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Dumitru Oprea, secretarul organi
zației U.T.M. de pe șantier rui-și gă
sea locul. Meșterul Zoltán Balog l-a 
văzut că se frămintă, dar n-a îndrăz
nit un timp să-l întrebe, crezînd că 
poate pricina frămintării o fi venind 
din altă parte. Totuși nu s-a putut 
răbda.

— Măi Oprea! Ce probleme te 
frămintă pe tine, că toată ziua te 
văd pus pe gînduri ?...

Utemistul Dumitru Oprea, în loc 
să tresară la întrebarea neașteptată 
a meșterului, a zîmbit și apoi a în
ceput să-i povestească cum stau lu
crurile

— ...Pe șantierul ..Blocuri noi“ a 
luat ființă nu de mult o brigadă com
plexă compusă din muncitori, tehni
cieni și 1 uncționari, care prin muncă 
voluntară s-au angajat să ridice pină 
id 23 August un bloc cu 18 aparta
mente E un exemplu demn de ur
mat. Eu mă gindesc că și pe șantie
rul nostru sînt oameni de inițiativă. 
M-am gindit că aș putea forma o bri
gadă de tineret care să muncească 
voluntar și care ar putea deschide 
un nou punct de lucru...

S-au sfătuit un timp, apoi s-au 
despărțit. Meșterul de șantier a ple
cat spre alte puncte de lucru, gîn- 
dindu-se mereu unde ar putea să 
deschidă un nou punct de lucru. A și 
găsit. Are de executat săpăturile 
pentru un rezervor de apă și acest 
punct de lucru ar fi cel mai potrivit 
pentru noua brigadă utemistă.

★
După terminarea șutului, secreta

rul organizației de bază U.T.M. Du
mitru Oprea, a convocat tinerii con
structori de pe șantierul fabricii de 
piine din Petroșani la o scurtă con
sfătuire. Le-a arătat marea sarcină 
ce stă în fața constructorilor din 
Valea Jiului, le-a vorbit și despre 
exemplul înaintat al celor de pe șan
tierul „Blocuri noi“, a cerut părerea 
tinerilor cu privire la înființarea unei 
brigăzi utemiste care să muncească 
numai in timpul liber, voluntar. Ute- 
niștii de pe șantier au salutat propu-

Comunicatul privitor la ședința 
plenară a C.C. al P.M.R. care a apro
bat ordinea de zi a celui de al II-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, convocat pentru ziua de 30 
octombrie 1954, și publicarea proiec
tului Statutului modificat al partidu
lui au fost primite cu deosebită în
suflețire de către masele muncitoare 
din orașe și de la sate.

Membrii și candidații de partid, 
masele largi de oameni ai muncii 
văd pe drept cuvînt în convocarea' 
Congresului al II-lea al P.M.R. un 
eveniment istoric, de imensă însem
nătate în viața partidului și a între
gului nostru popor.

Pregătirile pentru congres se îm
pletesc în aceste săptămîni cu cele 
pentru aniversarea a 10 ani de la 
eliberarea patriei noastre. Oamenii 
muncii întîmpină aceste evenimente 
cu noi realizări în construcția so
cialistă, exprimîndu-și astfel încrede- 

• rea lor nezdruncinată în Partidul 
Muncitoresc Romîn, în care văd con
ducătorul lor de nădejde, care le e 
scump și apropiat și în întărirea că
ruia sînt vital interesați.

Ei știu că nici una din marile rea
lizări și transformări revoluționare 
ale ultimului deceniu n-ar fi fost cu 
putință fără conducerea de zi cu zi 
a partidului. Acum, pe baza Hotărî- 
rilor plenarei lărgite din august 1953 
a C.C. al partidului, masele munci
toare de la orașe și sate își concen
trează forțele pentru a înfăptui un 
nou avînt al agriculturii și al indus
triei bunurilor de larg consum, în 
scopul unei serioase îmbunătățiri a 
condițiilor de trai ale poporului mun
citor. Congresul al II-lea al P.M.R. 
va trasa Directivele cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani.

Realizarea actualelor sarcini mă
rețe ale construirii socialismului cer, 
ca o condiție esențială, întărirea con
tinuă a partidului, îmbunătățirea 
muncii organizațiilor de partid. A- 
cestor cerințe trebuie să le corespun
dă Statutul — legea die bază a vieții 
de partid. Statutul adoptat de primul 
Congres al P.M.R. din februarie 1948 
necesită modificări corespunzătoare 
marilor schimbări care s-au petrecut 
de-atunci în țara noastră, dezvoltării 
în acești ani a partidului, a organi
zațiilor și a membrilor săi, sarcinile 
noi și mereu mai mari care stau îna
intea partidului.

Credincios teoriei marxist-leniniste 
și principiilor organizatorice ale parti
dului revoluționar de tip nou al cla
sei muncitoare, partidul își schimbă 
în mod creator formele de organiza
re și metodele de muncă potrivit con
dițiilor istorice concrete și sarcinilor 
fiecărei etape. Marea însemnătate a 
proiectului Statutului modificat al 
partidului nostru constă tocmai în a- 
ceea că sintetizează experiența acu
mulată de partid în domeniul orga
nizatoric și concretizează principiile 
organizatorice leniniste corespunză
tor situației actuale a țării noastre 
și a partidului, particularităților și 
cerințelor acestei situații, precum și 
noilor sarcini ale construcției socia
liste.

Toate prevederile proiectului Sta
tutului modificat decurg din misiu
nea istorică a partidului, din rolul 
său de forță conducătoare a poporu
lui și a statului dertiocrat-popular, din 
caracterul său de partid revoluționar 
de tip nou al clasei muncitoare. 
„Partidul , Muncitoresc Romîn — se 
spune la începutul proiectului de

*) Articol de fond apărut în 
„Scînteia“.

Statut — este detașamentul de avan
gardă, organizat, al clasei munci
toare, forța conducătoare a poporu
lui în Republica Populară Romînă. 
El este forma cea mai înaltă de or
ganizare a clasei muncitoare. In rîn- 
durile partidului se unesc cei mai 
conștienți și mai înaintați oameni și 
clasei muncitoare, țărănimii munci
toare și intelectualității“.

Călăuzind poporul romîn pe calea 
luminoasă deschisă întregii omeniri 
de Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, Partidul Muncitoresc Ro
mîn exprimă și apără consecvent in
teresele vitale ale poporului cu care 
este indivizibil legat prin mii de fire.

Proiectul Statutului modificat zu
grăvește pe scurt gloriosul drum de 
luptă al partidului. Partidul Munci
toresc Romîn, moștenitorul celor mai 
bune tradiții de luptă ale poporului 
romîn pentru libertate, independență 
națională și progres social, este re
zultatul procesului istoric de dezvol
tare a luptei revoluționare a clasei 
muncitoare. El este continuatorul 
luptei eroice a Partidului Comunist 
din R-omînia împotriva reacțiunii și 
fascismului, pentru lichidarea exploa- 
tării capitalisto-moșierești.

In condițiile create de ofensiva vic
torioasă a armatei sovietice elibera
toare, Partidul Comunist din Romî- 
nia, unind în jurul său forțele pa
triotice. a pregătit și înfăptuit la 23 
August 1944 răsturnarea dictaturii 
fasciste, întoarcerea armelor împo
triva trupelor, hitleriste. Victoria is
torică a U.R.S.S. asupra fascismului 
și eliberarea țării noastre au dat pu
tință poporului romîn, condus de 
partid, să-și ia soarta în propriile 
sale mîini. Sub conducerea partidu
lui, clasa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea muncitoare și cu ceilalți 
oameni ai muncii, a scuturat definitiv 
jugul imperialist, a izgonit de la pu
tere clasele exploatatoare, a răstur
nat monarhia și a făurit statul de
mocrat-popular —■ Republica Popu
lară Romînă.

Prin lupta dusă de Partidul Co
munist Romîn, împreună cu aripa 
stîngă a Partidului Social-Democrat, 
împotriva spărgătorilor unității cla
sei muncitoare — social-democrații 
de dreapta — s-a pus capăt dezbină
rii clasei muncitoare, făurindu-se, la 
Congresul din februarie 1948, Parti
dul Muncitoresc Romîn.

In etapa actuală sarcina fundamen
tală a Partidului Muncitoresc Ro
mîn este, așa cum se arată în pro
iectul de Statut, lichidarea complectă 
a exploatării omului de către om și 
construirea societății socialiste în 
Republica Populară Romînă, pentru 
a asigura avîntul deplin al forțelor 
creatoare ale poporului și satisface
rea maximă a nevoilor sale materiale 
și culturale, după principiul: de la fie
care după capacitatea sa, fiecăruia 
după munca sa. Scopul final al parti
dului este construirea societății tară 
clase — societatea comunistă.

Prevederile proiectului Statutului 
modificat privitoare la membrii de 
partid, la îndatoririle șt drepturile 
lor sînt pătrunse de o înaltă exigență 
și tind să asigure ca fiecare membru 
de partid să fie»un luptător de avan
gardă. un slujitor activ și devotat al 
poporului, un adevărat conducător 
politic al maselor.

AAembru al Partidului Muncitoresc 
Romîn — precizează proiectul Sta
tutului modificat — poate fi orice om 
al muncii, cetățean al R.P.R., care 
recunoaște programul și statutul 
partidului, contribuie activ la reali-

(Continuare în pag. 4-a)

DIN VALEA JIULUI
Succesele minerilor din Petrila

In cadrul întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în cinstea celei de a 10-a 
aniversare a eliberării patriei, mine
rii din Petrila au încheiat prima săp- 
tămînă din luna august cu sarcinile 
de plan la cărbune îndeplinite în pro
porție de 101,1 la sută.

Succese frumoase în sporirea pro
ducției de cărbune au obținut mine
rii clin P.etrila sîmbătă, 7 august, cu 
prilejul schimburilor de onoare orga
nizate în cinstea Zilei minerului. In 
această zi colectivul sectorului I a 
extras cu 35 la sută mai mult căr-

Sporesc salariile minerilor
La mina Petrila întrecerea socia

listă în cinstea zilei de 23 August se 
desfășoară cu multă însuflețire. Mi
nerii și tehnicienii de aici se stră
duiesc să întîmpine această măreață 
sărbătoare cu succese cît mai fru
moase în muncă. Odată cu creșterea 
realizărilor, au crescut și cîștigurile 
minerilor de la această mină.

Brigada condusă de Toma Sima 
care lucrează după metoda graficu
lui ciclic a încheiat luna iulie cu sar
cinile de plan depășite în proporție 
de 132 la sută. Pentru această de
pășire minerul Toma Sima va primi 
un salariu de 3717 lei. De asemenea, 

O in tiativă în întrecerei

bune decît avea planificat, întrecînd 
cu 14 la sută realizările obținute în 
perioada 1-7 august. Cu 17- și res
pectiv 9 la sută și-au întrecut reali
zările anterioare și colectivele sec
toarelor IV și V. Cele două colective 
au depășit sarcinile planului produc
ției de cărbune în perioada 1-7 au
gust cu 15 la sută.

In prezent două brigăzi de la mina 
Petrila lucrează în contul anului 
1957, trei brigăzi — în contul anu
lui 1956 iar șase brigăzi — în con
tul anului 1955.

minerul Gheorghe Ceaușescu din sec
torul I va primi pentru depășirea de 
plan de 13Ö la sută pe care a obți
nut-o pe luna iulie un salariu de 
3503 lei.

Succesele obținute în întrecerea so
cialistă au dus la sporirea cîștigurilor 
multor âlți mineri de la mina Pe
trila. Minerii Gheorghe Croitoru, lo- 
sif Kiss, Ștefan Kereszteși și loan 
Fila care și-au depășit sarcinile de 
plan cu 63-112 la sută, pe luna iulie 
vor primi salarii între 2127-3530 lei.

MARIA MORARU 
corespondent

nerea făcută. Discuțiile totuși nu s-au 
terminat repede. Pe utemiști îi mai 
frămintă problema găsirii punctului 
de lucru și felul cum va fi organi
zată munca voluntară. Noroc că meș
terul Zoltan Balogh, frămîntat parcă 
de aceleași gînduri ca și tinerii, s-a 
apropiat de locul consfătuirii.

— Noroc tovarăși! i-a salutat 
meșterul de șantier. — Ați terminat 
consfătuirea.

— Am terminat tovarășe meșter, 
dar n-am lămurit încă o problemă. 
N-avem punct de lucru.

— Nu e rău dacă numai punctul 
de lucru este piedica. Eu am găsit un 
punct de lucru. Săparea unui rezer
vor de apă, care trebuie terminat în 
cel mai scurt timp. Sinteți de acord 
cu noul punct de lucru ?

— Sîntem! — a răspuns pentru 
toți Dumitru Oprea. Și ne angajăm 
ca-n cinstea zilei de 23 August să 
terminăm săparea rezervorului de 
apă prin muncă voluntară.

★
Așa a luat ființă brigada utemistă 

de muncă voluntară de pe șantierul 
fabricii de piine din Petroșani. S-a 
frămîntat secretarul organizației de 
tineret, s-au frămîntat și tinerii, a 
luat parte și meșterul de șantier. Nu 
se putea, de altfel, ca pe acest șan
tier întrecerea socialistă în cinstea 
celei de a 10-a aniversări a elibe
rării patriei noastre să se desfășoare 
fără vreo inițiativă.

...După ce-și termină programul 
pe șantier, brigada utemistă compu
să din tinerii constructori Dumitru 
Oprea, Angliei Mulțescu. Liviu Ba- 
logh. Ioan Bidea, loan Guist, Gheor
ghe Dumitru ș'. Petru Mutu, se adună 
în fața noului punct de lucru, unde-și 
pregătesc sculele.

O scurtă pauză și brigada începe 
lucrul cu elan tineresc. Azi obține 
un succes, mîine altul pină cind an
gajamentul va fi îndeplinit. Pînă a- 
cum tinerii constructori își întrec 
productivitatea planificată pentru să
pături eu 60 la sută.

P. SI G Mi RE AN
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Mineri, muncitori, tehnicieni și ingineri 
din Valea Jiului decorați cu Medalia Muncii 

cu prilejul Zilei minerului

INSTANTANEU

Imediat vă servesc, numai...
Publicăm în continuare lista mi

nerilor, muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din Valea Jiului decorați 
cu Medalia Muncii cu prilejul Zilei 
minerului :

Mina Lupeni: Fosto Alexandru, 
Ferenczi Balazs, Luca loan, Nagy 
Emeric, Năpău Nicolae, Ambruș Dio- 
nisie, Gaiovschi Iosif, Fazekaș Dio- 
nisie, Borbei Mihai, Biro Adalbert, 
Vraja Gheorghe, Kolozsi Stanislau, 
Stăncescu Nicolae, Kutași Iosif, Co
cota Petru, Pop Francisc, Szilveszter 
Alexandru, Albulov Lubomir, Arde- 
leanu loan, Anțila Paul, Simion Du
mitru, mineri; Saloni Dezideriu, Cri- 
șan Silviu, tehnicieni; Marton Dio- 
nisie, Vasiltzum Francisc, maiștri 
mineri; Grunvald Iuliu. Galamboș 
loan, Greff Arcadie, lăcătuși; Farkaș 
Felix, sudor; Jurca Cornel, Moghio- 
roȘi Emeric, Sîn Gheorghe, Paki Er- 
nest, Lăzărescu loan, Bîrsan Traian, 
Baciu Adalbert, ingineri; Papuc Stan, 
maistru mecanic; Szabados Ludovic, 
maistru electrician; Mucea Ana, func- 
țicxnară; Dascălu Gheorghe și Chel- 
bezean Gheorghe;

Preparația de cărbuni Lupeni: 
Peterfi Gheorghe, tîmplar; Petco Io- 
sif, Crobota Valeriu, muncitori; Si- 
bișan loan, lăcătuș; Cranciova loan, 
mecanic șef; Bencovici Ștefan, ener
getic șef; Laszlo luliana, muncitoare;

Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani: Pasca Francisc, Panek A- 
lexandru, electricieni; Miile Fride- 
rich, Klementz Iosif,- maiștri electri
cieni; Romoșan loan, maistru con

In Editura: Caiica Rusă a apărut :

„STEPAN RAZIN“ voi. 1
de STEPAN ZLOB1N

Legendara figură a Iui Stenca 
Razin conducătorul marei ■ răscoale 
țărănești de la jumătatea secolului 
al XVI 1-lea precum și întreaga epocă 
istorică în care s-a desfășurat aceas
tă puternică manifestare a revoluției 
populare, este evocată aci de pana 
unui scriitor care a îmbinat talentul 
său deosebit cu studierea și cunoaș
terea unui vast material documentar.

,,In „Stepan Razin“, ne spune 
scriitorul S. Zlobin, mi-am propus 
ca sarcină principală să arăt talen
tul, inepuizabila forță creatoare, pro
funda înțelepciune a poporului rus, 
să urmăresc cum masele populare 
dau naștere eroului lor popular care, 
însușindu-și înțelepciunea poporului, 
sprijinindu-se pe forțele Iui creatoa
re, exprimînd aspirațiile lui, devine 
conducător capabil să stea în frun
tea mișcării populare.

Pe schelele noului oraș
— Șantier sau oraș? — o prima 

întrebare care ți-o pui cîna vizitezi 
Orașul Nou, tînăra așezare a mine
rilor din Uricani. Pentru lămuriri 
te adresezi oamenilor pe care-i în- 
tîlnești.

— Oraș — îți va răspunde cel în
trebat, dacă va fi miner sau gospo
dină.

— Șantier — vor completa con
structorii.

Și unii și alții vor căuta să argu 
menteze că cele spuse de ei sînt a- 
devărate.

— E oraș,' tovarășe. Aici locuiesc 
deja mulți oameni. Avem magazin și 
oficiu poștal. Avem și străzi; deo
camdată n-au încă 'nume și nu prea 
arată a străzi adevărate. In curînd 
însă constructorii se vor apuca de 
amenajarea lor.

Orașul Nou este încă șantier. Pre
tutindeni se construiește, se tencuieș- 
te, se finisează. La o margine, oa
menii pregătesc fundația pentru un 
nou bioc. La cealaltă, se lucrează la 
coperișul dependințelor. Intr-un bloc, 
un maistru își dăscălește ortacii: 
— Ga Ia carte, ați înțeles. — Vrea 
să spună că tencuieiile interioare, 
mozaicul, trebuie să fie de bună ca
litate...

Sus pe schele, două brigăzi de ten- 

strucții metalice; Săceanu Constan
tin, maistru mecanic; Latkulik Lau- 
rențiu, ■ zidar șamotier; Bogar Si
mion. strungar; Paul Lucian, rabo- 
tor; Gurca Francisc, modelor; Ștei- 
ner Iosif, lăcătuș; Cucurudea Ana, 
turnător; Doancă Adalbert, funcțio
nar; Moț Soiomon, forjar; Nicurici 
Simion, maistru mecanic; Remzso 
iosif, rabotor; Fenedi Zoltan, tini
chigiu;

Uzina electrică Vulcan: Rab A- 
lexandru, maistru zidar șamotier; 
Pukacski Emeric, șef echipă curăți- 
tor de cazane; Hodan Iosif, maistru 
rețele electrice; Moldovan Traian, 
maistru întreținere cazane; Bencseart 
Iosif, maistru întreținere cazane; 
Ștummer Ernest, maistru turbinist; 
Benedik Adalbert, șef uzină Lupeni; 
Popescu Alexandru,, șef sector rețele 
Lupeni; Vasi Alexandru, șef uzină 
electrică Vulcan;

Mina Vulcan : Fizesi Francisc, Kis 
Ernest, Ciurea loan, Gross Nicolae, 
Karacsonyi Rudolf, Neahbar loan, 
Sclei Iosif, Cziko Iuliu, mineri; Di- 
oancă loan, maistru miner; Loy Reis- 
mund, energetic șer, Sicomaș Iosif, 
maistru miner; Aufmesser Iosif, fo
nograf; Abrudean Nicolae, tehnician; 
Vass Andrei, dulgher de puțuri; Jam- 
pa Alexandru, Achim Sabin, Bărboi 
loan, Fedor Petru, David Vasile, 
tehnicieni; Brînzan Vasile, subingi- 
ner; Golgoț Carol. tehnician; Ker- 
venschi Ludovic, lăcătuș; Petruț Pe
tru, maistru miner; Cseki Emeric, 
lăcătuș; Balasko Eva, muncitoare; 
Tocaci Alexandru, maistru miner.

M-arn străduit, deasemenea, să sub
liniez caracterul multinațional al 
mișcării lui Razin, să oglindesc, po
trivit adevărului istoric, prietenia 
care a existat totdeauna între popoa
re și care, în ciuda tuturor piedicilor 
puse d<e clasele conducătoare, se con
solida în lupta împotriva dușmanu
lui comun.

Atmosfera, specifică epocii, frumu
sețea limbii folosită de autor, dar 
mai ales chipul admirabil în care 
este prezentat Stenca, fac din roma
nul lui Stepan Zlobin o operă pe 
care literatura sovietică o va așeza 
la loc de cinste.

Apariția în limba romînă â roma
nului istoric „Stepan Razin“ va da 
prilej cititorilor să se documenteze 
în privința unei epoci pline de glorie 
din istoria poporului rus, să citească 
o carte pasionantă.

cuitori dau o înfățișare demnă blo
curilor durate în beton, cărămidă și 
prefabricate. Se muncește, se con
struiește, ca pe oricare alt șantier.

Da, în orașul nou Uricani, minu
nată realizare a regimului nostru 
democrat-popular, se muncește și 
încă intens. Oameni și mașini tre- 
băluiesc de dimineață și pînă seara. 
Oamenii aceștia, oamenii de pe șan
tier, întîmpină cu cinste cea de a 
10-a aniversare a eliberării patriei.

★
Constantin Cristache lucra, mai 

zilele trecute, la intrarea principală 
a blocului ..I". Netezea cimentul cu 
mistria și din cînd în cînd se războia 
cu micuții locatari ai blocului. A- 
ceșria, fie din admirație, fie din cu
riozitate copilărească, îl sustrăgeau 
de la lucru. Unii se jjrcau cu cercu- 
lețe de fier, alții șterpeleau șabloa
nele pentru a-1 imita pe constructor. 
Constantin Cristache îi mustra.

— Mai astîmpărați-vă, dracilor 1...
„Dracii“, fiind copii ca toți copiii, 

se astîmpărau o clipă, apoi uitau și 
iar începeau.

Hărțuit de micuții „admiratori“. 
Constantin Cristache lucra totuși cu 
spor. Cu spor lucrau și tinerii săi 
ortaci sus pe schele. Brigadierul, 
căci Constantin Cristache copduce o

Există la Lupeni, in fața Palatu
lui Cultural, un chioșc de țigări, tu
tun și ziare. Locuitorii orașului Lu
peni, mai ales fumătorii, îl cunosc 
bine. Ei mai cunosc insă și felul cum 
deservesc cele două vinzătoare din 
acest chioșc, tov. lrina Cazan și 
Gherghina Trifan. De aceea h'U pen
tru fumătorii din Lupeni, <_ pentru 
conducerea O.C.L. alimentar din Pe
troșani divulgăm citeva . din tainele 
deservitului de la acest chioșc.

Zi de august. In fața Palatului Cul
tural din Lupeni e mare animație. 
Pietonii trec grăbiți; fiecare la tre
burile lui. Ion Burlacu și Gheorghe 
Rusu sînt și ei grăbiți, dar totuși se 
opresc, cam plini de nedumerire lingă 
chioșcul cu țigări și ziare. Aici, o 
masă de oameni, nădușiți de zăpu- 
șală, se agită, gesticulează, se-ngră- 
mădesc.

■— Coadă! — exclamă Ion Bur
lacu.

— Poate se vînd ceva lucruri rare 
mai știi — completează Gheorghe 
Rusu. Vezi Ioane, ce s-o fi vînzîndt...

Ion Burlacu se-nalță pe vîrful pi
cioarelor și după cit poate să con
state peste mulțime, se convinge că 
nu se vinde la chioșc nici o marfă 
rară. Țigări, ziare, chibrite, atît. Cu
riozitatea totuși îl împinge să se a- 
șeze și el la „coadă''. Și așteaptă, 
așteaptă că și ceilalți, pentru că in- 
lăuntrul chioșcului cele două vînză- 
toare discută cu aprindere cu niște 
cetățeni.

Un ris zgomotos răsună peste hăr
mălaia de glasuri ale „cozii". Vinză- 
tor rea lrina Cazan, deschide geamul 
și întreabă pe cel mai apropiat:

— Dumneata ce dorești ?...

Greufâfi în transporturi la mina Lonea
...Printre neajunsurile care există 

în activitatea sectorului de transport 
al minei Lonea sînt și acelea provo
cate de cei doi ajutori șefi de sector, 
Gergely Juhasz și Nicolae Grecea. 
Gergely Juhasz folosește. în repetate 
rînduri motorul electric pentru sco
puri personale. Așa s-a întîmplat în 
ziua de 29 iulie a. c., cînd pe liniă 
Jiețului, din cauza unui carambol 
care a defectat instalația - electrică, 
trebuiau transportați de urgență cu un 
motor electricieni pentru a repara in
stalația. Insă ajutorul șef de sector 
era plecat cu acest motor electric. Din 
această cauză s-a întîrziat repararea 

brigadă de tineret, își învăluia tovă
rășii săi de muncă în priviri calde, 
ioți sînt muncitori harnici și mai 
toți au venit pe șantier tocmai din 
Bolintinul din Deal, regiunea Bucu
rești. Au venit ca și alți constructori 
ca să dureze aici, în inima munților, 
un orășel modern, socialist.

— Tovarășii mei de muncă sînt ti
neri, parte din ei au învățat meseria 
aici pe șantier — a spus brigadierul. 
Dar nu ’mă pot plînge; muncesc toți 
cu sîrg. N-aș putea spune că Florea 
Matei, Nicolae Hristache, Marin E- 
nache, Ion . Manea și Augustin Te- 
glaș sînt mai buni decît ceilalți. Si
gur că Florea Matei are o calificare 
mai înaltă, e om de bază in brigadă. 
Nu mi-e rușine însă nici cu ceilalți. 
Pe aceștia eu și cu Florea îi învă
țăm neîncetat; fiecare lucru mai greu 
trece și prin mîinile noastre.

La blocul „K“. sus pe schele lucra 
o altă brigadă de tencuitori, cea con
dusă de constructorul Ludovic Dra- 
goș. Brigadierul, un om scund și mai 
în vîrstă, cînd a fost chemat a co- 
borît sprinten scările, dar a aver
tizat:

— Vedeți că timpul costă!...
S-a așezat totuși pe malul de pă- 

mîtit și-a vorbit despre ortacii săi,

— Țigări...
— Imediat...
lrina Cazan ia bănii și iar se pune 

pe ris. Și rîde, rîde minute întregi. 
Cotrobăind prin pachete, scoate in 
sfirșit țigările, le întinde cetățeanu
lui și iar, rîde pină,„uită" să mai dea 
restul de bani.

Cetățeanul e grăbit și de aceea și-a 
pierdut răbdarea.

— Îmi dați restul, ori ba ?
— Imediat — răspunde, de astă- 

dată Gherghina Trifan.
Trec iarăși citeva minute, pentru 

că acum tema discuției din lăuntru 
e și mai interesantă. Afară oamenii 
stau, își pierd răbdarea în aștepta
rea țigărilor; unii 'pleacă nemulțumiți.

Q cetățeană se vtră pe nepoftite, 
înaintea celorlalți, la geam.

— Doamnă Gherghina, vă rog un 
pachet de „Virginia"...

— Imediat doamnă Mișu, imediat...
Cei de la „coadă" fac gălăgie că 

nu se respectă riadul. Gherghina Tri
fan încearcă să-i consoleze.

— Numai s-o servesc pe doamna 
Mișu și imediat vă servesc și pe dum
neavoastră...

★
Scenă de la chioșcul din fața Pa

latului Cultural din Lupeni s-ar pă
rea că nu merită să fie comentată. 
Nu-i adevărat. Asemenea scene, a- 
semeneâ metode de deservire, ener
vează pe omul muncitor, îi răpesc, 
timpul și buna dispoziție. Și asta 
pentru că,' nestingherite de nimeni, 
vinzătoarele de la acest chioșc își 
irosesc timpul cu taifasul și nu-și 
fac datoria.

VASILE POPESCU 
corespondent

instalației electrice, pricinuindu-se 
astfel greutăți în procesul de produc
ție. De asemenea, tov. Nicolae Gre
cea, al Il-lea ajutor șef de sector, are 
obiceiul să bruscheze muncitorii și 
neglijează buna organizare a trans
portului. Recent au fost bruscați în 
timpul serviciului de către Nicolae 
Grecea tov. Gheorghe Jdirea și Petru 
Muntean.

Atitudinea acestor ajutori de șefi 
de sector trebuie să fie analizată în 
mod serios de către conducerea minei 
Lonea.

D. IONEL 
corespondent

despre muncă, despre greutăți, des
pre salarii.

— Am 10 ortaci în brigadă și n-aș 
putea spune că nu sînt buni de lucru. 
Lucrează foarte conștiincios Mihai 
Kovacs și Petru Orosz. Lucrează 
bine și loan Voicu și Iosif VișchL 
Numai că ei mai au cîte o meteahnă. 
Beau și atunci lipsesc zile ^întregi 
nemotivat și asta, oricum, dăunează 
muncii brigăzii, întîrzie cu cîteva 
zile îndeplinirea angajamentelor. To
tuși, brigada noastră se angajează 
ca’-n cinstea zilei de 23 August să 
termine actualul bloc precum și 70 
ia sută din lucrările de tencuieli ex
terioare ale blocului „P“. Trebuie 
insă ca și conducerea să-și ia cevă 
angajamente...

Ludovic Dragoș a urcat din nou 
pe schele, sus la al doilea etaj. Bine
înțeles că mai înainte a aruncat o 
privire iscoditoare spre brigada lui 
Constantin Hristache și asta pentru 
ca între cele două brigăzi se desfă
șoară o întrecere. Nimeni n-a decla
rat-o „oficial“, totuși întrecerea se 
desfășoară intens, fără zgomot, dar 
plină’ de viață. O dovedește indici’ 
realizați luna trecută; brigada lui 
Ludovic Dragoș — 130 la sută depă
șire de plan, brigada lui Constantin 
Cristache — 127 la sută.

In această lună ambele brigăzi se 
țin aproape. Cifrele comparative de 
pe grafic arată că constructorii din
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Comuniștii — luptători de frunte 
pentru îndeplinirea angajamentelor de întrecere

Colectivul de mineri și tehnicieni 
din sectorul IV al minei Aninoasa 
poate fi socotit pe drept cuvînt unul 
dinți e cele mai harnice colective din 
Valea Jiului. An de an, minerii din 
sectorul IV al minei Aninoasa au tri
mis fabricilor și uzinelor din patria 
noastră eșaloane întregi de cărbune 
peste pian. In lupta ce se desfășoară 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
sporite luate în cinstea zilei de 23 
August, colectivul sectorului IV și-a 
depășit sarcinile de plan pe luna iulie 
cu 24,7 la sută, situîndu-se în fruntea 
întrecerii pe mină. Toate aceste suc
cese se datoresc în bună măsură mun
cii politice dusă de organizația de 
bază, exemplului mobilizator al comu
niștilor.

Ca urmare a sprijinului și îndru
mării permanente a secției și grupe
lor sindicale de către orgarfizația de 
bază, întrecerea socialistă a putut să 
se desfășoare de la bun început pe 
bază de angajamente concrete. Ast
fel, la începutul lunii iulie în cadrul 
sectorului a avut loc o consfătuire de 
producție organizată de conducerea 
administrativă a sectorului în cola
borare cu secția sindicală. La această 
consfătuire au participat aproape toți 
minerii, muncitorii auxiliari și tehni
cienii sectorului. Biroul organizației 
de bază a trasat sarcină fiecărui mem
bru de partid să ducă o intensă muncă 
politică în rîndul minerilor, spre a 
veni la consfătuirea de producție cu 
propuneri de înlăturare a lipsurilor și 
gi cetăților întîmpinate în muncă, de 
îmbunătățire a desfășurării procesu
lui de producție.

In cadrul acestei consfătuiri au fost 
arătate fiecărei brigăzi sarcinile de 
plan pe fiecare schimb în parte. Cu- 
noscîndu-și din timp și în mod concret 
sarcinile de plan, minerii au putut să 
pornească la întrecere socialistă pe 
bază de angajamente concrete.

Un aport de seamă în dezvoltarea 
întrecerii socialiste pe bază de anga
jamente sporite l-au adus minerii co
muniști. Brigadierul Augustin Guran 
și-a luat angajamentul să întîmpine 
aniversarea' eliberării patriei extră- 
gînd numai în luna iulie împreună cu 
brigada sa, 300 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan. Asemenea angaja
mente sporite au fost luate și de res
ponsabilii de brigadă sau de schimb 
Bela Both, Carol Bereczki, loan Grueț 
și numeroși alții. In întrecerea socia
listă ce se desfășoară în cinstea zilei 

’de 23 August sînt antrenați 95 la su

tă din muncitorii și tehnicienii secto
rului.

Pentru ca întrecerea socialistă să 
ducă la creșterea producției și produc
tivității muncii, organizația de bază 
din sector a îndrumat comitetul de 
secție sindicală ca împreună cu con
ducerea sectorului să se preocupe de 
extinderea metodelor de muncă sovie
tice. Totodată, organizația de bază 
a trasat sarcină în această direcție 
tehnicianului comunist Vasile Stio- 
pei.

Bucurîndu-se în permanență de spri
jinul și îndrumarea organizației de 
bază, comitetul de secție sindicală îm
preună cu conducerea sectorului a ex
tins metoda graficului ciclic la încă trei 
brigăzi de mineri, metoda .Cotlear este 
aplicată de circa 20 de mineri cu o 
înaltă calificare, iar metodele Voroșin 
și Jandarova sînt aplicate de majori
tatea minerilor din sector. De remar
cat este faptul că în acest sector s-a 
trecut pentru prima dată în Valea Jiu
lui la aplicarea metodei graficului 
ciclic în abataje cameră In această 
direcție un exemplu mobilizator a fost 
dat d.e minerul comunist Augustin 
Guran care, aplicînd metoda graficu
lui ciclic, a reușit împreună cu bri
gada sa să-și întreacă cu mult an
gajamentul luat în cinstea zilei de 
23 August.

In vederea sprijinirii brigăzilor 
pentru a-și putea îndeplini angaja
mentele luate, organizația de bază a 
urmărit îndeaproape felul cum con
ducerea sectorului a dus la îndeplinire 
propunerile făcute de mineri în cons
fătuirile de producție, cum s-a preo
cupat de asigurarea' de condiții cît 
mai bune de muncă. Ca urmare a 
acestui fapt, s-a trecut la înlocuirea 
iluminatului pneumatic din abataje 
cu iluminat electric. Numai în ultimul 
timp au fost electrificate abatajele în 
care lucrează brigăzile conduse de 
Augustin Guran, Bela Both precum 
și abatajele nr. 3—4 și 5 din stratul 
V. S-au luat de asemenea măsuri să 
fie înlocuite toate burgh'iile mai scurte 
de 1 m. etc.

Pe lîngă toate acestea, organizația 
de bază din sectorul IV al minei Ani- 
noasa s-a interesat îndeaproape și de 
felul cum conducerea administrativă 
și comitetul de secție sindicală din 
cadrul sectorului popularizează rezul
tatele obținute în întrecerea socialistă 
de brigăzile de mineri, cît și de între
gul colectiv. Odată cu succesele sînt 
popularizate metodele de muncă fo

losite de fruntașii întrecerii, faptul că 
brigăzile lor muncesc disciplinat, folo
sesc dm plin utilajul și timpul de 
lucru pentru o producție și o produc
tivitate ridicată.

Biroul organizației de bază a acor
dat atenția cuvenită îmbunătățirii agi
tației politice de masă în rîndurile 
minerilor și tehnicienilor pentru în
tărirea disciplinei în muncă, .pentru 
extinderea metodelor înaintate menite 
să asigure sporirea continuă a pro
ducției și productivității muncii. In a- 
cest scop, colectivul de agitatori al 
organizației de bază a fost lărgit cu 
noi tovarăși, iar secretarul organiza
ției de bază s-a îngrijit de instruirea 
periodică, a agitatorilor.

Concomitent cu mobilizarea mineri
lor si tehnicienilor la lupta pentru în
deplinirea angajamentelor luate, or
ganizația de bază, comuniștii, au luat 
poziție critică împotriva acelora care 
au dat dovadă de indisciplină.

Uneori minerii Florea Aoșan și 
Vasile Hanți obișnuiau să lipsească 
nemotivat de la lucru. Organizația de 
bază nu numai că a luat poziție criti
că împotriva acestor' abateri, dar s-a 
ocupat cu răbdare de educarea lor. 
De exemplu, li s-a arătat că absentînd 
nemotivat ițe lă șut ei dezorganizează 
procesul de producție, frînează înde
plinirea angajamentelor luate, făcînd 
totodată jocul dușmanului de clasă. 
De asemenea, li s-a arătat că absentînd 
nemotivat de la șut pierd acordul pro
gresiv, prima de vechime și alte avarf- 
taje de care se bucură fiecare miner 
care muncește disciplinat și îșî depă
șește sarcinile de plan. Munca politică 
pentru întărirea disciplinei nu a ră
mas fără rezultat. Numărul absențe
lor nemotivate în cadrul sectorului a 
scăzut mult în ultimul timp.

Recent, membri și candidații de par
tid din sectorul IV al minei Aninoa
sa, au citit, și dezbătut cu viu interes 
Proiectul Statutului modificat al Par
tidului Muncitoresc Romîn. Ei sînt 
hotărîți să-și ridice necontenit nivelul 
profesional, cultural și politic, să fie 
exemplu în muncă, mobilizînd în acest 
fel pe oamenii muncii fără de partid 
la luptă pentru creșterea continuă a 
producției de cărbune, la construirea 
socialismului în țara noastră, așa cum 
partidul cere fiecărui comunist.

D. CRIȘAN 

i 0 acțiune de muncă voluntară^ 
sprijinită activ de agitatorii 

organizației de bază
De curînd adunarea generală a or

ganizației de bază de la atelierul de ! 
zonă C.F.R. Petroșani a confirmat noi 
agitatori în colectivul ce activează pe 
lîngă organizația de bază. Au fost 
promovați agitatori utemiștii Marcu 
Pagan și Petre Tudor, scularui fruntaș 
în producție Victor Ghețu și Ican Ben- 
chea, tîmplar fruntaș.

In instructajul ținut în aceeași zi de 
către tov. Nicolae Simina, secretarul or 
ganizației de bază, agitatorilor le-a 
fost trasată sarcina de a mobiliza co
lectivul atelierului la muncă volun
tară pentru repararea conductei de 
aer de la compresor la locul de muncă. 
Sarcina trasată a fost dusă la înde
plinire. Agitatorii au mobilizat între
gul colectiv de muncitori, tehnicieni 
și funcționari din atelier care au pres
tat 120 ore muncă voluntară. Toate 
defecțiunile de pe conductă au fost 
reparate, ceea ce a dus la îmbunătă
țirea alimentării locurilor de mun
că cu aer comprimat și la sporirea 
realizărilor în producție în cinstea 
zilei de 23 August, măreața sărbătoare 
a eliberării patriei noastre de către 
glorioasa Armată Sovietică.

In ziua de 30 iulie colectivul atelie
rului de zonă avea o depășire de 18 
la sută a sarcinilor de plan pe luna 
iulie.

In acțiunea de muncă voluntară 
pentru repararea conductei s-au remar
cat în mod deosebit prin munca de
pusă agitatorii Victor Ghețu și Nico- 
iae Turbuțan.

Cititorii ne semnalează..

...La data de 23 iulie, am dus bu
telia de aragaz la stația Competrol 
din Petroșani, pentru umplere. De 
atunci au trecut multe zile, dar încă 
nu am primit butelia plină în schimb.

Motivul pus de tovarășii de la 
Competrol este că „încă n-a venit 
rîndul la numărul bonului meu”. In 
schimb, la această stație, stau multe 
butelii pline. Insă mie nu mi se dă 
butelia pentru simplul motiv că alții 
n-au venit să-și ridice buteliile.

Mă întreb : dacă cineva care a 
depus butelia este plecat în conce
diu și vine tocmai peste o lună de 
zile, eu trebuie să aștept pe acela 
să vină înapoi din concediu ca să 
primesc „la rînd", butelia mea 2

DUMITRESCU IOAN 
maistru mecanic

brigada tov. Dragos și-au depășit 
angajamentele cu 22 la sută, iar cei 
din brigada tov. Cristache cu 21 la 
sută. Oricare își dă seama că dife
rența nu e mare și s-ar putea ca ti
nerii din brigada tov. Cristache, care 
sînt disciplinați să întreacă pe con
structorii vîrstnici din brigada tov. 
Dragos.

★
In lungul celor 73 de metri, cît 

va fi o latură a blocului magazin 
,-U3“, munca se desfășura plină de 
avînt

— Noi lucrăm după metoda în 
lanț — a spus tînărul brigadier An
drei Maurer. Luna asta zidim 44 de 
puțuri, le scufundăm și începem tur
narea fundației. Aici lucrează la să
pare brigada tov. Mihai Veber, iar 
la celelalte lucrări ortacii mei: Ion 
Popescu, Petru Curteț, Spiridon Ni
colae, loan Rot, Henrich Auner, Mi
hai Schoger, Andrm T eter. lihai 
Kraus și alții. Sus pe macaraua turn 
este tovarășul lom Nc z.nger E ma
caragiu încă de la începutul șantie
rului. Blocul pe care-1 zidim va cu
prinde la parter un magazin alimen
tar, unul textil și o farmacie. In cele 
3 etaje vor fi 37 de apartamente.

Munca se desfășoară într-adevăr 
după metoda în lanț. La o extremi
tate, puțurile de consolidare a tere
nului erau deja scufundate. Primele 

cofraje le și uneau, iar echipa de fie
rari betoniști condusă de loan Căli
na punea armăturile metalice pentru 
fundație. La cealaltă extremitate se 
zideau cîteva puțuri noi, iar la altele 
se lucra la scufundare.

Un „puț“ de consolidare a terenu
lui, este o lucrare nu tocmai ușoară. 
Mai întîi se toarnă un inel de beton 
cu diametrul de 2,2—3,7 metri. Pe 
el se clădește un zid circular de că
rămidă cu armături metalice. Cînd’ 
s-a înălțat destul, un om intră în el 
și sapă pămîntul ajutat de o macara 
„Pionier“. Sapă mereu, pînă ce inelul 
de beton și zidărie se . scufundă în 
nămînt, după care este umplut cu 
beton pentru ă deveni un picior de 
sprijin al viitoarei fundații.

★
Părăsești Orașul Nou din Uricani 

profund impresionat. Te impresionea
ză mulțimea de blocuri construite 
aici în ultimii doi. ani, animația care | 
domnește în această*așezare  minieră. : 
Nu mai puțin te impresionează oa
menii de pe șantier, constructorii. Ei 
muncesc neobosiți pentru a transfor
ma orășelul, a-1 înfrumuseța. Veniți 
din toate colțurile patriei noastre, 
constructorii de pe șantierul din U- 
ricani. oameni sfiaioii. înscriu în fie
care zi, fără zgomot, succese în con
struirea vieții noastre noi.

I. MIRZA

Crește productivitatea muncii 
la I. F. E. T. Petroșani

Muncitorii forestieri de la exploa
tările și secțiile I.F.E.T. Petroșani se 

. străduiesc zi de zi să pună la dispo
ziția industriei de prelucrarea lemnu
lui cît mai mult material lemnos, iar 
oamenilor muncii de la orașe să le 
asigure lemnele de foc necesare. Apli
cînd cu succes inițiativa muncitorilor 
forestieri sovietici din Kiris — sub 
lozinca : cel puțin un metru cub de 
lemn doborît, fasonat și transportat 
la depozit pentru fiecare post scrip
tic — muncitorii și tehnicienii de la 
I.F.E.T. Petroșani, obțin în cinstea 
zilei de 23 August importante creșteri 
la productivitatea muncii.

Brigada de corhănitori condusă de 
fruntașul întrecerii socialiste Bucur 
Negru a obținut în cursul lunii iulie 
o depășire de plan de 118 la sută, iar 
brigada complexă de corhănitori con
dusă de tov. Alexandru Narița din sec
torul Lonea a depășit sarcinile de 
plan cu 70 la sută. In cadrul acestei 
brigăzi productivitatea muncii a cres
cut în luna iunie față de luna mai cu 
17 la sută, iar în luna iulie cu încă 
16 la sută.

Frumoase rezultate au obținut pe 

luna iulie și brigăzile din sectorul 
Voevodu, conduse de tov. Petru Un- 
gureanu și Andrei Popovici, care au 
dat cu 47 și respectiv 55 la sută mai 
mult material lemnos peste plan.

In cinstea zilei de 23 August și 
muncitorii corhănitori și încărcători 
din brigăzile conduse de tov. Sălă- 
jan Coif, Petru Boiciuc și altele și-au 
îndreptat eforturile în direcția ridicării 
productivității muncii. Pe luna iulie 
aceste brigăzi au îndeplinit sarcinile 
de plan în proporție de 133—148 la 
sută.

Creșterea productivității muncii. du
ce nemijlocit la creșterea salariului 
muncitorilor forestieri. Un spor consi
derabil de salariu este obținut de a- 
ceî muncitori forestieri care realizînd 
lunar peste 50 de planuri zilnice, be
neficiază de premii care se ridică la 
15—30 la sută din salariul tarifar. 
Responsabilul de brigadă Alexandru 
Narița, spre exemplu, a cîștigat peste 
2000 lei. Cîștiguri sporite în urma creș
terii productivității muncii obțin un 
mare număr de muncitori forestieri.

I. POBIJAN 
corespondent



4 STEAGUL ROȘU

Proiectul Statutului modificat
al Partidu
(Urmare din pag. l-a)

zarea lor, activează într-una din or
ganizațiile partidului, îndeplinește 
toate hotărîrile partidului și plătește 
c< tizațiile stabilite.

Cei care exploatează munca altora 
nu pot fi membri ai partidului.

Partidul este puternic nu ptît prin 
numărul ci în primul rînd prin cali
tatea membrilor săi. Un membru de 
partid este obligat să participe activ 
la lupta pentru construirea socialis
mului, să slujească cu credință pa
tria — Republica Populară Romînă.

Unitatea de fier a partidului este 
chezășia forței sale de nezdruncinat. 
De aceea prima datorie a fiecărui 
membru de partid este să apere prin 
toate mijloacele unitatea și puritatea 
rîndurilcr partidului. Activitatea frac- 
țicnistă constituie o crimă împotri
va partidului și este incompatibilă cu 
rămînerea în rîndurile lui.

Pentru un membru de partid nu 
este suficient să se declare de acord 
cu hotărîrile partidului. El este obli
gat să lupte activ pentru înfăptuirea 
acestor hotărîri. Atitudinea pasivă și 
formală față de hotărîrile partidului 
slăbește capacitatea de luptă a parti
dului și împiedică realizarea politicii 
sale.

Mârxism-leninismul ne învață, și 
viața confirmă zi de zi, că invincibi
litatea partidului provine din legătu
rile sale indestructibile cu masele. 
De aceea, fiecare membru de partid 
este dator „să întărească zi de zi le
gătura cu oamenii muncii, să se 
preocupe cu deosebită grijă de rezol
varea la timp a cerințelor și nevoilor 
celor ce muncesc de la orașe și sate, 
să lupte fără cruțare împotriva biro
cratismului, să lămurească oamenilor 
muncii fără de partid sensul politicii 
și hotărîrilor partidului, să organi
zeze și să mobilizeze masele la 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid“.

Membrul de partid trebuie să fie 
fruntaș și exemplu în muncă, să-și ri
dice neîncetat calificarea profesională, 
să muncească stăruitor pentru a-și 
lidica nivelul de conștiință și a și 
însuși bazele marxism-leninismului, 
să respecte cu strictețe disciplina de 
partid și de stat, obligatorie în egală 
măsură pentru toți membrii de partid.

Educarea membrilor și cadrelor sale 
în spiritul unei înalte exigențe și al 
intransigenței față de lipsuri este o 
preocupare permanentă a partidului. 
Proiectul Statutului modificat stabi
lește ca o obligație importantă pentru 
membrul de partid să folosească în în
treaga sa activitate și să stimuleze 
în fapt autocritica și critica de ios, să 
dezvăluie lipsurile și greșelile d’n 
muncă și să lupte pentru lichidarea 
lor, să lupte hotărît împotriva încer
cărilor de gîtuire a criticii. Gîtuirea 
criticii aduce daune grave intereselor 
partidului, poporului și statului și este 
inadmisibilă în activitatea unui merii 
tru de partid.

Membrul de partid trebuie să fie 
sincer și cinstit față de partid. Dato
ria lui este să păstreze secretul de 
partid și de stat, să fie vigilent în 
orice domeniu de muncă și în orice 
situație. Atît nesiinceritatea și înșelat ea 
partidului cît și divulgarea secretului 
de partid și de stat sînt incompatibile 
cu rămînerea în rîndurile partidului, 

înfăptuirea politicii partidului și a 
sarcinilor de zi cu zi este posibilă

Agenți ai serviciului de spionaj din Germania occidentală 
arestați în R. Cehoslovacă

iui Muncitor
numai printr-o justă selecționare și 
educare a cadrelor, care constituie for
ța hotărîtoare a conducerii de partid 
și de stat. De aceea un membru de 
partid este dator să înfăptuiască în
tocmai, în orice funcție s-ar găsi, di
rectivele partidului cu privire la justa 
selecționare a cadrelor după calitățile 
lor politice și profesionale.

Pe cît de mari și pline de răspun
dere sînt îndatoririle membrilor de 
partid, pe atît de importante și neclin
tite sînt și drepturile lor, care decurg 
din principiul democrației interne de 
partid. Așa cum se arată în proiectul 
Statutului modificat, fiecare membru 
de partid are dreptul să participe la 
discutarea liberă și concretă a proble
melor politicii partidului în adunările 
de partid și în oresa de partid, să cri
tice în adunările de oartid pe orice 
membru de partid, indiferent de postul 
pe care-1 ocupă, să aleagă și să fie 
ales în organele de partid, să ceară să 
participe personal în toate cazurile 
în care urmează a se lua hotărîre cu 
privire la activitatea sau purtarea lui, 
să se adreseze cu orice chestiune sau 
cerere oricărui organ de partid, inclu
siv Comitetului Central.

O grijă deosebită pentru asigurarea 
unității și purității rîndurilor partidu
lui se manifestă în prevederile privi
toare la condițiile și moduț de primire 
în partid precum și la condițiile de 
sancționare și excludere din partid.

Proiectul statutului stabilește ca 
reguli principale la primirea în partid: 
primirea individuală, prezentarea de 
recomandări si verificarea lor, hotă- 
’•îrea de primire luată de organizația 
de bază și confirmarea acestei hotă
rîri, stagiul de candidat. In scopul a 
sigurării unei iuste compoziții de cla
să a partidului, al purității rîndurilor 
sale si al verificării însușirilor celor 
ce solicită primirea în partid, proiec
tul Statutului modificat îi împarte în 
3 categorii stabilind în mod diferențiat 
pentru fiecare categorie durata sta
giului de candidat, numărul recoman
dărilor necesare și vechimea în partid 
a celor de Ia care trebuie cerute re
comandările.

Principiul călăuzitor al structurii 
organizatorice a partidului este cen
tralismul democratic. Aplicarea aces
tui principiu este asigurată prin eligi
bilitatea tuturor organelor conducă
toare de partid de jos nînă sus, obliga
ția organelor de partid de a’ prezenta 
periodic dări de seamă în fața orga
nizațiilor de partid, obligativitatea dis
ciplinei de partid, supunerea minorității 
față de majoritate, obligativitatea ne
condiționată a hotărîrilor organelor 
superioare pentru cele inferioare.

O parte a proiectului Statutului 
modificat stabilește atribuțiile or
ganelor conducătoare de partid, rela
țiile dintre partid și Uniunea Tinere
tului Muncitor etc.

De o mare însemnătate este capito
lul privitor la organizațiile de bază — 
temelia întregului partid.

Organizațiile de bază — se arată 
între altele — leagă masele muncitoare 
cu organele conducătoare ale parti
dului, desfășoară munca de agitație 
și organizatorică pentru mobilizarea 
maselor la' înfăptuirea chemărilor și 
hotărîrilor partidului, la îndeplinirea 
planului de producție, întărirea disci
plinei în muncă, dezvoltarea întrecerii 
socialiste, asigură conducerea presei

e s c Romîn
din întreprindere sau instituție, duce 
munca politică pentru atragerea de 
noi membri în partid, organizează în- 
vățămîntul de partid, ține evidența 
membrilor și candidaților de partid 
și le repartizează sarcini concrete, se 
îngrijește zi de zi de ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural al ce
lor ce muncesc. De mare importanță 
sînt sarcinile educative ale organiza
țiilor de bază. Acestea educă membrii 
și candidații de partid, precum și pe 
ceilalți oameni ai muncii în spiritul 
vigilenței revoluționare, al luptei ne 
cruțătoare împotriva oricăror manifes
tări ale ideologiei burgheze, împotriva 
încercărilor dușmanului de clasă de a 
zădărnici construirea socialismului. 
Organizațiile de bază desfășoară cri
tica și autocritica și educă membrii 
și candidații de partid în spiritul ati
tudinii neînduplecate față de lipsuri, 
se îngrijește de educarea comunistă 
a tineretului, sprijină organele supe
rioare de partid în întreaga lor muncă 
practică și participă activ la întreaga 
viață politică și economică a țării.

In vederea ridicării rolului și ras 
punderii organizațiilor de bază din 
întreprinderile de producție și comerț, 
S.M.T., gospodării de stat și gospodă
rii colective se acordă acestor organi
zații dreptul de control asupra activi 
tății administrației.

Citind textul proiectului Statutului 
modificat al P.M.R. orice om al mun
cii își dă seama că fiecare rînd al a- 
cestui document de excepțională în
semnătate vorbește despre hotărîrea 
nestrămutată a partidului de a fi cre
dincios intereselor poporului, de a 
lupta fără ‘preget pentru binele celor 
ce muncesc.

Plenara din 2 august a C.C. al 
P.M.R, a hotărît dezbaterea temeinică 
a proiectului Statutului modificat al 
partidului, asigurîndu-se o participare 
largă și libertate de critică tuturor 
membrilor și candidaților de partid, 
C.C. a obligat presa de partid centrală 
și locală să-și pună coloanele la' dis
poziție pentru publicarea atît a artico
lelor și observațiilor pozitive cît și a 
celor critice, precum și a propunerilor 
la proiectul Statutului modificat.

Ziarul „Scînteia” va deschide o ru
brică specială, destinată publicării ma
terialelor privitoare la dezbaterea 
proiectului Statutului modificat.

Dezbaterea prdiectului Statutului 
modificat al P.M.R. trebuie să ducă li 
ridicarea spiritului de răspundere și 
a activității membrilor și candidațiloT 
de partid, la îmbunătățirea muncii or
ganizațiilor de partid de la orașe si 
sate, să constituie un prilej de întărre 
a rolului de avangardă al comuniști
lor.

Un'indu-se strîns în jurul Partidu
lui Muncitoresc Romîn, masele largi 
de oameni ai muncii, în frunte cu co
muniștii, sînt hotărîte să înfîmpine 
apropiata aniversare a 10 ani de la 
eliberarea patriei noastre și cef de al 
II-lea Congres al P.M.R. prinTr-un 
nou avînt în lupta pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor plenarei lărgite 
din august 1953, prin dezvoltarea lar
gă a întrecerii pentru creșterea pro
ducției agricole și a bunurilor de larg 
consum, pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al celor ce muncesc

Ziarul „Pravda“ 
despre dezvoltarea literaturii 

în R. P. R.
Ziarul „Pravda’’ publică sub titlul 

„Pe calea cea nouă” un articol al cores
pondentului său la București, P. Mel- 
nikov, în care arată dezvoltarea pe 
care a luat-o literatura în R.P.R. în 
cei zece ani de la eliberare.

Romanul „Desculț“ 
a apărut în traducere italiană

ROMA (Agerpres). — Recent a 
apărut la Roma, în traducere italiană, 
romanul „Desculț” de Zaharia Stan- 
cu, laureat al Premiului de Stat. Tra
ducerea, apărută în editura „Cultura 
Sociale” este semnată de profesorul 
Giuseppe Petronio.

Romanul „Desculț” se bucură de 
prețuirea publicului cititor italian.

Acest roman a fost tradus și în lim
bile franceză, germană și olandeză.

Deschiderea sesiunii
Consiliului F.M.T.D. la Pekin

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
In după amiaza zilei de 9 august 

s-a deschis la Pekin Sesiunea Consi
liului Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat.

La ședința de deschidere au asistat 
aproximativ 200 de delegați, observa
tori și oaspeți din 50 de țări.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Bruno Bernini, președintele 
F.M.T.D., Hu Iao-pan, șeful delegației 
chineze, a salutat pe participanții la 
sesiune și a urat bun venit tuturor 
reprezentanților tineretului din străi
nătate.

Raportul cu privire la primul punct 
de pe ordinea de zi : lupta tineretului 
din țările coloniale și dependente pen
tru independență națională, pacea ge
nerală și drepturile sale, a fost pre
zentat de președintele F.M.T.D.

Delegația partidului 
laburist a /plecat la Pekin

LONDRA (Agerpres). — Agenția' 
France Presse anunță că delegația 
partidului laburist care urmează să 
viziteze R.P. Chineză a părăsit Lon
dra în cursul după amiezii de 9 au
gust plecînd cu avionul spre Pekin.- 
Din delegație fac parte : C. Attlee, H. 
Morrisson, A. Bevan, W. Burke, FL 
Earnshaw, R. Franklin, E. Summeskill; 
S. Wattson și Morgan Phillips.

Cu cine intenționează 
Adenauer să-1 înlocuiască 

pe Otto John
LONDRA (Agerpres). — Potrivit 

informațiilor transmise de corespon
dentul din Berlin al ziarului britanic 
„News Cronicle“. guvernul de la 
Bonn intenționează să numească pe 
fostul general nazist Gehlen, cunos
cut ca agent al serviciilor de spionaj 
american, la conducerea serviciilor 
de securitate ale Germaniei occiden
tale în urma trecerii lui Otto John în 
R. D. Germană.

PRAG A (Agerpres). — CETERA
In cursul ultimelor săptămîni, or

ganele securității de stat cu ajutorul 
eficace acordat de oamenii muncii 
din Cehoslovacia, au arestat zeci de 
agenți ai serviciului de spionaj din 
Germania occidentală condus de fos
tul general fascist Gehlen. Cei ares
tați erau agenți care desfășurau o 

activitate cu caracter de spionaj în 
diferite regiuni din Cehoslovacia.

In afară de culegerea de informa
ții cu caracter de spionaj, agenții lui 
Gehlen au încercat de asemenea să 
organizeze grupuri antistatale și di
versioniste.

In acțiunea întreprinsă împotriva 
centrelor de spionaj ale lui Gehlen 

pe teritoriul cehoslovac ău fost des
coperite și confiscate numeroase do
cumente importante.

Cercetarea acestor documente a do
vedit că serviciul de spionaj al lui 
Gehlen este condus de americani și 
finanțat într-o mare măsură tot de ei.

In cursul anchetei, cei arestați 
și-au recunoscut întru totul vina.

Vas japonez scufundat 
de un avion american

ȘANHAI (Agerpres). — După cum 
transmite agenția Kiodo Tușin, la 5 
august un avion american cu reacție, 
care efectua un zbor de instrucție, a 
aruncat o bombă asupra unui vas de 
pescuit japonez, scufundîndu-1. j
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