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Să răspîndim larg 
experiența înaintată pe șantiere
In ultimii ani. constructorii din Valea Jiului au înălțat nu

meroase locuințe muncitorești și instituții social-culturale. Pînă 
acum s-au construit 110 blocuri cu 1815 apartamente, 8 cămine 
muncitorești cu 1650 locuri, 5 șccHi, 4 cluburi, 6 dispensare, 5 
magazine, cantine, băi, hale etc. Anul acesta sînt in construcție 
sute de noi apartamente, un cămin cu 350 locuri la Vulcan, o 
cantină miniera cu 600 locuri la Lonea, o fabrică de pîine la 
Petroșani, magazine noi la Uricani, Lupeni, Viifican și Lonea.

Un factor important, care a făcut posibilă obținerea acestor 
succese este extinderea și aplicarea largă pe șantierele de con
strucții a metodelor înaintate de muncă și în special a metodelor 
constructorilor sovietici. Pe șantierele Văii JiGlui se aplică 
acum metodele sovietice de zidărie Orlov și Korolev. Aplicînd 
aceasta metodă brigada condusă de tov. Sandu Tudor de la 
Vulcan, a clădit intr-un an 315 apartamente. La fel, folosind 
metodele sovietice Malîghin și Kutenkov și aplicind mecanic 
tencuiala pe pereți, brigada de tencuitori a tov. Mustață Marin 
din Petroșani realizează zilnic 500 m.p. tencuială de bună caili- 
taie. ingrijindu-și mașina cu care lucrează după metoda șofe
rului sovietic Grigorii Babkin, șoferul Ion Popîrlan, de la în
treprinderea 709 Petroșani, a reușit să parcurgă cu mașina pesit 
132.000 km. fără reparații mari sau medii.

Folosirea metodelor noi de munca a dus >la creșterea pro
ducției și productivității, la sporirea cîștigului constructorilor 
care le aplica. Lucrînd în brigadă complexă un zidar cîștigă 
acum »00—1UU0 tei față de 400—500 cît cîștiga înainte. Aceasta 
a făcut ca numărul constructorilor care aplică metode înaintate 
ne muncă să crească neîncetat. Dacă la sfîrșitul lunei iulie pe 
șantierele din Valea Jiului existau 38 brigăzi complexe și de 
specialitate (tencuitori, dulgheri, săpători), în septembrie numă- 
rm 1.J1 .. m 114 nngăzi.

Zilele trecute a avut loc la Petroșani o consfătuire a con 
struciorilor fruntași în întrecerea socialistă din Valea Jiului. 
Mulți constructori care au luat acolo cuvîntul, printre care tova
rășul Marin Mustață și Sandu Tudor au arătat că metodele îna- 
ițlițiit ue munca nu se aplică de la sine, că e nevoie de un sprijin 
activ permanent din partea tehnicienilor de pe șantiere. Aceștia 
trebuie să ia o serie de. măsuri tehnico-organizatorice ca : deia».- 
carea planului de muncă al șantierului pe brigăzi, organizarea 
locului de munca și aprovizionarea brigăzilor cu materialele ne
cesare, organizarea după specificul muncii și frontului de lucru 
a formațiilor de munca, buna întreținere a utilajelor, astfel ca 
să nu intervină întreruperi în muncă din cauza defecțiunilor lor 
etc. Sprijin in aceasta direcție s-a acordat constructorilor din 
Vulcan, Petroșani și de pe „ne i ■. e. ^aiuriră acestui fapt, 
pe aceste șantiere producția și productivitatea muncii a crescm

Mai sînt însă unJle șantiere unde constructorii, nu sînt spri
jiniți în extinderea metodelor înaintate de muncă. Pe șantierul 
din Lupeni (șef de șantier tov. Eugen Piso) brigada de tencuiri 
mecanizate a lost desființată, iar pe șantierul Uricani (ing. șef. 
tov. Ioan Sitescu) brigada de tencuitori nu realizează zilnic de 
cît 120 m. p. de tencuială, în timp ce alte brigăzi de la Petroșani 
și Vulcan realizează 400—500 m.p. Mai sînt cazuri, ca Ha șan
tierul Fetrila iii, unde din cauza ca mecanicii rftj îngrijesc utila
jul, munca brigăzilor este îngreunată. Astfel sînt cazurile tova
rășilor Aurel Stroe și Nicolae Bobei. Nici organizațiile sindicale 
și de partid de pe aceste șantiere nu au dat atenția cuvenita 
metodelor înaintate de muncă.

■Rezultatele obținute de brigăzile care aplică metodele so
vietice Orlov, Koroliov, Malîghin, Kutenkov și care ¡lucrează m 
brigăzi complexe și de specialitate la lucrările de bază de pe 
șantiere, arată avantajele aplicării acestor metode. De aceea, 
conducerile șantierelor și întreprinderilor de construcții trebuie 
sa depună tot efortul pentru extinderea metodelor înaintate. Con- 
oucti.ieae șantiere trebuie să sprijine prin măsuri tehnico-orga
nizatorice munca brigăzilor care aplică metode înaintate. Pe 
șantiere pot și trebuie înființate brigăzi complexe pentru monta
rea acoperișurilor la blocuri. Nu este îngăduit ca un bloc să se 
dlădească într-o lună, iar montarea acoperișului să dureze 5—6 
luni. De asemenea, trebuie înființate brigăzi de instalații, de 
clădire a sobelor și montare a dușumelei, de vopsitori etc.

Un rol important în extinderea continuă a metodelor înaintate 
de muncă îi au organele sindicațle. Dacă comitetul sindical raio
nal al constructorilor (președinte iov. Andraș) ar fi organizat 
schimburi de experiența intre brigada tov. Marin Mustață din 
Petroșani, care realizează 500 m.p. de tencuială pe zi și brigada 
de tencuitori din Uricani, care nu realizează decît 120 m.p. de 
tencuială pe zi, Ha Uricani această muncă s-ar fi îmbunătățit 
simțitor.

Organizațiile de bază ale contructorilor trebuie să sprijine 
și ele extinderea metodelor înaintate de muncă, să mobilizeze 
conducerile tehnice ale șantierelor și organizațiile sindicale.

Aplicînd și extinzînd metodele înaintate de muncă, care asi
gură mărirea producției și productivității muncii și realizarea 
sarcinilor de plan ale muncitorilor constructori, constructorii din 
Valea Jiului vor reuși să dea construcții mai multe și mai bune, 
contribuind astfel la ridicarea nivelullui de trai al celor ce 
muncesc.

In cinstea conferinței regionale de partid
Schimburi de onoare

In zilele de 8 și 9 septem
brie, in majoritatea secțiilor 
Filaturii Lupeni au avut loc 
schimburi de onoare organi
zate în cinstea Conferinței 
regionale de partid. Textiliș- 
tii din Lupeni s-au întrecut 
în aceste zile pentru o pro
ductivitate înaltă la toate o- 
perațiunile de prelucrarea fi
relor de mătasă artificială.

Colectivul secției răsucit a 
îndeplinit planul în aceste 
zile in proporție de 102.7 la 
sută. Muncitoarele fruntașe 
ale secției au realizat în zi
lele de 8 și 9 septembrie ade
vărat- recorduri de producti
vitate. Tovarășa Anuța Suța 
a obținut o depășire de nor
mă de 250 la sută în ambele 
zile, tov. Elena Gorgan, So
fia Micii, Ida Rezi si Florica 
Nistor — de 213-247 la sută.

Planul de producție al sec-

Schimburile de onoare or
ganizate la Uzina de utilaj 
minier din Petroșani în cin
stea Conferinței regionale de 
partid în zilele de 9 și 10 sep
tembrie. au dat prilejul să se 
verifice marile posibilități de 
ridicarea productivității mun
cii existente în uzină.

Foarte semnificative în a- 
ceastă direcție sînt succesele 
realizate de muncitorii din 
secțiile turnătorie și fitingărie. 
Turnătorul Gavrilă Rus, spre 
exemplu, a realizat în cadrul 
schimbului de onoare o depă
șire de normă de 302 la sută, 
Nicolae Perță —* de 300 la 
sută, Laurențiu Latkulik —

Sosirea Ansamblului de cîntece și dansuri 
al Armatei Populare Chineze de Eliberare

Joi noapiea a sosit în Ca
pitală Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare.

Așteptați cu nerăbdare de 
oamenii muncii din întreaga 
țarii solii artei poporului 
marii Chine s-au bucurat de 
o primire plină de căldura 
prieteniei trainice care unește 
poporul romîn cu poporul chi
nez.

încă din clipa trecerii ho
tarelor patriei noastre, în gă
rile principalelor orașe, itn- 
podobite sărbătorește, în zori 
de zi sau noaptea tîrziu, mem
brii Ansamblului au fost în- 
tîmpinați de nesfîrșțtele urale 
și ovații care salutau, la tre
cerea trenurilor, pe artiștii 
chinezi

li; Gara Băneasa din Capi
tală paspeții au fost întîmpi- 
nati de tovarășii : acad. I. 
Murgulescu. ministrul invăță- 
mîntului, M. Poșianu, preșe
dintele Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, C. Prisneâ. prim 
locțiitor al ministrului Cultu
rii. N. Cioroiu, locțiitor a! mi
nistrului Afacerilor Externe, 
general maior C. Mănescu, 
Gh. Necula, prim secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R, C. Doncea,

La Filatura Lupeni
ției depănat ă fost depășit cu 
11,1 la sută. Muncitoarea 
Maria Oneț și-a întrecut nor
ma de lucru în cadrul schim
burilor de onoare cu 208 la 
sută. Fruntașa întrecerii so
cialiste Ioana Gîrlea a reali
zat zilnic cîte 2,5 norme. La 
8 septembrie tov. Ioana Girlea 
și-a îndeplinit sarcinile ce-i 
revin in cadrul planului cin
cinal și a început să lucreze 
în contul anului 1956. Acest 
succes a fost sărbătorit de în
tregul colectiv al Filaturii 
Lupeni. Alte muncitoare din 
cadrul acestei secții eum sînt 
tov. Irina Molnar, Maria 
Liszka, Ioana Gherman și 
Giga Gorgan au încheiat 
schimburile de onoare cu de
pășiri de norme de 9-1-130 la 
sută.

In secția bobinaj muncitoa
rele Aurora Szakacs, Paras-

La Uzina de reparat utilaj minier
de 210 la sută. Echipele din 
turnătorie și fitingărie con
duse de tov. Ioan Suta. Ana 
Kukurudea, Teodor Călugăr 
și Radu Andrei au realizat 
2-3 norme. Muncitoarele Te
rezia Cîmpean și Lina Hiricsko 
și-au depășitcnofrriete ca pes
te 80 la sută.

La secția mecanică cea 
mai înaltă productivitate a 
fost realizată de tînărul mun
citor Alexandru Demeter. El 
și-a depășit norma în schim
bul de onoare cu 180 la sută. 
Tov. Ludovic Perl, Simion 
Bogar, Nicolae Bogza și Ni
colae Laurențiu au prelucrat 
cu 80-140 la sută mai multe

vicepreședinte al Sfatului 
popular al Capitalei, generali 
ai Forțelor Armate ale R.P.R., 
reprezentanți ai marilor an
sambluri artistice din Capi
tală etc.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Chi
neze la București, în frunte 
cu ambasadorul Van Iu ;»in, 
precum și atașatul militar 
adjunct ai R. P. Chineze, It. 
col. Tan Ciu.

Mii de oameni ai muncii și 
membri ai ansamblurilor ar
tistice militare au venit să 
salute pe solii marelui popor 
chinez.

Gara era pavoazată sărbă > 
torește. Fluturau drapele ale 
Republicii Populare Chineze 
și ale R.P.R.

Trenul s-a apropiat de pe
ron. Urale prelungi au întîrn- 
pinat sosirea artiștilor chi; 
nezi. In uralele și aplauzele^ 
entuziaste ale celor prezenți, 
băieți și fete în frumoase 
costume naționale romînești 
au oferit buchete de flori oas
peților dragi. Membrii ansam
blurilor artistice militate ro
mînești și chineze s-au îm
brățișat cu dragoste.

Fanfara a intonat Imnul

chiva Gothard și Ana Doicsar 
au realizat depășiri de norme 
cuprinse între 11-119 la sută. 
Planul de producție al sec
ției a fost îndeplinit în pro
porție de 109,1 la sută.

Cea tnai mare depășire de 
plan a fost realizată de co
lectivul secției sortare. In a- 
ceastă secție pianul de pro
ducție a fost depășit cu 13 la' 
sută. Muncitoarele Ana Gro-: 
za, Ghizela Doroczi, Sofia' 
Vîrciu și altele au obținut de
pășiri de plan de peste 40 la 
sută.

Filatorii Alexandru Pop și 
Teodor Bologa au fost în frun- , 
tea întrecerii în secția lor. La 
8 și 9 septembrie ei au depă
șit normele de lucru cu peste 
100 la sută.

GRIGORE CIULAVU 
corespondent

piese decît era planificat.
in secția construcții meta’- 

hce s-au evidențiat muncito
rii Ioan Palger. Virginia Tu
dor, Vasile Rus, Vilhelrn 
Heintz. echipele conduse d 
Ioan Constantiriescu, Sabin 
Săiindar. care au depășit nor
mele cu 75-107 la sută.

O productivitate înaltă, au 
obținut în cadrul schimburi
lor de onoare și electricienii 
Francisc Pașca, Iuliu Re- 
genyi, Nicolae Biro și Ioan 
Vereș. Fiecare dintre ei a 
realizat peste 2.5 norme în- 
tr-un singur șut.

I. TARAS 
corespondent

de stat al R. P. Chineze și 
Imnul de stat al R.P.R.

A adresat un călduros salut 
solilor artei din Republica 
Populară Chineză, tov. M. 
Roșianu, președintele Institu
tului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

A răspuns conducătorul An
samblului. g-eneralul Cen I, 
șeful secției culturii a depar
tamentului politic de pe iîngă 
Consiliul Militar Revoluțio
nar Popular.

Cuvintele conducătorului 
Ansamblului au fost primite 
cu urale și ovații entuziaste. 
Colectivul Ansamblului artis
tic al Forțelor Armate ale 
R.P.R. scandează lozinci în 
limba chineză, la care răs
pund uralele tinerilor artiști 
oaspeți. Răsună iozincr în 
cinstea marii prietenii dintre 
cele două popoare, în cinstea 
prieteniei lor cu gloriosul 
popor sovietic.

Oaspeții chinezi au fost 
înconjurați cu dragoste fră
țească de oamenii muncii. 
Fiecare dintre ei a ținut să 
adreseze tinerilor soli ai ma
relui popor chinez urarea tra
dițională : Bine ați venit pe 
pămîntul patriei noastre, oas
peți dragi 1

(Agerpres)J
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Materiale pentru Congresul al H-lea al P,M.R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
U.T.M. — principala rezervă de cadre 

a partidului
Grija față de avutul obștesc — 

preocupare a fiecărui membru de partid
Colectivul depoului C.F.R. Petro

șani a obținut succese remarcabile în 
realizarea la timp și în cbndițiuni 
bune à planului de transporturi, în 
realizarea de economii, buna întreți
nere a locomotivelor, etc. Pentru suc
cese deosebite în muncă, depoului 
nostru i a fost decernat la începutul 
acestui an, drapelul de fruntaș pe 
țară.

Organizația de bază din cadrul 
depoului a fost organizatorul și con
ducătorul luptei pentru obținerea a- 
cestor succese. Alături- de muncitorii 
vîrstnici, în lupta pentru buna între
ținere a locomotivelor, pentru apli
carea metodelor înaintate de“ muncă, 
pentru economisirea combustibilului 
și a uleiurilor s-au distins numeroși 
utemiști din cadrul depoului. Atunci 
cînd organizația de bază a partidului 
s-ă ocupat de îndrumarea organiza
ției de tineret, de educarea utemiști- 
lor, tinerii mecanici, fochiști, lăcă
tuși, etc. au dat adevărate exemple de 
muncă. Brigăzile utemiste, ătît cele 
de pe locomotive, cît și cele care lu
crează la repararea și întreținerea lo
comotivelor, și-au realizat cu cinste 
sarcinile de plan. Cei mai buni dintre 
utemiștii din depou au devenit candi
dați de partid. Printre aceștia se nu
mără tehnicianul Ilie Cuibac, meca
nicul Alexandru Abrudean, lăcătușul 
Ion Homorodean și alții. La toate a- 
cestea ne-am gîndit atunci cînd am 
citit proiectul Statutului modificat al 
partidului în care se arată în mod just 
că Uniunea Tineretului Muncitor este 
principala rezervă de cadre a parti
dului.

Studierea proiectului Statutului mo
dificat al partidului, în special a ca
pitolelor „Organizațiile de bază ale 
partidului" și „Partidul și Uniunea 
Tineretului Muncitor“ m-a făcut să 
văd că în ultima vreme, organizația 
noastră de bază, în frunte cu biroul 
ei muncește nesatisfăcător în rîndu- 
riie tineretului. In cursul acestui an, 
organizația de bază a partidului a 
analizat numai o singură dată acti
vitatea organizației de tineret. Mai 
mult, îndrumarea organizației U.T.M. 
a fost lăsată pe seama unui tovarăș 
din birou care, fără să fie controlat, 
n-a dus nici o muncă în această di
recție. Lipsită de îndrumarea și con
trolul organizației de partid, organi
zația de bază Ü.T.M. și-a slăbit acti
vitatea, fapt care n-a rămas fără ur
mări. Cele 3 brigăzi utemiste de lo
comotive care cu cîteva luni în urmă 
erau fruntașe acum nu mai există, de
oarece s-au destrămat. Unii tineri,

Proiectul Statutului modificat
în dezbaterea organizației de bază de la U.R.U.M.P*

Membrii și candidații de partid de 
la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani, întruniți în adunarea ge
nerală a organizației de bază care 
a avut loc zilele acestea, au dezbătut 
proiectul Statutului modificat al Par
tidului Muncitoresc Romîn

Adunarea generală a discutat cu 
însuflețire fiecare capitol din proiec
tul Statutului modificat. Deosebit de 
viu a fost discutat capitolul privitor 
ia membrii de partid, îndatoririle și 
drepturile lor. Numeroși membri de 
partid printre care tovarășii Nicolae 
Popa, candidata de partid Ștefania 
Dobridoreanu au subliniat grija pe 
care partidul o poartă ridicării cali
tății membrilor săi și a rolului lor 
de avangardă în lupta pentru con
struirea socialismului. Participanții 
la adunare au scos la iveală lipsu
rile în activitatea unor membri de 
partid de la Uzina de reparat utilaj 
minier, cerînd ca ele să fié înlăturate. 
Pentru membrii de partid din această 
întreprindere dezbaterea a constituit 

între care Iosif Ștefan, Ion Cojocaru, 
Tudor Antonie și alții lipsesc nemo
tivat de la lucru. Alți tineri, cum sînt 
lăcătușii Constantin Alihuț, Constan
tin Ghica, sînt indisciplinați, au ati
tudine lipsită de respect față de mun
citorii vîrstnici. Mai mult timp, orga
nizația U.T.M. a stat pasivă față de 
astfel de lipsuri, fapt care a dăunat 
muncii colectivului nostru.

Trăgînd învățăminte din proiectul 
Statutului modificat al partidului, 
proiect cu care sînt întrutotul de a- 
cord, organizația noastră de bază a 
și luat o serie de măsuri pentru edu
carea tinerilor, pentru dezvoltarea în 
rîndul lor a atitudinii socialiste față 
de muncă, pentru ridicarea rolului lor 
în lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor ce stau în fața colectivului. Mai 
inulți utemiști printre care lăcătușul 
Adrian Josan, mecanicii Avram Hor- 
gos. Ioan Ștefănescu, Petru Dragos- 
tin, au fost încadrații ținîndu-se sea
ma de dorința lor personală, în cer
curi și cursuri ale învățămîntului de 
partid. In activul fără de partid al or
ganizației de bază au fost atrași peste 
20 utemiști, ceea ce s-a dovedit a fi 
un mijloc puternic de educare a tine
rilor, de antrenare a lor la acțiuni 
importante. Cu ajutorul tinerilor din 
activ, biroul organizației de bază ia 
măsuri pentru reconstituirea brigăzi
lor utemiste de pe locomotive. Biroul 
organizației de partid a ajutat orga
nizația de tineret să pregătească în
vățămîntul politic de organizație.

In momentul de față biroul a pri
mit din partea mai multor utemiști ce
reri de primire în rîndul candidaților. 
Organizația noastră de bază urmărește 
ca pînă la Congresul partidului sa 
discute toate aceste cereri, fapt care 
va contribui atît la îmbunătățirea 
muncii de partid cît si a muncii de 
U.T.M.

Gred că ar fi necesar ca proiectul 
Statutului să prevadă ca utemiștii 
primiți în rindurile candidaților, să 
primească sarcina de a lucra pe mai 
departe în cadrul organizațiilor U.T.M. 
pînă ce devin membri de partid. A- 
ceasta ar da posibilitate organiza
țiilor de bază să desfășoare mai te
meinic și cu mai mult succes munca 
de educare comunistă a tineretului, 
de mobilizarea lui la lupta întregului 
popor muncitor pentru întărirea regi
mului democrat-popular, pentru con
struirea socialismului.

TEODOR POP
secretarul organizației de bază 

din cadrul depoului C.F.R. Petroșani

un prilej de îmbunătățire a activității 
lor politice și în producție.

De asemenea au fost viu discutate 
acele prevederi ale Statutului modi
ficat care se referă la primirea în 
partid. Tovarășul loan Romoșan a 
arătat că proiectul Statutului modifi
cat întărește simțul de răspundere al 
membrilor de partid față de darea de 
recomandări, ceea ce contribuie la a- 
părarea calității și purității rînduri- 
lor partidului. Tovarășul Alexandru 
Panek a arătat că stagiul de candi
dat prevăzut de proiectul de Statut
— prelungit față de cel de pînă acum
— va da posibilitate organizațiilor de 
bază să verifice temeinic calitățile 
politice ale candidaților de partid, iar 
candidații au putința să se pregăteas
că din toate punctele de vedere spre 
a intra în rîndul membrilor de partid.

Dezbaterea a înarmat membrii de 
partid de la U.R.U.M.P. cu cunoaște
rea sarcinilor sporite de luptă pentru 
construirea socialismului, a contribuit 
la ridicarea nivelului muncii și acti
vității organizației de bază.

Studiind proiectul Statutului modi
ficat al partidului nostru, am văzut că 
printre sarcinile ce le revin organi
zațiilor de bază din întreprinderi și 
instituții este și aceea de a lupta îm
potriva delăsării și lipsei de spirit 
gospodăresc în întreprinderi. Așa cum 
se arată în proiectul Statutului modi
ficat, fiecare membru de partid este 
dator să păzească și să întărească 
prin toate mijloacele proprietatea so
cialistă, bun al întregului popor mun
citor din patria noastră. Este neîn
doios că întărirea spiritului gospodă
resc în cadrul întreprinderii constituie 
unul din factorii principali în tradu
cerea în viață a măsurilor luate de 
partid și guvern privitor la ridicarea 
buneistări a celor ce muncesc., deoa
rece o mai bună gospodărire a bunu
rilor obștești în întreprindere contri
buie la reducerea prețului de cost. 
De aceea o îndatorire a fiecărui mem
bru de partid este aceea de a con
tribui prin munca sa la gospodărirea 
întreprinderii, să antreneze în această 
muncă masa largă de muncitori și 
tehnicieni.

In fabrica noastră, care este una 
din întreprinderile producătoare de 
bunuri de larg consum din Valea 
Jiului, sînt numeroși membri de par
tid care acordă toată atenția gospo
dăririi întreprinderii, se preocupă 
de folosirea rațională a materiei pri
me, descoperă și aplică noi mijloace 
pentru mărirea avutului obștesc. Co
munistele Elena Ghi'oăncă și Floarea 
IJdrea sînt țesătoare fruntașe în între
cerea socialistă. Ele produc lună de 
lună sute de metri de pînză de bună 
<alitate peste sarcinile de plan con
stituind, prin munca lor, un exemplu 
mobilizator pentru celelalte țesătoare. 
Dar munca acestor- vrednice țesătoare 
nu se oprește aici. Tovarășele Elena 
Ghioancă și Floarea Udrea au inițiat 
folosirea pînă la capăt a firelor de 
bumbac de pe canete, lucru care face 
ca ele să producă în fiecare zi însem

Stagiul de candidat — 
scoală de educare comunistă 1

Partidul nostru, partid marxist-le- 
ninist, pune un deosebit accent pe ca
litatea membrilor de partid, pe puri
tatea rîndurilor sale. Acest lucru este 
oglindit în proiectul Statutului modi
ficat al partidului nostru, și mai ales 
în capitolul despre candidații de 
partid.

Stagiul de candidat de partid tre
buie să constituie o adevărată școală 
de educare a viitorului membru de 
partid. In acest scop, proiectul Sta
tutului modificat precizează că: „...or
ganizația de partid este datoare să se 
îngrijească necontenit de educarea și 
creșterea nivelului politic al candida
ților, să-i atragă la întreaga muncă 
a organizației de partid, să ajute can
didaților să se pregătească în vede
rea intrării lor în partid“.

Organizația noastră de bază a pri
mit pînă în prezent 9 candidați de 

partid din rîndul muncitorilor și teh
nicienilor fruntași în producție, ino
vatorilor, etc.

Munca organizației de bază nu s-a 
limitat numai la primirea de candi
dați ci și la ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic, la educarea lor 
din toate punctele de vedere. In acest 
scop, organizația noastră de bază s-a 
preocupat ca fiecare candidat de par
tid să fie încadrat în învățămîntul de 
partid potrivit cu nivelul său de cu
noștințe. De asemenea, organizația 
de bază a trasat sarcini concrete can
didaților de partid ținîndu-se cont de 
capacitatea și aptitudinile fiecăruia.

Printre muncitoarele fruntașe în 
producție care au fost primite în rîn- 
durile candidaților de partid este și 
depănătoarea Ghizela Gorgan. îndru
mată de eătre organizația de bază, 
tov. Gorgan, care era analfabetă, a 
învățat carte. Potrivit sarcinei pri

nate cantități de pînză din materia’ 
primă economisită.

îngrijind cu spirit gospodăresc u- 
tilajul, membri de partid cum sînt 
tovarășele Măria Popa, A'îaria Hris- 
toiu și altele au reușit să lungească 
durata de funcționare a suveicilor, pi
cherelor și curelelor de bătaie. Ase
menea exemple se pot cita mai multe 
în întreprinderea noastră.

Totuși, în această direcție, organi
zația noastră de bază mai are multe 
de făcut. Dacă majoritatea membrilor 
de partid din întreprindere dau dova
dă de spirit gospodăresc față de avu
tul întreprinderii acest lucru se limi
tează în majoritatea cazurilor numai 
la locurile lor de muncă. Unii mem
bri de partid din organizația noastră 
de bază, printre care tov. losefina Va- 
siu, Ana Pop și Ana Miscu nu scot 
la iveală și nu critică cu suficientă 
tărie lipsurile în gospodărirea bunu
rilor întreprinderii. Organizația noas
tră de bază nu s-a ocupat în măsură 
suficientă de dezvoltarea spiritului 
gospodăresc al muncitorilor și tehni
cienilor, nu a organizat acțiuni pen
tru întărirea simțului de răspundere 
față de bunurile întreprinderii.

De aceste lipsuri se face vinovat 
în bună măsură biroul organizației 
noastre de bază care nu a trasat mem
brilor de partid sarcini concrete în 
această direcție, n-a urmărit îndea
proape felul în care comuniștii se o- 
cupă de antrenarea maselor de mun
citori și tehnicieni Iară de partid la 
această muncă importantă.

Trăgînd învățăminte din studierea 
proiectului Statutului modificat al 
partidului noi sîntem ferm hotărîți să 
ne îmbunătățim munca, să facem ca 
fiecare om al muncii din fabrica noas
tră să devină un bun gospodar al 
bunurilor întreprinderii, un apărător al 
avutului obștesc.

VICTOR COANDA 
secretarul organizației de bază 

de la Țesătoria Vulcan

mite din partea organizației de bază 
ea este o luptătoare neobosită pentru 
îmbunătățirea calității produselor în 
secția în care lucrează.

Mulți dintre candidații de partid 
sînt cercetători neobosiți pe tărîmul 
noului; ei se străduiesc să contri
buie prin inovațiile lor la îmbunătă
țirea procesului de producție, la re
ducerea prețului de cost al produc
ției. Astfel, prin inovațiile șale, teh
nicianul Ludovic Krakovszki care este 
candidat de partid a contribuit la îm
bunătățirea muncii în cadrul între
prinderii, la realizarea de însemnate 
economii.

Organizația noastră de bază a în
drumat candidații să studieze dife
rite cărți și broșuri pentru ridicarea 
nivelului lor profesional.

Faptul că organizația noastră de 
bază s-a preocupat de trasarea de sar
cini concrete fiecărui candidat de par
tid. că i-a încadrat în învățămîntul 
de partid nu ne îndreptățește să nu 
ne vedem lipsurile ce le mai avem în 
această direcție. Nu s-a urmărit în
deaproape felul în care candidații de 
partid însușesc învățătura marxist-le- 
ninistă, cum aplică ei în practică cele 
învățate. Biroul organizației de bază 
n-a controlat îndeaproape felul cum 
candidații de partid se achită de sar
cinile încredințate.

Așa cum arată proiectul Statutului 
modificat, în fața organizațiilor de 
bază stau sarcini deosebit de impor
tante. Ele trebuie să se ocupe cu mai 
mult simț de răspundere de primirea 
și de educarea candidaților de partid, 
contribuind astfel la întărirea rîndu
rilor partidului.

LUDOVIC VARGA 
membru în biroul organizației de bază 

de la Filatura Lupeni
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Activitatea cercurilor și comitetelor A.R.L.U.S. 
din Valea Jiului trebuie îmbunătățită

CUVÎNTUL CITITORILOR

Un artificier — exemplu rău
In activitatea oamenilor muncii din 

Valea Jiului un rol ‘de seamă îl au 
experiența bogată a oamenilor so
vietici, aplicarea metodelor sovietice 
de muncă, precum și cunoașterea rea
lizărilor obținute de poporul sovietic.

In această direcție, majoritatea cer
curilor A.R.L.U.S. din Valea Jiului 
au obținut succese frumoase. Cercu
rile A.R.L.U.S. de la minele Vulcan 
și Petrila, de pildă, organizează cu 
regularitate conferințe, convorbiri, re
cenzii etc. Numai în cursul lunii au
gust, cercul A.R.L.U.S de la prepa- 
rația Petrila a ținut mai multe con
ferințe la care au participat peste 900 
de oameni ai muncii. Comitetele 
A R.L.U.S. de la preparație și de la 
mina Petrila au mobilizat un număr 
de 30 oameni ai muncii să participe 
la concursul de creație populară. A- 
ceștia au coniecționat 63 obiecte.

La mina Vulcan, comitetul 
A.R.L.U.S. se preocupă de populariza
rea metodelor de muncă sovietice. 
Aceasta a contribuit ca multe brigăzi 
de mineri să-șî întreacă eu regulari
tate sarcinile de plan și să lucreze 
în contul anilor viitori. Brigăzile 
conduse de tov. Andrei Vizi, Bovte 
Pavel, Andronic Iovan și multe altele, 
datorită folosirii metodelor sovietice 
Jandarova, Voroșin și metoda grafi
cului ciclic reușesc ca lună de lună

Pe urmele scrisorilor nepublicate
Mai mulți muncitori au semnalat 

ziarului nostru, că pe ruta Lupeni- 
IJricani circulă autobuzul I.R.T.A. con
dus de șoferul Alexandru Onea, care 
este mereu în stare de ebrietate. De 
asemenea, circulația autobuzului Lu- 
peni-Uricani se face neregulat

Conducerea I.R.T.A. Petroșani — 
căreia i-am trimis scrisoarea — ne-a 
răspuns că cele semnalate corespund 
adevărului. S-au luat următoarele 
măsuri : Șoferul Alexandru Onea a 
fost înlocuit de pe mașină și trimis 
să lucreze în atelierul de reparații 
auto Petroșani. Incepînd cu data de 
15 septembrie a.c. autobuzul Lupeni- 
Uricani va circula regulat. 

Abonamente la publicațiile sovietice
Abonații la publicațiile sovietice pot să-și reînnoiască abonamentele pe 

anul 1955.
Abonamentele se primesc la toate oficiile;, costale, prin factorii poștali 

și dil'uzorii voluntari din întreprinderi și instituții.

să înregistreze depășiri ale sarcinilor 
de plan de peste 40 la sută.

Unele comitete și cercuri A.R.L.U.S. 
din Valea Jiului nu duc o activitate 
susținută în această privință.

De pildă, cercurile A.R.L.U.S. de la 
mina Lonea de mai bine de luni nu 
'depun nici un fel de activitate. Comi
tetul A.R.L.U.S., de a cărei muncă 
este răspunzătoare tov. Susana Blaga, 
s-a mulțumit ca activitatea comitetu
lui să figureze numai pe hîrtie. să nu 
se facă resimțită în rîndurile oame
nilor muncii. Această situație a fost 
bine cunoscută și de membrii comi
tetului raional A.R.L.U.S., în frunte 
cu secretarul Ladislau Lupa,’care însă 
nu a luat măsuri concrete.

In vederea înlăturării acestor lip
suri este necesar ca comitetul raio
nal A.R.L.U.S. să lupte pentru lichi
darea formalismului care persistă încă 
în activî+ofp-i unor nercuri și comitete 
A.R.L.U.S. Controlul pe teren trebuie 
să constituie pentru activul salariat 
si nesalariat al comitetului A.R.L.U.S. 
o preocupare de seamă

De asemenea, este necesar ca co
mitetul raional A.R.L.U.S. să recru
teze un activ cît mai larg din rîndu
rile muncitorilor înaintați, tehnicieni
lor, inginerilor și intelectualilor care 
să contribuie activ la îndrumarea cer
curilor A.R.L.U.S.

M. GORBOI

Nu de mult un corespondent volun
tar ne-a sezisat că muncitorul Nicolae 
Lupșa, care lucrează la preparația 
din Pbtrila, a solicitat în repetate rîn- 
duri conducerii serviciului coloniei din 
localitate, o locuință pentru familia 
sa. Conducerea acestui serviciu în loc 
să rezolve cererea muncitorului Lup
șa, l-a purtat pe drumuri timp de 
mai multe luni de zile fără rezultat

In urma cercetărilor făcute cu acest 
prilej de Biroul de reclamații și se- 
zisări din cadrul Direcției Generale, 
Petroșani, s-a dovedit că cele arătate 
de corespondentul voluntar corespund 
realității. Drept urmare, familiei mun
citorului Nicolae Lupșa i s-a reparti
zat o locuință corespunzătoare.

Un rol important în procesul de 
producție din mină il are. artificierul. 
De felul cum știe el să-și organizeze 
munca, să puște la timp găurile de 
mină, depinde în mare măsură înlă
turarea timpilor morți din activitatea 
brigăzilor de mineri. îndeplinirea 
sarcinilor de plan de către acestea. Ar
tificierul conștiincios nu numai că 
răspunde la timp cînd este solicitat 
de mineri, dar și organizează lucrurile 
în așa fel ca pușcarea în revirul său 
să fie eșalonată pentru a avea o pro
ducție ritmică tot timpul șutului.

Aceste calități, absolut necesare, 
nu le are artificierul Petru Cozma din 
sectorul I B al minei Lupeni. Arti
ficierul Petru Cozma vine la șut în 
stare de ebrietate, cum s-a întîmplat

Diagnosticul gazetei
Zilele trecute am fost pe la policli

nica din Petroșani. Trebuia să mi se 
facă un examen radioscopie. In cele 
din' urmă am fost examinat șî după 
trei zile am primit rezultatul.- sănă
tos. Çum însă examinarea mea a du
rat... trei zile, pentru ca să nu mi se 
pară prea lungă așteptarea, m-am 
apucat și am citit toate broșurile 
aflate pe o masă așezată pe culoarul 
de jos al policlinicii.

In prima dimineață credeam că n-o 
să am timp să citesc nici o broșură 
pînă la capăt, dar apoi mi-am dat sea
ma că cei care au pus broșurile acolo 
s-au îngrijit să dea omului și timpul 
necesar pentru a le citi De toate. Mie, 
H- pildă, mi s-au acordat pentru ? 
ceasta 3 zile (atit a durat examina
rea). Și fiindcă în două zile am citit 
toate broșurile, în cea de a treia zi 
m-am ocupat cu citirea afișelor, in
strucțiunilor și avizelor afișate pe 
uși și pe pereții culoarului, iar în cele 
din urmă cu citirea gazetei de perete. 
Dacă pînă aici tot ce am- citit mi s-a 
părut foarte interesant și folositor, ar
ticolele gazetei de perete nu m-au 
mulțumit. Citindu-le m-am transpus

„Obiceiurile
Intr-una din zilele trecute am intrat 

la unitatea „Carne” din Petrila.
Așteptînd să-mi vină rîndul. am 

văzut cum casierița Viorica Bidiga 
de Ia această unitate, încasa de la ma
joritatea cumpărătorilor cu 25—60 
hani mai mult pe motivul că n-are 
mărunțiș.

Ajungînd și eu la casă am dat car- 
teb-le șî am plătit. Mie mi-a reținut, 
din același motiv: lipsă de mărunțiș. 

în noaptea de 4—5 septembrie a.c., 
fapt care este în gravă contradicție 
cu normele de tehnica securității și 
cu regulamentul interior al minei. Cîmi 
majoritatea muncituriiur și tehnicieni
lor munceau cu conștiinciozitate pen
tru' îndeplinirea sarcinilor de plan, Pe
tru Cozma dormea în mină la stratul 
15. Din cauză că el dormea și nu era 
de găsit, trei echipe de la abatajul 
frontal din stratul 13 au așteptat două 
ore după artificier. Cînd s-a „trezit” 
a motivat că „n-are exploziv“. In 
realitate însă avea.

Iată un artificier care nu numai că 
nu-și face datoria, dar care constituie 
un exemplu rău.

SIMION IACOB 
maistru miner — Lupeni

cu... 3 luni în urmă, pe la începutul 
lunii iunie, cînd se punea problema 
încheierii cu succes a anului școlar 
în învățămîntul de partid (lucru des
pre care se ocupă unul din articole). 
Mie unuia mi s-a părut acest articol 
(scris la 6 iunie) ca și celelalte de 
altfel, lipsit de interes, nefolositor

Gazeta de perete este organ al or
ganizației de bază și al comitetului 
sindical. Interesîndu-mă am aflat că 
secretarul organizației de baza este 
tov. L. Tatai, președintele comitetu
lui de instituție tov. dr. I. Vonica, iar 
președintele comitetului de secție tov. 
dr. F. Costîn. Gum se vede treaba prin
tre ei sînt și oameni de specialitate 
-— medici. (Probabil, oameni de spe
cialitate mal sînt și în colectivul de 
redacție al gazetei). De aceea, propun 
să i se facă gazetei de perete un con
sult și să stabilească de ce anume 
suferă. Examinarea mea s-la fâc/uit 
după 3 zile de așteptare; Asta nu în
seamnă însă că stabilirea diagnosti
cului gazetei nu s-ar putea face în 
mai puțin de... 3 luni

C. SIMOTA 
corespondent

” casieriței
nici mai mult, nici mai puțin de cît 
65 bani. Protestînd, casierița Bidiga 
a început să mă bruscheze, adueîn- 
du-mi tot felul de insulte. In felul 
acesta am fost nevoit să renunț la cei 
65 de bani.

Oare conducerea O.C.L. Petroșani 
nu cunoaște încă aceste „obiceiuri” 
ale casieriței din Petrila3

IOAN DOGUȚA
muncitor depoul C.F.R. Petroșani

— Prieteni !, tovarăși!, ridic acest 
pahar pentru viitoarele succese ale 
elevilor care ne părăsesc azi școala 
Glasul gîtuit de emoție al directoru
lui a fos acoperit de exclamații ve
sele și de acordurile orchestrei, care 
atăca un „mulți ani trăiască” furtu
nos. Paharele pline ochi cu lichidul 
chilimbariu, s-au întîlnit deasupra me
selor și apoi au fost golite pînă la 
fund. Era banchetul unei noi serii de 
absolvenți a „Facultății muncitorești 
de 2 ani“ din Timișoara. Erau aici 
tineri muncitori din toate colțurile 
țării trimiși la învățătură de tovarășii 
lor de muncă. Acum au terminat cu 
succes școala și se bucurau pe drept 
cuvînt.

La una din mese, patru prieteni de- 
pănau planuri de viitor, nestingheriți 
de muzica și veselia din jur. In ochii 
lor lucea bucuria omului care-și cu
noaște viitorul. In fața lor avuseseră 
deschise nenumărate drumuri. Dar, 
azi s-au hotărît pentru unul singur : 
vor deveni ingineri mineri !

— Veți vedea ce minunat, e la noi 
— spunea entuziasmat Petru Costi- 
naș. Avem niște munți de toată fru
musețea. Și ce oameni !... Eu cred că 
în ciuda faptului că minerii lucrează 
mult în întuneric, ei au sufletele cele 
mai pline de lumină. Tatăl meu e 
miner la Aninoasa...

— Trebuie să-și aibă și mina fru
musețea ei, de vreme ce oameni ca 
Iuliu Haidu sau Geza Kopetin o în

STU D
drăgesc atît de mult — spune Remus 
Gabor.

— Și mie-mi place mina — rostește 
visător Gheorghe David. Dar nu mi
na pe care âm cunoscut-o în 1943. 
Tata a scormonit timp de 35 de ani 
în minele de aur, dar nu pentru el 
ci pentru alții. A scos la lumină aur 
mult și totuși a trăit mereu în mize
rie. El nici acum nu crede că voi fi 
vreodată inginer. E mai mult decît 
și-ar fi permis vreodată să viseze. 
Bietu tata 1 E gîrbovit acum de ani, 
mai ales de munca neomenească din 
„băile” de aur ale capitaliștilor.

Prin fața ochilor serioși a! Iul
David trecea imaginea zilelor ne
gre, de mizerie, ale copilăriei. Avea 
13 ani cînd a intrat slugă la un chia
bur din Hărău, lîngă Deva. Tatăl său 
scotea aur cu mîinile lui, dar la ma
să nu putea da băiatului nici mămă
ligă. Și-atuncj Gheorghe a intrat 
slugă. Dar n-a putut răbda mult. A 
fugit. A intrat ucenic. înghițea bătaie 
multă: de la calfe, de la maistru, de la 
„profesori”, dar spera că va învăța 
o meserie. Apoi s-au schimbat lucru
rile. S-a terminat războiul. S-a ter
minat și cu stăpînirea nesătuilor stă- 
pîni ai omului. Curînd Gheorghe a 
plecat la armată. Reîntors la între
prindere, tovarășii l-au trimis la 
școala de doi ani la Timișoara. Acum 
iată-1 absolvent. Nu i-a fost ușor Nu-i
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ușor de cucerit cetatea științei. Și mai 
are încă multe de învățat. Dar nu va 
înșela încrederea tovarășilor de la 
Combinatul Brad.

Ceilalți doi —- Remus Gabor șî 
Grigore Pavel n-au cunoscut mina 
de cît din cărți, filme și mai ales din 
povestirile prietenilor lor. Așa șî-au 
dat seama că acolo, sub pămînt, sînt 
oameni deosebiți, oameni dîrji, căliți.

Și ei vor să fie la fel 1

Cînd s-au despărțit, mijeau zorile. 
Spre răsărit cerul începuse să prindă 
o culoare purpurie. Undeva, un șlep 
scotea un sunet răgușit de sirenă. 
Pornesc primele tramvaie.

— Deci, prieteni, ne întîlnim la Pe
troșani I

Strîngerea celor patru mîini tinere 
și viguroase a pecetluit hotărîrea : ia 
Petroșani I

w
Au trecut aproape două luni. Cu

loarele Institutului de Mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej” din Petroșani au prins 
din nou viață. Candidații la exame
nul de admitere au 'umplut sălile.

Cei patru prieteni s-au întîlnit așa 
cum își promiseseră. Aplecat asupra 
foii de hîrtie, David Gheorghe vede 
parcă în față ochii blînzi și mirați ai 
bătrînului său tată. Parcă-1 întrebau 
neîncrezători:

— „Tu Ghiță, inginer de mine ? 
Prea ar fi mare bucuriei”.

Și el fi răspunde în gînd: „Da, 
tată 1 voi fi inginer !” Apoi Ghiță se 
apleacă din nou asupra hîrtiei.

★

In fața afișierului îmbulzeală : fie
care candidat dorea să vadă cu un 
moment mai devreme rezultatul exa
menului.

Cei patru prieteni se străduiau să 
ajungă și ei mai aproape — Pavel, 
mai mlădios, apăru deodată chiar în 
fața afișierului. Ochii îi alergau ne- 
¡ăbdători peste rîndurile mărun e ce 
se aliniau unele sub altele. Deodată 
îi scăpă un strigăt de bucurie.

— Ura, băieți I am reușit toți pa
tru.

Scăpă cu greu din înghesuială, dar 
odată ieșit fu luat în primire de bra
țele calde ale prietenilor :

— Ești sigur ?
— Sigur 1 Am văzut bine: toți 

patru reușiți. înțelegeți ?! toți patru 
sîntem studenți.

★

A început ora Creioanele șî stilou
rile aleargă pe cîmpul alb al hîrtiei, 
lăsînd dîre lungi și întortochiate. Dîre 
care cuprind nenumărate taine ale 
naturii, taine ale scoarței pămîntului 
pe care mîine îndrăzneții ingineri îl 
vor sfredeli peste tot, pentru a-i smul
ge bogățiile.

VALERIU IUȘAN
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Consiliul Guvernamental Central Popular 
a adoptat proiectul de Constituție 

revizuit al R. P. Chineze
Lucrările Congresului sindicatelor britanice

Puternică opoziție față de politica conducătorilor de dreapta 
ai sindicatelor care sprijină reînarmarea Germaniei occidentale

PEKIN (Ager,preș). — China Nouă 
La 9 septembrie a avut loc cea de 

a 34-a ședință a Consiliului Guverna
mental Central Popular în cadrul că ■ 
reia s-a discutat și adoptat proiectul 
de Constituție revizuit al R.P. Chi
neze.

Proiectul de Constituție revizuit va 
fi prezentat spre discutare primei se
siuni a Adunării pe întreaga Chină a 
reprezentanților populari.

Proiectul Constituției revizuit a 
fost prezentat de către Comitetul 
pentru elaborarea proiectului Con
stituției ,R.P. Chineze după ce a stu
diat și discutat propunerile oamenilor 
muncii din întreaga țară, precum și 
propunerile deputaților din Adunare? 
pe întreaga Chină a reprezentanților 
popularj. La ședința Consiliului Guver-

Mîrșave provocări ale clicii ciancaișisfe 
împotriva R. P. Chineze

FUCIOU (Agerpres). — China 
nouă transmite :

La 8 septembrie, unități ale Ar
matei Populare de Eliberare au dobo- 
rît și avariat șase avioane ciancaișiste 
care au bombardat Amoy și împreju- 

’ rimile.
In dimineața zilei de 8 septembrie, 

la ora 5,05, 32 avioane ciancaișiste au 
i zburat deasupra mării în apropiere 
de Amoy. Un avion ,,B-25” și un 

■ avion ..P-B-4-Y”. care au zburat dea 
supra ¡localității Amoy, au fost atinse 
de focul unităților de artilerie anti
aeriană.

La ora 8,20, 72 avioane ciancaișiste 
„F 47“ au zburat deasupra regiunilor 
din apropiere de Amoy. Șase dintre 
-avioane au zburat deasupra locali
tății Amoy bombardînd și mitraliind 
populația. Unitățile antiaeriene au 
dcborît două avioane ciancaișiste 
„F-47” și au avariat alte două. Unul 
din celo două avioane doborîte a că 

namental Central Popular au partici
pat : Mao Țze-dun, președintele Gu
vernului Central Popular, Cîu De, Sun 
Cin-lin, Li Ci-șen și Cian Lan, vice
președinți ai Guvernului Central 
Popular, precum și membrii Guver
nului Central Popular.

De asemenea, la ședință au parti
cipat peste 60 de persoane printre 
care membrii Comitetului pentru ela
borarea proiectului de Constituție al 
Republicii Populare Chineze, membri 
ai Comitetului permanet al Co
mitetului Național al Consiliului Con
sultativ Politic Popular, membri ai 
Consiliului Administrativ de Stat al 
Guvernului Central Popular și șefii ce
lor 33 de grupuri de deputați din Adu
narea pe întreaga Chină a reprezen
tanților populari.

zut în Taiwușan, nordul insulei Que- 
rroy, iar celălalt a căzut în mare.

La ora 13,32, 70 avioane ciancai 
șiste au zburat în zece grupuri dea 
supra regiunilor din apropiere de 
Amoy. Douăsprezece din aceste avi
oane au zburat doasupra localității 
¿mov și au bombardat și mitraliat 
populația. Unitățile de artilerie ant' 
aeriană au avariat unul din avioane

Avioanele ciancaișiste au aruncat 
în total deasupra localității Amoy și 
în împrejurimi 104 bombe, omorînd 
sau rănind 51 de locuitori. Atrocitățile 
săvîrșite de bandiții ciancaisiști au 
provocat indignarea locuitorilor din 
Amoy și din împrejurimi.

FUCIO (Agerpres). — China nouă 
transmite:

La 7 septembrie, avioane ciancai
șiste au bombardat județele Cinkian 
și Nanan din provincia Futzian, omo
rînd sau rănind 18 persoane.

BRIGHTON (Agerpres). TASS
In ședința din 8 septembrie a ce

lui de al 86-lea Congres al sindicate
lor britanice, s-a desfășurat o luptă 
aprigă în jurul problemei unității 
sindicale

Sindicatul unit al constructorilor de 
mașini și sindicatul salariaților din 
instituțiile comunale au cerut să se 
organizeze tratative cu scopul de a 
se realiza un acord între „Confede
rația internațională a sindicatelor li 
bere“ și Federația Sindicală Mondială 
în problemele politicii economice și în 
vederea stabilirii unor „relații trai
nice de prietenie cu membrii sindica
lelor din China și a reînvierii Comi
tetului sindical anglo-sovietic”.

Rezultatul votului în această pro
blemă a fost hotărît de blocul marilor 
sindicate care se află sub controlul 
liderilor de dreapta ai Consiliului ge
neral. Ei au reușit să întrunească 
5.986.000 de voturi, contra 1.886.000 
voturi (în Congresul sindicatelor bri
tanice fiecare delegat reprezintă uri 
număr de voturi egal cu numărul 
membrilor sindicatului pe care-I re
prezintă). In ciuda hotărîrii condu
cerii sindicatului minerilor, delegația 
acestei uniuni a sprijinit prin aproape 
600.000 de voturi ale minerilor politi
ca Consiliului general, ostilă unității 
sindicale internaționale.

Atmosfera congresului a devenit 
mai încordată cind congresul a tre
cut la discutarea problemei înarmării 
Germaniei occidentale.

Tewson. membru al Consiliului ge
neral, a prezentat în numele Consi
liului general o rezoluție extraordinară 
în care a propus congresului să-și 
exprime regretul în legătură cu res
pingerea de către Franța a tratatului 
c'i privire la „comunitatea defensivă 
europeană”. Această propunere a fn- 
tîm.Dinat rezistentă din partea multor 
sindicate.

BRIGHTON (Agerpres). — In ca
drul discutării problemei reînarmării 
Germaniei, numeroși vorbitori au 
prevenit împotriva primejdiei care ar 
amenința pacea în lumea întreagă în 
cazul reînvierii militarismului în 

‘Germania. Campbell, secretar gene
ral al sindicatului național al fero
viarilor, a prezentat o rezoluție care 
conține un protest împotriva înarmării 
Germaniei occidentale și cere să se 
ducă tratative pentru a asigura o re
zolvare de comun acord a problemei 
germane.

Rezoluția de protest împotriva înar
mării Germaniei prezentată de 
Campbell a fost privită ca un amen
dament la rezoluția extraordinară a 
Consiliului general, în problema ger 
mană.

Consiliul general a reușit să res
pingă cu o majoritate neînsemnată 
de voturi amendamentul lui Campbell 
șî să obțină o majoritate și mai neîn
semnată de voturi pentru a strecura 
rezoluția sa. Reprezentanții a 
3.622.000 de membri ai sindicatelor au 
votat împotriva rezoluției extraordi
nare. Rezoluția Consiliului genera! a 
întrunit 4.077.000 voturi — mai ales 
voturi ale blocului sindicatelor mari, 
a căror conducere se află în mîinile 
liderilor de dreapta ai Congresului 
sindicatelor britanice. Deși Consiliul 
general a reușit să întrunească o ma
joritate formală de 455.000 de voturi, 
rezultatele votului sînt considerate ne 
culoarele congresului drept o mare în- 
frîngere a politicii Consiliului gene
ral în problema germană.

Congresul a trecut apoi Ia discu
tarea rezoluției prezentată de Asocia
ția oamenilor'de știință șî snrijinită de 
o serie de alte sindicate. Această re
zoluție aprobă ideea convocării 'mei 
conferințe internaționale în vederea 
„pregătirii bazei pentru o conferință’ 
a Angliei. S.U.A., U.R.S.S.. Franței 
și Chinei pentru a asigura interzicerea 
penerală a armc'or atomice si cu hi
drogen, în condițiile existenței unui 
sistem eficient de control internațional 
și pentru a realiza un acord care va 
întări Națiunile Unite și va pregăti 
calea spre noi tratative avînd drept 
scop realizarea de comun acord a uneî 
reduceri anuale a cheltuielilor de 
înarmare”. Această rezoluție a fost 
adoptată în unanimitate de către toți 
delegații la congres.

Pactul S.E.A.T.O.I ---- - - - - --- -
și interesele păcii în Asia

In capitala Filipinelor (Manilla) a 
luat sfîrșit zilele trecute conferința 
celor opt state întrunite pentru a sem
na încheierea blocului militar agresiv 
în Asia de sud-est.

După cum era și de așteptat, în rin
gul participanților la pactul S.E.A.T.O., 
s-au născut serioase divergente. Pen
tru ca opinia publică să nu afle des
pre aceasta, lucrările conferinței s-au 

¡desfășurat cu ușile închise. Agențiile 
de presă au și anunțat că pactul a- 
cestei comunități a fost semnat de sta
tele participante la conferință: S.U.A., 
Anglia, Franța, Australia, Noua Ze- 
elandă, Tailanda, Pakistanul și Fili- 
pinele.

In timpul celor trei zile cît a durat 
conferința, Dulles, secretarul Depar- 
tamentuiui de Stat al S.U.A., a încer
cat prin diferite mijloace să oblige 
statele participante să semneze acor
dul în forma prezentată de americani. 
In toate discursurile sale, Dulles a 
subliniat că blocul militar al Asiei de 
sud-est trebuie să fie îndreptat împo
triva „comunismului internațional“. 
El a chemat pe participanții la con
ferință să creeze în acest scop „forțe 
de șoc mobile" pentru înăbușirea miș
cării de eliberare națională din țările 
acestei părți a globului. Șeful dele
gației americane a insistat în tot 
cursul conferinței ca în textul pactu
lui S.E.A.T.O. să fie specificat în mod 
clar că blocul creat este îndreptat îm
potriva „primejdiei comuniste". Dul
les a mers pînă acolo încît a amenin
țat pe participanții Ia conferință că 
delegația americană nu va semna pro-

Cronica evenimentelor internaționale
iectul dacă nu va fi specificată sub 
o formă sau alta orientarea lui anti
comunistă (citiți agresivă). Alți par-' 
ticipanți la conferință, mai cu seamă 
delegația engleză, s-au opus ca în ter
minologia pactului să fie întrebuințat 
cuvîntul „comunist", pentru a nu 
stîrni nemulțumirea statelor asiatice 
și în special a celor care au partici
pat la conferința de la Colombo (in 
sula Ceylon) — India, Indonezia, Bir
mania și Ceylonul. Agenția United 
Press anunță că deși S.U.A. au re
nunțat la introducerea cuvîntului co
munist“ în terminologia pactului, ele 
au menționat la semnare că conside
ră blocul S.E.A.T.O. ca fiind îndrep
tat împotriva „primejdiei comuniste". 
Aceasta a produs o adîncă nemulțu
mire în rîndul participanților la con
ferință. Aceeași agenție relatează că 
celelalte șapte țări au luat act de de
clarația americană fără însă a i se 
asocia. Acest fapt arată că deși s-a 
ajuns la un acord cu privire la țelu
rile agresive ale pactului S.E.A.T.O., 
în sînul statelor care-1 formează exis
tă divergențe serioase.

Popoarele continentului Asiei își 
dau seama că deși din pactul 
S.E.A.T.O. a fost înlăturată orice a- 
luzie la amenințarea „comunistă“ a- 
ceasta nu diminuează cu nimic carac
terul agresiv al blocului creat. Ele 
sînt conștiente că acesta este îndrep
tat împotriva mișcării de eliberare na
țională și care tinde să reprime orice 
manifestare care ar lua naștere în a- 
ceste țări împotriva puterilor coloniale 
și mai ales împotriva S.U.A.

Agenția Reuter, referindu-se la 

raza de acțiune a pactului S.E.A.T.O., 
relatează că limitele regiunii cuprin
se de tratat vor fi la sud de Hong 
Kong și Taivan, trecînd însă la nord 
de Filipine. Proiectul final, precizează 
agenția, cuprinde o prevedere care 
înlesnește semnatarilor să propună in
cluderea în S.E.A.T.O. și a altor țări. 
După părerea corespondenților de 
presă prezenți la Manilla, această 
clauză oglindește dorința Statelor U- 
nite ale Americii de a include în vi
itor în pactul S.E.A.T.O. și a altor 
țări ca Japonia, clica Iisînmanistă și 
a epavelor gomindaniste cuibărite în 
insula Taivan, În calitate de princi
pale forțe de șoc ale blocului agresiv.

Dulles, șeful delegației americane 
a făcut presiuni asupra participanți
lor la conferința de la Manilla pentru 
includerea Laosului, Cambodgiei și 
Vietnamului de sud în „zona de ac
țiune a pactului“ în ciuda faptului că 
aceasta este în mod fățiș în totală con
tradicție cu acordurile conferinței de 
la Geneva, care interzic statelor sus
menționate să adere la orice fel de 
blocuri militare.

Pentru a masca încălcarea acordu
rilor de la Geneva în cadrul tratati
velor de la Manilla, Statele Unite ale 
Americii au prezentat propunerea de 
a nu se menționa țările sus amintite 
în textul pactului, dar să se anexeze 
la acest pact un protocol separat care 
să asigure „apărarea“ Laosului. Cam
bodgiei și Vietnamului de sud în con
formitate cu pactul S.E.A.T.O. Aceas
ta înseamnă de fapt că în urma pre
siunilor diplomației americane, sta
tele semnatare a blocului S.E.A.T.O. 

urmăresc să torpileze acordul de ar
mistițiu în lndochina. Aceasta este 
totodată o dovadă în plus a caracte
rului agresiv al blocului S.E.A.T.O., 
a faptului că el urmărește instaura
rea dominației americane în Asia de 
sud-est.

La conferința de la Manilla s-au 
iscat grave controverse în problema 
colaborării economice. Se știe că în 
proiectul de tratat propus de S.U.A. 
a fost inclus un punct privind cola
borarea economică a țărilor semnata
re în scopul vădit de a face acest pact 
atractiv pentru țările din Asia. Fili- 
pinele și Tailanda au cerut ca punctul 
despre această colaborare să fie „con
cretizat". dar Statele Unite s-au îm
potrivit insistînd ca în tratat să fie 
introduse unele formulări extrem de 
evazive despre colaborarea economică.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, participanților la conferința 
S.E.A.T.O. li s-a prezentat la înche
ierea lucrărilor spre semnare o ’ așa- 
numită „Cartă a Pacificului“. Aceas
tă așa-numită „Cartă a Pacificului" 
are drept scop să mascheze caracte
rul colonialist și agresiv al pactului 
prin declarații nebuloase despre 
„principiul autodeterminării“ și „drep
tul popoarelor de a-și alege guvernele 
în mod independent“.

Dar limbajul demagogic nu poate 
camufla caracterul agresiv al blocu
lui S.E.A.T.O. — uniune a puterilor 
colonialiste îndreptate împotriva po
poarelor asiatice care doresc respec
tarea acordurilor încheiate la Geneva, 
singurele care garantează pacea și se- 
curitatea în sud-estul Asiei. ,
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