM

rii care au fost duminică pe stadionul 
Minerul din Petroșani au aplaudat în 
egală măsură pe cele două echipe — 
Dorogi Banyasz și Minerul Petroșani, 
care au furnizat un joc frumos, pre
sărat cu faze spectaculoase.

Jocul internațional de fotbal deșt 3

Minerii din Aninoasa și-ah sărbă
torit ziua lor, organizînd frumoase 
competiții sportive. Duminică a avut 
loc la Aninoasa o întîlnire sportivă în-

Locuiesc pe strada Moș Roată nr.- 
» 246’din orașul Lupeni. In luna aprilie 
;a.c. am făcut șj eu o cerere către sta-; 

»ția de radioficare din Lupeni, solicitîndi 
^instalarea unui difuzor. După cîteva 
f zile difuzorul a și fost instalat,

— De acum o să avem și noi muzî- 
’tă cît om pofti și o să ascultăm teatriîș 

— mi-a spus bucuroasă soția meațla5 
' instalarea difuzorului.-

Bucuros am fost și eu. Drept săjvă 
; spun nu m-am bucurat mult, deoarece 
'difuzorul n-a funcționat în ziua insta-’ 

sfării lui. ‘
— N-are nimic — mi-am zis. Ogiil 

*vreo greșeală la lucrările de instalare*
A doua zi m-am dus la’ stația de ra-1 

■ dioficare să anunț că difuzorul tace.
— Ai răbdare că mîine sau poi- 

i mîine mergem să vedem ce ar.e —. 
£m-a încurajat un tovarăș de la sta--: 
fție. De atunci au trecut cîteva Iun3 
de zile, dar tovarășii de la stația' ’’de 
radioficare tot n-au venit să repare- 
difuzorul deși între timp eu am mar 
fost de vreo cîteva ori pe la dînșii.-

— Aveți numai răbdare. X) să mer
gem noi mîine sau poimîine...

Pînă-n prezent am tot așteptatri 
Acum mi-am pierdut răbdarea și în- | 
crederea’ în cuvîntul tovarășilor de - lă; 
stația de radioficare. Cred că este tim-i 
pul ca și cei de la stația, de radioficare ‘ 
Lupeni să lichideze cu tărăgănarea- 
cererilor oamenilor muncii.

*
1

In cinstea Zilei minerului-s-a desfă-1; 
șurat la Petroșani un concurs de mc- f 
tocicîîsm între Minerul Petroșani șij 
Asociația Minerul București. Printre'» 
cîștigătorii acestui concurs se numărăf 
motocicliștii: Gabriel Petrescu de la’’ 
București care s-a clasat pe primul 
ioc, Ștefan Veșcan de Ia Minerul Pe-

ȘAH

Duminică 8 august a avut loc ia Pe 
irosam o întîlnire între reprezentativa 
Asociației Minerul București 
rul Petroșani. Intîlnirea s-a 
cu scorul de &/2—5’/2 în 
șahiștilor d;n București.

și Mine- 
terminat 
favoarea STELIAN TOCU *

Lupeni



8' STEAGUL ROȘU

Ecouri ale presei occidentale 
sovietic din 4 august

tă a guvernului sovietic. In toate ști
rile se subliniază că nota a constituit 
o surpriză și a fost remisă reprezen
tanților puterilor occidentale încă 
înainte de primirea răspunsului la no
ta* anterioară, tocmai în ajunul dis
cutării la Ministerul Afacerilor Exter- 
nețal Angliei a acestui răspuns de 
către reprezentanții puterilor occiden
tale. In scurte informații despre notă, 
observatorii diplomatici și politici ai 
ziarelor se abțin de la comentarii de 
fond.

Trebuie remarcat totodată că nici 
unțziar nu a publicat textul integrali 
al4notei sau cel puțin o expunere cit * 
de*cît complectă a propunerilor pe 
care le cuprinde.

Comentînd declarațiile guvernului 
sovietic, ziarul provincial „Yoikshire 
Post” scrie că „puterilor occidentale, 
oricît ar fi ele de sceptice, le va fi tot 
mai greu să nu țină seama de propu
nerile Moscovei” „Sarcina Occidentu
lui — continuă ziarul — nu va fi atît 
de ușoară astăzi, cînd Molotov a pre
zentat propunerea concretă de a se: 
organiza o conferință, chiar dacă pen
tru început ea va fi limitată la cele 
patru mari puteri”. Numeroase ziare, 
provinciale engleze au întîmpinat no
ta sovietică cu nemulțumire.

★
NEW YORK (Agerpres). — TASS 

transmite :
Corespondentul din Washington al 

ziarului „New York Times”, anunțînd’ 
remiterea noii note sovietice secreta
rului de stat Dulles, menționează ca 
„atitudinea Washingtonului în legătu
ră - cu convocarea unei conferințe în 
problema securității Europei nu s-a 
schimbat după ce Moscova și-a for
mulat cu mai puțin de două săptămîni 
în urmă propunerea sa”.

★
ROMA (Agerpres). — TASS trans

mite :
Declarația guvernului sovietic cu 

privire la convocarea unei conferințe ’ 
a »miniștrilor Afacerilor Externe ai ce- 
lor*patru puteri în vederea pregătirii, 
unei conferințe pe întreaga Europă în 
problema securității colective a stîrnit 
un*mare interes în rîndurile opiniei 
publice din Italia.

Ziarul „Unita” scrie că declarația 
guvernului sovietic opune metoda tra
tativelor directe la masa conferinței, 
care a avut un remarcabil succes la 
Geneva, metodei tergiversărilor cons- 
tînd într-un schimb nesfîrșit de note, 
la care au vrut să recurgă din nou pu
terile occidentale.

ia .declarația guvernului
PARIS (Agerpres). — TASS trans

mite*: , - , ■
Toate ziarele pariziene au publicat 

la Ioc de frunte știrea cu privire la 
declarația guvernului sovietic făcută 
guvernelor Franței, Marii Britanii și 
S.U.A., în care se propune convoca
rea îniflunile august sau septembrie a 
unei-conferințe a celor patru puteri 
pentru pregătirea conferinței privind 
problemele securității colective în Eu
ropa. Ziarele au publicat expuneri am
ple ale declarației sovietice.

Presa subliniază importanța acestei 
declarații a guvernului sovietic și își 
exprimă părerea că ea va juca un rol 
important în determinarea situației 
internaționale în viitorul apropiat.

Ziarul „Liberation” arată că 
U.R.S.S. „propune Parisului, Londrei 
și Washingtonului convocarea unei 
conferințe a celor patru puteri în au
gust sau septembrie pentru a pregăti 
conferința pe întreaga Europă cu pri
vire la asigurarea securității colective 
și pentru a discuta problema ger
mană”.

Referindu-se la o știre a agenției 
France Presse, după care noua propu
nere sovietică va fi examinată de ex- 
perții celor trei puteri la Londra, con
comitent cu pregătirea răspunsului la 
nota anterioară a Uniunii Sovietice, 
„Liberation” scrie: „Pe noi nu ne poa- 
tetsatisface această știre. Intr-adevăr, 
pentru Franța nu este azi vorba de 
probleme tehnice pe care le pot rezolva 
experții. Este vorba de luarea unor 
hotărîri politice fundamentale, care să 
.determine viitorul țării noastre”.
, „Intensificarea războiului rece în 
¡Europa ca urmare a intrării în vigoare 
ja comunității defensive europene și 
¡înarmării Germaniei, scrie „Libera- 
ition”, ar fi contrarie intereselor Fran
ței, cu atît mai mult cu cît există po
sibilități largi de reglementare pe ca- 
ilea tratativelor a problemei germane 
‘și problemei securității colective a 
țărilor Europei.

Guvernul sovietic a' propus din nou 
în mod prietenesc guvernelor Franței, 
Marii Britanii și S.U.A. convocarea 
unei conferințe a celor patru puteri 
în august sau septembrie pentru pre
gătirea unor asemenea tratative. Cum 
poate oare un guvern, care năzuiește 
într-adevăr spre pace, să respingă o 
asemenea propunere care corespunde 
intereselor popoarelor ?”.

★
LONDRA (Agerpres).

transmite :
Numeroase ziare engleze publică 

la loc da frunte știri despre noua no-

Delegații străine 
la Expoziția Agricolă Unională

La Moscova, la Expoziția Agricola 
Unională, continuă să sosească zilnic 
noi delegații străine. Printre acestea 
se numără o delegație de specialiști 
agricoli din Indonezia, o delegație 
din Argentina, în frunte cu dr. A. V. 
Lago, secretarul general al Ministeru
lui agriculturii și creșterii vitelor din

Argentina, o delegație iugoslavă, con
dusă de dr. A. L. Obracevici, directo
rul institutului zootehnic din Belgrad. 
Au sosit de asemenea delegații din 
Italia și Egipt.

In prezent vizitează expoziția dele
gații din 24 de țări. Zilele acestea ur
mează să mai sosească alte delegații;

O delegație a minerilor belgieni 
a vizitat Uniunea Sovietică

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: 4

In urma invitației Comitetului Cen
tral al muncitorilor din industria car
boniferă a U.R.S.S., o delegație de 
mineri belgieni a vizitat Uniunea So
vietică.

Delegația s-a interesat îndeaproape 
de diferite aspecte ale vieții în Uniu
nea Sovietică și mai cu seamă de cor- 
dițiile de muncă și de trai ale mine- 

«-rilor.
Oaspeții belgieni au petrecut cîtevă 

- zile în bazinul carbonifer al Donețu- 
lui. Ei au vizitat mine, sanatorii, ta
băra de pionieri pentru copiii mineri

lor. La Moscova membrii delegației 
au admirat monumentele istorice ale 
Kremlinului, Expoziția Agricolă Unio- 

■ nală.
La 6 august delegația a părăsit 

Moscova plecînd spre patrie. Intr-o 
declarație comună publicată în presă, 
minerii belgieni* scriu :

„In timpul călătoriei noastre în U- 
niunea Sovietică noi am văzut că în
treaga țară este un imens șantier. 
Pretutindeni se construiesc noi case, 
uzine, șosele. Sîntem ferm convinși că 
poporul sovietic năzuiește spre men
ținerea păcii care îi va asigura un ni
vel de trai și mat ridicat”. .

Guvernul cehoslovac a acordat azil 
cercetătorului progresist american, dr. Josef Cert

PRAGA (Agerpres). — CETEKA 
transmite:

Doctorul Cort, om de știință ame
rican, lector la catedra de fiziologie 
de la universitatea din Birmingham. 
căruia guvernul britanic i-a' refuzat 
prelungirea permisului de ședere în 
Anglia, a cerut guvernului cehoslovac 
să-i acorde azil în Cehoslovacia. Gu
vernul cehoslovac a’satisfăcut cererea

și a^acordat azil doctorului Cort și so- 
țieiisale, d-na Ruth Cort. Dacă s-ar fi 
întors’în S;U.A„ dr. Cort ar fi fost în 
pericol de a îi urmărit de către qomi- 
tetul pentru cercetarea 
antiamericane.

După o scurtă vizită 
dr. Cort și soția sa vor 
hoslovacia unde își vor 
tivitatea lor științifică.

activităților

la Varșovia, 
pleca în Ce- 
continua ac-

TASS

Pactul Asiei de sud-est — 
un complot împotriva păcii

S.E.A.T.O., Statele Unite urmăresc 
scopuri agresive în Asia de sud-est. 
Dacă acest lucru ar mai avea nevoie- 
de vreo confirmare, este suficient să 
ne amintim violarea apelor teritoriale 
chineze de către vasele americane și 
repetatele declarații nu numai că 
S.U.A. .vor apăra Taiwanul, dar și că 
îl vor transforma într-o bază împotri
va Chinei.

Cei mai mulți dintre asiatici vo fi 
de acord cu declarația premierului chi
nez Ciu En-lai, care a arătat că „vor-

; NEW DELHI (Agerpres). —
Ziarele indiene critică vehement 

'demersurile S.U.A. în vederea înjghe- 
jbării pactului militar al Asiei de sud
ist.
i In editorialul său din 4 august, zia- 
rrul „Național Herald” scrie că „pute
rile care au participat la conferința 
de la Colombo nu pot avea nimic co
mun cu un pact al Asiei de sud-est”. 
„Puterile coloniale— adaugă ziarul— 
trebuie să renunțe la încercările lor 
,de natură să ducă la o nouă încordare 
internațională. Acest pact al Asiei de-âbele și faptele Statelor Unite în tirn- 
sud-est ar anula cel puțin pe jumătate i pul și după conferința de la Geneva', 
efectele pozitive ale conferinței de la "arată că S.U.A. vor continua să men- 
Geneva”. b ’"Ițind și să intensifice o stare de încor-

Articolul subliniază în continuare dare în Asia”.
, că „scopul urmărit prin pactul 
S.E.A.T.O. nu este atît stabilitatea și 
securitatea sud-estului asiatic, cit 
icrearea unei alianțe agresive împo
triva Chinei. Oficial această alianță 
ar trebui să fie defensivă, dar Statele 
Unite și-au dezvăluit fățiș intențiile 

dor agresive. Fără a mai aminti de 
■pactul Atlanticului de nord, felul în 
care S.U.A. s-au folosit de organiza
ția interamericană în problema Gua- 
temalei, a confirmat impresia că prin „plot împotriva păcii”.

1

„Ziarul „Free Press Journal” decla- 
ră de asemenea că atunci cînd Statele - 
Unite au propus pentru prima data 
țărilor Asiei de sud-est proiectatul pact 
militar, ele n-au reușit să găsească de- 
cît doi adepți: Tailanda și Filipinele, Și 
în ciuda presiunilor și insistențelor ță
rilor libere din această regiune, se 
opun acestei propuneri. Aceste țări 
sînt convinse că pactul Asiei de sud- 
est nu reprezintă o contribuție la caii 
za păcii în această regiune, ci un corn-

Aplicarea acordurilor de armistițiu în Indochina
DELHI (Agerpres)', — După cum 

transmite postul de radio Delhi, la 6 
august, după șase zile de lucru, Co
misia internațională pentru suprave
gherea armistițiului dîn Indochina a 
dat publicității un comunicat în care 
sînt expuse principiile lucrărilor Co 
misiei pentru toate cele trei state în
doctrineze.

La 7 august' va pleca la Hanoi. 
Vien-Tian și Pnom-Pen un prim grup 
de reprezentanți ai celor trei state — 
India, Canada și Polonia — în vede
rea pregătirii condițiilor necesare lu
crărilor viitoarelor trei comisii pentru 
Indochina.

Comisiile pentru supravegherea ar
mistițiului din Vietnam, Cambodgia 

.și Laos vor fi create pînă la 11 au
gust cel mai tîrziu. Sediile Comisiilor 
vor fi respectiv în orașele Vien-Tian, 
Pnom-Pen și Hanoi.

In încheiere, în comunicat se arată 
că conferința reprezentanților celor 

. trei state membre ale Comisiei inter
naționale s-a desfășurat într-o atmos
feră de cordialitate și deplină^nțele- 
gere reciprocă și că toate botărîrile au 
fost luate în unanimitate.

DELHI (Agerpres).
După cum transmite agenția France 

Presse, un prim grup de membri ai 
comisiilor internaționale de control 
a armistițiului indochinez a plecat 
sîmbătă dimineața cu avionul spre 
Indochina.

A-cest grup cuprinde pe reprezentan
ții celor trei țări membre ale acestor 
comisii (India, Canada și Polonia}, 
precum și reprezentanți ai guvernului 
lui Bao Dai, ai Laos-ului, Cambod- 
giei și Republicii Democrate Vietnam 
care au participat cu titlu consultativ 
la' întrevederile care au avut loc în 
capitala Indiei.

DELHI (Agerpres); — TASS trans
mite :

Delegațiile guvernamentale ale 
Franței, Republicii Democrate Viet
nam, Laosului, Cambodgiei și Vietna
mului, invitate pentru a partiripa la 
lucrările conferinței Comisiei interna
ționale pentru supravegherea armis
tițiului în Indochina, au declarat că 
sînt gata să colaboreze cu această Co
misie.

— O-delegație indiană, compusă din 
patru persoane, condusă de ministrul 
adjunct al Agriculturii, Krishnappa, 
a părăsit sîmbătă dimineața De’hi, 
cu destinația Moscova, ca invitată a 

• Guvernului Sovietic la Expoziția A- 
. gricolă Unională.

— După cum anunță agenția Press 
Trust of India, în posesiunea portu
gheză Nagar-Aveli aproximativ 50 de 
sate s-au eliberat de sub stăpînirea 
străină. In majoritatea acestor sate 
puterea a trecut în mîinile organelor 
executive locale.

— Se anunță că dr. Henry Dewolo 
Smith, unul din savanții de seamă 
atomiști americani, a declarat c-* in
tenționează să demisioneze din func
ția pe care o ocupă în Comisia pentru

PE SCURT
energia atomică, în urma campaniei 
de persecuții care a fost dezlănțuită 
de McCarthy 
oamenilor de

— Potrivit 
în dimineața 
tarea focului” 
de la Geneva, a intrat în vigoare și în 
Cambodgia.

— Vorbind la postui de radio Ba- 
den-Baden, cancelarul vesti-germatii 
Adenauer s-a dedat la noi amenințări 
ia adresa Franței cerînd parlamentu
lui francez să ratifice tratatul . comu
nității defensive europene”. El a de
clarat că „crede cu certitudine că o 
hotărîre va interveni în cursul acestei, 
luni”.

și acoliții săi împotriva' 
știință americani, 
agenției France Presse, 
zilei de sîmbătă :,înce- 
hotărîtă prin acordurile
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