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Dezbaterea documentelor pentru Congres 
eveniment important 

în viata organizațiilor de bază
In organizațiile de bază din minele, întreprinderile, de pe 

șantierele și din instituțiile Văii Jiului a început dezbaterea, 
în adunări generale, a documentelor pentru cel de al Il-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romín: proiectul Statutului 
modificat al P.M.R, și proiectul Directivelor Congresului al 
11-lea al P.M.R. cu privire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2-3 ani.

Dezbaterea acestor documente în adunările organizațiilor 
de bază constituie un eveniment deosebit de important în viața 
organizațiilor de partid, a membrilor de partid. Aceste dezba
teri au un rol de seamă în atragerea masei membrilor de partid 
la pregătirea Congresului al Il-lea al partidului, la elaborarea 
noului Statut — legea fundamentală a întregii vieți și acti
vități a partidului nostru — și a celorlalte documente ce vor 
fi adoptate de Congres.

Studierea temeinică a proiectului Statutului modificat de 
către fiecare membru de partid, dezbaterea acestui important 
document în adunările de partid va ridica pe o treaptă mai 
înaltă activitatea crganelor și organizațiilor de partid, va duci 
la întărirea unității ríndurilor partidului, la mobilizarea mai ac
tivă a tuturor membrilor partidului pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor partidului și guvernului.

Dezbaterea documentelor pentru cel de al 11-lea Congres 
al partidului constituie un minunat prilej de activizare politică 
a tuturor membrilor partidului, de îmbunătățire a vieții interne 
de partid, de ridicare la un nivel mai înalt a rolului de conducă
tor al organizațiilor de partid în lupta pe care poporul nostru 
muncitor o desfășoară pentru construirea vieții noi — socialiste.

Asigurarea desfășurării la un nivel mai înalt a dezbaterii 
documentelor pentru Congres trebuie să constituie o preocupare 
centrală a birourilor organizațiilor de bază în perioada ac
tuală. Fiecare membru de partid trebuie să vină la dezbatere 
înarmat cu cunoașterea proiectului Statutului modificat al parti
dului și a proiectului Directivelor cu privire la dezvoltarea agri
culturii. Studierea temeinică a acestor documente de către masa 
membrilor de partid face posibilă analizarea profundă a vieții 
și activității organizațiilor de bază, în lumina cerințelor înalte, 
a sarcinilor mereu sporite impuse de mersul nostru înainte spre 
socialism

Acest lucru e dovedit de adunările generale ale organiza
țiilor de bază consacrate dezbaterii documentelor Congresului 
al Il-lea al P.M.R. care au avut loc pină acum. La Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani, de exemplu, biroul organi
zației de bază a organizat bine studierea Statutului modificat 
de către membrii de nartid atît în grupe de 4-5 tovarăși cît și 
individual. In urma studiului făcut, membrii de partid de la 
U.R.U.M.P au putut ca, in cadrul dezbaterii care a avut loc 
nu de mult, să poarte discuții în cunoștință de cauză, să facă 
observații și pr< puneri tu privire la proiectul Statutului modi
ficat al partidului și să analizeze activitatea organizației lor 
de bază, tini scama de exigența sporită cerută de proiectul 
noului Statut De asemenea, dezbaterea de către adunarea ge
nerală a organizației de bază nr. 4 de la mina Lupeni a fost 
însuflețită, deoarece membrii de partid au studiat dinainte, unii 
în grupe, alții individual, proiectul Statutului modificat.

Dimpotrivă, acolc unde birourile organizațiilor de bază 
nu s-a-- îngrijit să asigure din timp studierea de către membrii 
de partid a proiectului de Statut, dezbaterea s-a desfășurat la 
un nivel scăzut, cu participarea la discuții a unui număr res*-  
trîns de tovarăși, așa cum a fost dezbaterea care a avut loc în 
cadrul organizației de bază nr. 3 de la mina Petrila.

îndrumate si sprijinite de comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază trebuie să acorde toată atenția pregătirii 
în cele mai bune condițiuni a dezbaterii consacrate documen
telor pentru Congresul al Il-lea al Partidului. Birourile orga
nizațiilor de bază au sarcina să organizeze cu membrii de partid 
grupe de studiere a documentelor pentru Congres. Organizarea 
grupelor de studiere a documentelor trebuie făcută ținîndu-se 
seama de programul de lucru al fiecărei întreprinderi, spre a 
se asigura fiecărui membru de partid posibilitatea de a cunoaște 
temeinic prevederile proiectului Statutului modificat și ale Di
rectivelor cu privire la dezvoltarea anriculturii. In cadrul dez
baterilor consacrate documentelor pentru Congres, secretarii și 
membrii birourilor trebuie să dea ei înșiși exemple de scoatere 
la iveală a lipsurilor în activitatea organizațiilor de bază res
pective. de atitudine critică față de lipsuri. La dezbateiea do
cumentelor trebuie respectată cu strictețe democrația internă 
de partid, desfășurarea largă a autocriticii și criticii împotriva 
lipsurilor ce se manifestă în activitatea organizațiilor de partid 
si a membriloi de partid.

Membrii comitetelor de partid orășenești și de întreprinderi 
din Valea Jiului, membrii birourilor organizațiilor de bază tre
buie să se piegătească temeinic spre a putea lămuri, în cadrul 
dezbaterilor în adunările generale ale organizațiilor de bază 
întrebările puse fie membrii de partid, spre a putea scoate în 
evidență importanța prevederilor proiectului Statutului modifi
cat pentru ridicarea activității organizațiilor de partid ia nivelul 
sarcinilor ce le stau în față.

Pregătită temeinic, dezbaterea documentelor va duce la îm
bunătățirea întregii munci de partid, va constitui pentru orga
nizațiile de paitid. pentru fiecare membru.de partid un puternic 
imbold de muncă și luptă pentru noi și importante succese în 
întîmpinarea celui de al Il-iea Congres al partidului.

Tot mai sus steagul întrecerii socialiste !
Două colective harnice

Minerii din Aninoasa sînt 
hotărîți să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile de plan ce le 
revin pe cel de al 4-lea an al 
cincinalului Această hotărjre 
se face tot mai evidentă în 
fiecare zi de desfășurare a 
întrecerii socialiste.

După ce Ă lunile trecute au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
planului producției de cărbu
ne, minerii din Aninoasa de
pun în prezent eforturi susți
nute pentru a dezvolta aceste 
succese. In perioada 1-13 
septembrie ei au reușit să în
deplinească planul la produc
ția de cărbune în proporție de 
103,8 la sută.

In această perioadă colec
tivele sectoarelor III și IV 
ale minei și-au dezvoltat sim
țitor realizările. Colectivul

Munca minerilor de Ia Lo
nea devine pe zi ce trece tot 
mai rodnică. jMinerii de aici 
se străduiesc să extragă, cu 
ajutorul utilajelor cu care 
sînt înzestrate locurile dc 
muncă și prin aplicarea me
todelor sovietice de muncă 
cantități însemnate de cărbu
ne peste prevederile sarcini
lor de plan ale- sectoarelor.

Minerii din brigăzile con
duse de tov. Gheprghe Brato- 
veanu, Luca Gavriîuță, Con
stantin Butnarii și Ștefan 
Coca, muncind cu abnegație 
în cadrul întrecerii socialiste 
și aplicînd'în munca lor me
todele sovietice Jandarova și

E x e
Urmînd exemplul mobiliza

tor al comuniștilor, sute de 
mineri și tehnicieni de Ia 
mina Vulcan înalță tot mai 
sus steagul întrecerii socia
liste pentru a înregistra noi 
și însemnate succese în muncă.

Brigada condusă de comu
nistul Andronic lovan este 
formată în cea mai mare parte 
din mineri fără de partid. Cu

Colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la în
treprinderea 704 construcții 
Uricani, analizînd în consfă
tuirile de producție posibilită
țile dezvoltării succeselor do
bîndite în întrecere, a trecut 
la o nouă formă de organiza
re a muncii: brigăzi complexe.

Brigada complexă condusă 
de tov. Andrei Mauer, care lu
crează la construirea blocu

Noi contractări de vînzarea laptelui către stat
Convinși de avantajele de 

care se bucură producătorii 
agricoli care contractează 
vînzarea laptelui cu întreprin
derile de stat, numeroși țărani 
muncitori din Valea Jiului în
cheie contracte de vînzarea 
laptelui cu l.S.P.L. (Întreprin
derea de stat pentru produ
sele lactate) din Petroșani.

In trimestrul III a. c., 47 
de țărani muncitori din loca
litățile IscrOni, Bănița și Lu
peni au contractat cu l.S.P.L. 

sectorului III, de exemplu, a 
obținut între.x 1-13 septembrie 
o depășire de plan de 11 la 
sută, față de depășirea de 7,7 
la sută din iuna august. Co
lectivul sectorului IV a de
pășit sarcinile de plan în pe
rioada arătată cu 21,3 ia sută, 
față de 9,7 la sută cît a ob
ținut în luna trecută.

Rezultatele dobîndite de ă- 
ceste două harnice colective, 
în direcția sporirii producției 
de cărbune, se datoresc creș
terii productivității muncii în 
cadrul a numeroase brigăzi 
de mineri. Brigada minerului 
Mihai Tucaciuc, de pildă, a 
încheiat prima decadă a aces
tei luni cu o depășire de nor
mă de 70 la sută, față de de
pășirile medii de 45-50 la 
sută realizate anterior. Alte

Muncă rodnica la mina Lonea
Voroșin, au reușit să-și în
treacă productivitatea planifi
cată în prima decadă a lunii 
în curs cu 20-40 la sută. Suc
cesele obținute de aceste bri
găzi au contribuit în mare 
măsură la îndeplinirea sarci
nilor de plan a sectoarelor 
în care lucrează. Astfel, pla
nul de producție al sectoare
lor 1 și III a fost depășit pe 
prima decadă a lunii septem
brie cu 24 și, respectiv, 19%.

Urmînd exemplul minerilor 
din sectoarele I și III, nume
roase brigăzi de mineri din 
sectorul IV al minei au obți
nut succese însemnate în 
muncă. Brigăzile conduse de 

mplul com uniși 
toți sînt însă călăuziți de un 
singur gînd: să extragă cît 
mai mult cărbune peste sar
cinile de plan. Munca în aba
taj se desfășoară cu spor. Zi 
de zi sarcinile de plan sînt în
trecute cu 75 la sută.

Minerul Nicolae Prisăcaru 
împreună cu ortacii săi lu
crează de asemenea în căr
bune. Minerii din brigadă ex
trag zilnic cu 73 la sută mai 

Succese ale brigăzilor complexe
lui magaizin în orașul nou 
Uricani, este deservită de o 
macara turn și două macarale 
pionier care ușurează simți
tor munca constructorilor de 
pe șantier. Această brigadă 
obține depășiri de normă zil
nice de 25-40 la sută. De a- 
semenea, brigăzile conduse de 
tov. Ioan Bergian și ,Mihai 
Milt, executînd diferite lu
crări la locuințele semi-perma-

Petroșani o cantitate de peste 
5600 litri de lapte. Din lap
tele predat de noii contrac- 
tanți, cît și de către cei care 
au încheiat contracte mai de 
mult, l.S.P.L. a livrat în tri
mestrul III al acestui an spi
talelor, creșelor și maternită
ților din Valea Jiului o can
titate de 11.977 litri lapte. 
Pentru cantitatea de lapte li
vrată, potrivit contractelor în
cheiate, țăranii muncitori au 
primit de la l.S.P.L. peste 

brigăzi de mineri, cum sini 
cele conduse de tov. Nicolae 
Stanciu, Ilie Roșioru. Vasile 
Moldovan și alții, își întrec, 
normele de lucru la cărbune 
cu 30-42 la sută realizări cu 
mult mai mari decît cele obți . 
rute în prima jumătate a lunii 
august.

Și la lucrările de pregătiri 
se obțin importante succese 
în aceste secioare. Brigada 
minerului Ioan Moldovan din 
sectorul IV a încheiat prima' 
decadă a lunii, ca urmare ai 
aplicării graficului ciclic, cu5 
o depășire a programului de 
lucru de 4 cicluri înaintare 
în galerie. In sectorul III, 
brigada minerului Ilie Palo- 
tai a executat și ea un ciclu 
de lucrări peste plan.

minerii Nicolae Evescu, A- 
dam Hocman, Petru Ferenți, 
Dumitru Furdui, Viorel Gris- 
tea și altele, lucrînd în aba
taje cameră, și-au depășit îtn 
acest interval die timp sarci
nile de plan cu 13-26 la sută. 
Rezultate frumoase în pro
ducție obțin de asemenea și 
brigăzile conduse die tov. Gh 
Bartha, Alexandru Coztna șl 
Iosif Bartha, care, organizîn- 
du-și munca după metodă 
graficului ciclic, au înregis
trat cu regularitate depășiri 
ale sarcinilor de plan cuprin
se între 17-25 la sută.

M. GIRLEA
- corespondent

i 1 o r
mult cărbune decît au plani
ficat.

Depășiri de pian între 30- 
75 la sută au înregistrat în 
zilele care au trecut din al- 
ceastă lună și brigăzile de 
mineri conduse de tov. loan 
Sopitco, Lazăr Retí, Andrei 
Vizi, Ludovic Antal, Petru 
Toderici, Ștefan Taiber, Aurel 
Ispas, Octavian lancu și al
tele.

nente din Bărbăteni au rea
lizat în prima decadă a lunii 
septembrie depășiri de norme 
cuprinse între 20-30 la sută.

Brigada de specialitate con
dusă de tov. Ludovic Dragoș 
realizează zilnic cu 53 la sută 
mai multe tencuieli Ia noile 
blocuri din orașul nou Uricani 
decît prevede planul.

CORNEL VAS IAN 
corespondent

8300 kg. tărîțe, iar pentru 50 
la sută din banii primiți pen
tru lapte li s-a acordat drep
tul să cumpere mărfuri din 
comerțul de întîrnpinare.

Printre cei ce au încheiat 
recent contracte cu l.S.P.L., 
de vînzarea. a 100-250 litri 
lapte, se numără și țăranii 
muncitori Ion Stoi lui Popa, 
din Uricani. Ion Tătnaș lui 
E>an. María Teian din Iscronî 
și Lucreția Costea din Merî- 
șor.

membru.de
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Vești din regiunea noastră
Pregătiri pentru campania 

agricolă de toamnă
Alecanizatorii din stațiunile de ma

șini și tractoare din regiunea Hune- 
tdoara își pun la punct mașinile și 
uneltele agricole în vederea desfășu
rării în bune condiții a lucrărilor cam
paniei agricole de toamnă.

Pînă acum, în S.M.T.-urile din re
giune au fost reparate 91 de tractoa
re, 88 de pluguri, 175 de grape, 20 de 
semănători și alte mașini și unelte a- 
gricole necesare lucrărilor agricole de 
toamnă.

In prezent, colectivele stațiunilor de 
mașini și tractoare din regiune încheie 
contracte cu oamenii muncii de pe o- 
goare pentru executarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă. Pînă acum, volu
mul lucrărilor contractate cu gospo
dăriile colective pentru campania de 
toamnă este de 6068 hantri, iar cu 
întovărășirile agricole de peste 1720 
de hantri.

Cu S.M.T.-urile au contractat și nu
meroși țărani muncitori cu gospodă
rii individuale din regiune.

O nouă întovărășire 
pentru creșterea 

și îngrijirea oilor
Zilele trecute, în satul de munte 

Alun, raionul Hunedoara, a luat fiin
ță o întovărășire pentru creșterea și 
îngrijirea oilor. In întovărășire au 
intrat toate cele 82 familii de țărani 
muncitori din sat. Ei au adus în în
tovărășire 993 de oi și terenurile in
dividuale necesare pășunatului oilor, 
întovărășirea posedă acum o suprafa
ță de 132 ha. teren de izlazuri pentru 
pășuna t.

Printre cei 9 membrii aleși de adu
narea generală în comitetul de con
ducere sînt țăranii muncitori Aurel 
Herban și Petru Stancoane, pricepuți 
și harnici crescători de oi.

CITIȚI PRESA SOVIETICA !

Ziarele și revistele sovietice mo
bilizează popoarele la luptă pentru 
pace.

Abonamentele pentru anul 1955 
se primesc la toate oficiile poștale 
prin factorii poștali și difuzorii vo
luntari din întreprinderi și instituții.

Citind ziarele și revistele sovie
tice, învățăm să folosim minunata 
experiență ă oamenilor sovietici.

La ordineà zilei

Aprovizionarea de iarnà a cantinelor
La cantinele muncitorești, școlare 

și altele, iau masa zilnic mii de mun
citori, funcționari, elevi și studenți 
din Valea Jiului. Oamenii muncii din 
Valea Jiului care iau masa la can
tine primesc o mîncare de bună cali
tate, gustoasă și hrănitoare.

In cursul anilor trecuți, în Valea 
Jiului au fost construite cantine noi 
pentru minerii din Petrila, pentru con
structorii din Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani, pentru elevii școlii medii de căr
bune din Lupeni etc. In același timp, 
au fost amenajate și bine utilate can
tine pe lîngă spitale și maternități, 
institutul de mine și la căminele de 
copii. Toate aceste cantine sînt do
tate cu utilajul și mobilierul necesar: 
cazane cu aburi pentru fiert mînca- 
rea, mașini de curățat cartofi, mașini 
electrice de tocat carne, veselă, scau
ne, dulapuri, fețe de masă și altele. 
Pe ^lîngă cantine au fost înființate 
colț mi dietetice, unde iau masa mun
citorii suferinzi.

Multe conduceri de cantine din Va
lea Jiului se preocupă de buna apro
vizionare a cantinelor cu alimente. A- 
provizionările se fac atît din fondul 
centralizat de stat cu produse făinoa
se, grăsimi, zahăr, cît și prin gospo
dăriile anexe ce au luat ființă pe.lîn- 
'gă diferite întreprinderi și instituții. 
Astfel, cantinele Filaturii Lupeni, spi
talului din Petroșani și altele, an de 
an se aprovizionează cu legume, zar
zavaturi și fructe, în proporție de 70- 
80 la si*tă,  din gospodăriile lor anexe. 
In felul acesta cantinele își asigură 
o mare parte a aprovizionărilor de 
iarnă. Datorită acestui fapt, multe 
conduceri de cantine din Valea Jiului 
reușesc să asigure meniuri variate, 
mîncăruri gustoase pentru cei care 
iau masa la cantine.

.Ne găsim în perioada în care can
tinele trebuie să se aprovizioneze de 
iarnă. Unele conduceri de cantine, 
ca cele de la Filatura Lupeni, spitalul 
Petroșani, mina Lupeni, s-au îngrijit 
din timp de amenajarea și pregătirea

Așteptare
In vara anului trecut, în cadrul unei 

ședințe lărgite a organizației U.T.M. 
de la mina Aninoasa. am discutat 
problemele mișcării de cultură fizică 
și sport, mai bine zis, importanța tre
cerii normelor G.M.A. După ședință, 
un număr de peste 40 de tineri, prin
tre care mă aflam și eu, am hotărî: 
să cucerim insigna G.M.A. Zis și fă
cut. In scurt timp am și trecut toate 
normele. A rămas să primim insig
nele. Insă, așteptarea a fost pentru 

podurilor, magaziilor, pivnițelor unde 
să depoziteze produsele legumicole 
pentru iarnă. La cantina minei Lu
peni, cu cîteva săptămîni în urmă 
s-au curățat pivnițele și podurile, s-au 
reparat și umplut cu apă butoaiele 
pentru varză și murături, s-au înlocuit 
rafturile stricate, iar nisipul în care 
se conservă rădăcinoasele a fost us
cat, cernut și completat.

Mai sînt însă cantine, ca cele de 
pe șantierele de construcții, cantina 
Institutului de mine din Petroșani și 
altele, care încă n-au făcut pregăti
rile necesare pentru aprovizionarea 
de iarnă. Astfel, în ziua de 11 sep
tembrie, tov. Gruia de la serviciul 
administrativ al Institutului de mine, 
mai era în căutarea pivnițelor unde 
să poată depozita pentru iarnă car
tofi, varză și alte produse legumicole. 
Or, dacă abia acum se urmărește iden
tificarea încăperilor necesare, cînd se 
va mai face reparația, dezinfectarea, 
amenajarea acestora ?

Conducerile de cantine de la mine, 
șantiere și școli trebuie să urgenteze 
lucrările de amenajare a localurilor 
necesare în care să depoziteze produ
sele legumicole pentru iarnă. Unde 
sînt gospodării anexe e necesar să se 
intensifice operațiile de recoltare și 
conservare a produselor. In această 
direcție, un sprijin temeinic trebuie 
să-1 primească conducerile de canti
ne din partea conducerilor întreprin
derilor și instituțiilor respective.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare au datoria să urmărească 
continuu felul cum își asigură can
tinele aprovizionarea în cît mai bune 
condițiuni pentru iarnă. Ele trebuie 
să dea tot sprijinul pentru repartiza
rea de pivnițe, poduri, pentru cantine 
și să tragă la răspundere cu hotă- 
rîre acele conduceri de cantine care 
tărăgănează realizarea în bune condi
țiuni a acestei acțiuni atît de impor
tantă pentru buna aprovizionare a 
oamenilor muncii.

Să dăm toată atenția bunei apro
vizionări a cantinelor pentru iarnă!

zadarnică
unii tovarăși cam lungă, iar pentru 
alții zadarnică. Tovarășii și tovară
șele care au luat normele cu califi
cativul reușit au primit insignele cu 
o întîrziere de 4 luni, iar eu împreună 
cu alii tovarăși care am reușit să tre
cem normele cu calificativul excelent, 
n-am primit nici pînă acum insignele.

Ce are de spus Comitetul raional 
de Cultură Fizică și Sport.

T.S. RADU 
muncitor — Aninoasa

CE Sa CITIM
Lucrări literare

L. N. Tolstoi: Război și pace. 
Volumul I. Ediția a Iîl-a. 284 pag-, 
9,65 lei. Editura Cartea Rusă.

/. 3. Turgheniev: Povestirile u- 
nui vînător. 348 pag., 7,90 lei. Edi
tura Cartea Rusă.

★
C. Ignătescu: Zile învolburate. 

312 pag., 3,10 lei. Editura de stat 
pentru literatură și artă.

Micuță Tănase: M-am făcut băiat 
mare. 156 pag., 1,55 lei. Editura de 
stat pentru literatură și artă.

Aragon: Comuniștii. Volumul V. 
252 pag., 4,95 lei. Editura de stat 
pentru literatură și artă.

A. Volkov: Doi frați. 404 pag., 
7,50 lei. Editura bneretului.
Lucrări apărute în Editura de stat 
pentru arhitectură și construcții

Prof. Hugo Lehr: Fundații. Voi.
I. 479 pag., 39,90 lei.

B. D. Ghinzburg: Calcule terrno- 
tehnice ale instalațiilor din industria 
silicatilor (trad. 1. rusă). 474 pag., 
27,80’lei.

E. I. Varenic : Bazele analizei teh- 
nico-economice a elementelor de 
construcții, (trad. 1. rusă). 208 pag.,
II, 45 lei.

Ing. /. Gotfried: Protecția mun
cii și tehnica apărării contra incen
diilor în întreprinderile industriei 
de construcții. 290 pag., 15,50 lei.

M. C.l.M.C. : Norme de deviz „E“ 
pentru lucrări de instalații electri
ce. 98 pag., 3,05 lei.

l.C.S.C. : Catalogul de utilaj pen
tru lucrări de construcții. 184 pag-, 
15.30 lei.

Prof Gr. Ionescu : Documente de 
arhitectură romînească mapele IV, 
V și VI = 76 planșe, 20 lei fiecare 
mapă.

Editura de stat pentru literatură 
politică a pus la dispoziția agitato
rilor un important material documen
tar — „Agenda agitatorului“. Aceas
tă agendă este înainte de toate un 
sprijin pentru munca concretă a agi
tatorului. In ea agitatorul găsește 
material bogat pentru principalele 
teme ale convorbirilor sale, pentru 
conferințe și discuțiile de la om la om. 
Agenda dă posibilitate agitatorului 
să se documenteze temeinic asupra 
celor mai de seamă probleme poli
tice din Patria noastră, să cunoască 
datele cu privire la politica economi
că a partidului și a guvernului, să se 
familiarizeze cu noțiunile generale de 
geografie fizică și economică a R.P.R. 
Agitatorul capătă prin agendă cunoș
tințe bogate în legătură cu rolul par-! 
iidului ca forță conducătoare a po
porului nostru muncitor în lupta pen
tru.o viață nouă și despre organiza
țiile de masă — importante curele de 
transmisie prin care partidul realizea
ză conducerea maselor în toate do
meniile de activitate.

Principalele realizări ale regimului " 
democrat-popular, precum și perspec
tivele dezvoltării economice a țării 
privind cele mai» importante sectoare 
ale economiei naționale sînt în așa 
fel sintetizate încit permit agitatoru
lui să găsească repede ceea ce îl in
teresează, ceea ce îi poate folosi în 
vederea pregătirii lui.

Cele mai variate teme în legătură 
cu ajutorul Uniunii Sovietice si co-

„Agenda agitatorului” — un important 
sprijin în munca politică de masă

laborarea economică și politică a țării 
noastre cu celelalte țări ale lagărului 
democrat, ca și datele documentare 
privind U.R.S.S. și țările de democra
ție populară, sînt grupate în această 
agendă sistematic, constituind un a- 
jutor pentru agitatori în cunoașterea 
aprofundată a principalelor probleme 
din domeniul economiei politice și al 
vieții culturale din marele lagăr al 
păcii și socialismului.

In același timp, agenda agitatoru
lui prezintă date concrete, care dove
desc cît de adîncă este exploatarea 
în țările capitaliste, oglindind în mod 
convingător viața de mizerie a oame
nilor muncii din aceste țări, ca și din 
țările dependente și coloniale.

Studiind agenda, folosind un ma
terial faptic bogat, fiecare agitator 
are posibilitatea să cunoască și să 
demaște în fața maselor putreziciunea 
social-democrației de dreapta — a- 
gentură a imperialismului —să în
fățișeze sugestiv rolul de frunte al 
partidelor comuniste din țările capi
taliste în lupta pentru pace, democra
ție și socialism.

Agitatorul este acela care trebuie 
să 'posede cunoștințe bogate privind 
viața internațională. Adeseori el este 
pus în cele mai grele situații. El tre
buie să răspundă oamenilor muncii 

la cele mai diverse întrebări. El dis
cută nemijlocit cu oamenii și în ca
drul schimbului de păreri se pune de
seori problema lămuririi caracterului 
diferitelor organizații iriternaționale, a 
țelurilor lor, a rolului pe care îl joacă 
ele în viața internațională. „Agenda 
agitatorului“ este și în această direc
ție un bun sfetnic. Dalele privind Fe
derația Sindicală Mondială. Federația 
Mondială a Tineretului Democrat, U- 
niunea Internațională a Studenților, 
Federația Democrată Internațională a 
Femeilor sau Consiliul Mondial al 
Păcii servesc agitatorului la lămuri
rea roiului acestor organizații și la 
mobilizarea în jurul lor a maselor 
pentru apărarea păcii.

In agendă sînt cuprinse principa
lele date și aniversări ale evenimen
telor importante din istoria Patriei 
noastre și din mișcarea muncitorească 
internațională. Agitatorul găsește în 
această lucrare datele cele mai sem
nificative din lupta clasei muncitoa
re din Romînia pentru libertate, pace 
și socialism, ca și date importante 
din istoria mișcării muncitorești in
ternaționale.

De un deosebit folos pentru munca 
agitatorilor, pentru îmbogățirea cul
turii lor generale sînt materialele cu
prinse în capitolele „Date biografice 

ale clasicilor marxism-ieninismului“, 
ca și în capitolul ,Lectura agitatoru
lui“, în care găsesc recomandări de 
cărți de literatură beletristică și po
litică de primă necesitate în muncă 
lor.

Un ajutor de seamă pentru muncă 
agitatorului îl constituie cele trei 
hărți cuprinse în agendă: o hartă 
politică și administrativă a R.P.R., o 
fiartă politico-admiriistrativă a U.R.S.S. 
și o hartă politică a lumii. Aceste 
hărți poi fi folosite de agitatori nu 
numai pentru îmbogățirea cunoștințe
lor lor, pentru orientarea lor, ci și 
ca material vizual ajutător cu prile
jul convorbirilor pe care le organi
zează.

„Agenda agitatorului“ trebuie să-1 
însoțească în muncă pe fiecar» agi
tator. Fiecare capitol din această lu
crare trebuie studiat cu atenție; ori 
de cîte ori i se pune agitatorului o 
nouă problemă în față, el trebuie să 
cerceteze cu atenție agenda.

Această lucrare va însemna un im
portant . ajutor nu nurnai pentru agi
tatori, ci și pentru activiști, pentru 
secretarii organizațiilor de partid.

Larga răspîndire în masele largi 
populare a datelor' și a cifrelor cu
prinse în agendă va contribui la îm
bogățirea conținutului muncii politi
ce de masă desfășurate de organiza
țiile de partid.

(Din „Carnetul agitatorului nrt 
13 1954)
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VIAȚA DE PARTID

Pentru pregătirea temeinică a noului an școlar 
in învățămîntul de partid

Ne mat desparte puțin timp de deschiderea noului ân 
școlar în învățămîntul de partid. în întimpinarea acestui 
eveniment, majoritatea organizațiilor de partid din Va
lea Jiului desfășoară pregătiri intense, pentru ca noul 
an școlar in învățămintul de partid să contribuie din plin 
la înarmarea comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii 
cu noi șt noi cunoștințe din nesecatul tezaur al marxism- 
leninismului.

Timpul care ă rămas pînă la deschiderea noului an 
școlar trebuie folosit din plin pentru înlăturarea lipsu
rilor care mai există in această direcție, pentru pregă
tirea temeinică a propagandiștilor șt pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare bunei desfășurări a învăță- 
mintuiui de partid.

Crește numărul cursantilor în învățămîntul de partid
Deși a trecut cu o oarecare întîr- 

ziere la recrutarea cursantilor pentru 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid, biroul organizației de bază 
de la Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani a obținut realizări fru
moase. Comisia pentru recrutarea 
cursanților formată de organizația de 
bază din care fac parte tov. Mihai 
Mangan, responsabil cu propaganda 
și agitația in birou, Fiorian Băgăluț 
și Alexandru Bojenescu, propagan
diști, a stat de vorbă cu un mare nu
măr de membri și nemembri de partid 
care și-au exprimat dorința de a frec

Asigură condiții pentru desfășurarea învățămîntului de partid
Biroul organizației de bază din ca

drul O.C.L.. Petroșani a terminat în
cadrarea cursanților în cercurile în
vățămîntului de partid. In raport cu 

• nivelul lor de cunoștințe, cursanții au 
fost repartizați la cursul seral, cercul 
de studiere a Istoriei P.M.R. și cer
curile de studiere a Istoriei P.C.U.S.

Pregătirea propagandiștilor — sarcină de
Propagandistul este figura centrală 

a învățămîntului de partid. De pre
gătirea propagandistului depinde în 
cea mai mare măsură nivelul cercu
lui sau cursului respectiv; buna pre
gătire a propagandiștilor asigură con
ținutul de idei și puritatea ideologică 
a învățămîntului de partid. Tocmai de 
aceea, pregătirea temeinică a propa
gandiștilor constituie o sarcină de 
mare însemnătate în vederea desfă
șurării cu succes a învățămîntului de 
partid

In acest scop, cabinetul de partid 
Petroșani a organizat seminarii de 
calificare pentru propagandiști.

Comitetele de partid, birourile or
ganizațiilor de bază, au sarcina de a 
asigura ca fiecare propagandist să 

venta cecuri și cursuri ale învăță- 
tnîntului de partid. In baza dorinței 
exprimate și a nivelului de cunoștințe 
numeroși tovarăși au fost încadrați 
în cursuri serale, cerem-; de studiu a 
Istoriei P.M.R., prem<m si a Istoriei 
P.C.U.S anul I și li

Pină în prezent au fost încadrați 
m cursurile și cercurile învățămîn
tului de partid ■ 110 tovarăși de la 
U.R.U.M.P. — cu 20 mai muiți decît 
in anul trecut.

Cu toate acestea, biroul organiza
ției de bază de la U.R.U.M.P., a des
fășurat o activitate slabă pentru în

anul I și II, care vor funcționa în ca
drul acestei organizații • de bază.

Paralel cu aceasta, birou! organi
zației de bază s-a îngrijit de asigu
rarea condițiilor necesare desfășură
rii activității cercurilor și cursurilor 
învățămîntului de partid. Astfel, au 
fost stabilite săli de cursuri în clădi
rea O.C.L. Aceste săli, înzestrate cu 

frecventeze cu regularitate semina
riile de calificare organizate de ca
binetul de partid și să vegheze ca pro
pagandiștii să vină Ia acesle semina- 
rii cu materialul bibliografic studiat.

Comitetele de partid de la minele 
Petrila și Lonea, birourile organiza
țiilor de bază de la mina Vulcan și 
altele, se îngrijesc ca propagandiștii 
să ia parte cu regularitate Ia semina
riile de calificare, ceea ce dovedește 
simțul lor de răspundere pentru pre
gătirea noului an școlar în învăță
mîntul de partid.

Sînt însă unele comitete de partid 
și birouri de organizații de bază care 
nu se interesează dacă propagandiștii 
participă sau nu la seminariile de ca
lificare. Comitetul orășenesc de partid 

cadrarea în învățămîntul de partid a 
tovarășilor din activul fără de partid 
al organizației de bază. Ținînd seamă 
de faptul că învățămîntul de partid 
constituie cel mai important mijloc 
de educare comunistă, biroul organi
zației de bază trebuie să ia măsuri 
pentru încadrarea în învățămîntul 
de partid — pe baza dorinței fiecăruia 
și a nivelului de cunoștințe — a cît 
mai muiți tovarăși din activul fără de 
partid, ceea ce va contribui la îmbu
nătățirea activității organizației de 
bază 

bănci, mese, scaune și tablă, vor fi 
rezervate — în anumite zile — exclu
siv pentru cercurile și cursurile în
vățămîntului de partid. De asemenea, 
biroul organizației de bază a întoc
mit tabele pentru cărțile și broșurile 
necesare cursanților în timpul anului 
școlar și care urmează să fie procu
rate prin „Librăria noastră“.

mare însemnătate
Lupeni, respectiv tov. lluda Mihai 
care răspunde de această problemă, 
n-a luat măsuri pentru ca propagan
diștii Macra Lucreția, Lôrinez Fran
cise, losivescu Aurel și alții să nu 
mai lipsească de la seminariile de 
calificare. De la seminariile de cali
ficare lipsesc de asemenea propagan
diștii Nireștean Alexandru de la 
mina Aninoasa, Buturoagă Marin, 
Hunea. Emeric, Vișnovschi luliu de la 
U.R.U.M.P. și alții..

Comitetele de partid și birourile, 
organizațiilor de bază trebuie să ia 
măsuri pentru ca propagandiștii să 
frecventeze cu regularitate seminariile 
de calificare și să studieze temeinic 
materialul bibliografic.

Din scrisorile 
corespondenților noștri 

Noi succese în muncă
Muncitorii de la atelierele și sec

toarele întreprinderii de construcții și 
montaje miniere Petroșani obțin noi 
și însemnate victorii în producție.

Cele mai frumoase realizări în în
trecerea socialistă le-a obținut lăcă
tușul Mihai Pleșescu care și-a depă
șit sarcinile de plan cu 144 la sută, 
precum și muncitorii constructori 
loan lordache și Constantin Ghinea, 
care au înregistrat depășiri ale sar
cinilor de plan de peste 40 la sută. 
Pentru rezultatele frumoase obținute 
zi de zi în producție, acești muncitori 
au fost confirmați fruntași ai între
cerii socialiste.

Folosind metodele sovietice Kotlear 
și Jandarova, fruntașii întrecerii so
cialiste Marin Nicolae. Aurel Rațiu, 
Victor Mihuț și Vasi.le Safciuc își de
pășesc zilnic productivitatea planifi
cată cu 30-50 la sută.

Asemenea succese înregistrează șl 
alți muncitori de la atelierele între
prinderii de montaje miniere Petro
șani.

IO AN VLAD

Muncă voluntară
Cu mult entuziasm au răspuns ti

nerii din orașul Petroșani chemării 
organizațiilor U.T.M. de a participa 
la munca voluntară pentru strîngerea 
lemnelor de foc necesare pe timpul 
iernii școlilpr, spitalelor, dispensare
lor și maternităților din raionul nos
tru. ’

In dimineața zilei de 12 septembrie, 
peste. 300 tineri din Petroșani au por
nit spre muntele Voievod. Ajunși aici, 
tinerii au format echipe și au început 
să muncească cu spor la strîngerea 
și încărcarea în vagoane a lemnelor 
de foc. După 8 ore de muncă însufle
țită, tinerii au reușit să adune 8 va
goane de lemne dintre care 6 vagoane 
au și fost încărcate.

S-au evidențiat în această acțiune 
tinerii muncitori Petru Goia, loan 
Ghinea, Nicolae Boșca, Matilda Vlad 
și Alexandru Cristea de la U.R.U.M.P., 
Nicolae Ciungu, Andrei Ruja, Carol 
Farcaș, Alexandru Țipțer, Marin 
Stoiculescu, .Ștefan Iacob și alții de 
la Școala profesională Petroșani.

N. GÎLCA

Noi zăcăminte 
carbonifere și de mangan 

descoperite în China
La hotarul dintre provinciile Țziansi 

și Hunan, În China centrală de sud, 
au fost descoperite zece noi zăcămin
te carbonifere. Multe dintre aceste ză
căminte conțin cărbune cocsificabil. 
Echipele de prospectări geologice care 
.le-au descoperit, continuă să lucreze 
în aceeași regiune.

Noile zăcăminte de cărbune sínt si
tuate intr-o regiune aflată între Iciun, 
un district din apropierea importan
tului bazin carbonifer Pinsian, din 
provincia Țziansi, și Lilin. în provin
cia Hunan.

★
La sud de fluviul Ianțzî au fost des

coperite recent uriașe zăcăminte de 
minereu de mangan. Minereul conți
ne un procentaj ridicat de mangan și 
este deosebit de prețios pentru indus- 
trj f siderurgică.

In prezent se continuă lucrările de 
cercetare pentru descoperirea de noi 
rezerve.

Cărbunele sintetic, 
un important produs 

pentru alimentarea locomotivelor 
de cale ferată

Un cărbune de calitate inferioară, 
peste care se toarnă păcură fierbinte, 
devine un excelent combustibil pentru 
locomotive și rivalizează în aceasta 
cu cărbunele de calitate superioară. 
Tehnicianul György .Sípos a iost preo-

Din viața și munca minerilor 
din țările de democrație populară

cupat de această problemă încă de a*  
cum 25 de ani.

In anii regimului de democrație 
populară, György Sipos și-a pus in 
aplicare inovația. La depoul de loco
motive „Haman Kato“ din Budapesta 
pentru alimentarea locomotivelor se 
folosește în prezent cărbunele sintetic 
obținut de György Sipos.

Aîunca sa nu a fost zadarnică. După 
eliberarea patriei, el a reluat cercetă
rile începute cu un sfert de veac îna
inte. .Experiențele și încercările sale au 
dovedit că produsul descoperit de Si
pos înlocuiește perfect cărbunele de 
piatră provenit de la minele din Tata 
sau Dorog și are aproape aceeași va
loare calorică ca și acest cărbune. 
Noul cărbune reduce de asemenea 
cheltuiala cu cîteva milioane de fo- 
rinți, pe care ar necesita-o transfor
marea cazanelor, iar materialele ne
cesare pot fi obținute eu ușurință.

In primăvara anului trecut, Győ'rgy 
Sipos a prezentat Ministerului Comu
nicațiilor al R.P. Ungare propunerea 
sa de inovație, iar statul i-a pus la 
dispoziție mijloacele necesare pentiu 
punerea la punct a inovației.

Experimentarea inovației s-a făcut 
în toamna anului trecut la depoul de 
locomotive „Haman Kato“, cu loco
motiva nr. 424.084 care trebuia să re
morcheze pînă la Szolnok un tren 
supraîncărcat. Noul cărbune s-a do
vedit a fi bun. Trenul a sosit cu ușu

rință la destinație, parcurgînd distan
ța cu o viteză medie de 70 kilometri 
pe oră. Nou] combustibil a fost expe
rimentat cu succes și la alte trenuri. 
Dovedindu-se adecvat și economic, au 
și început la depoul de locomotive 
#Haman Kato“ lucrările de construire 
a unei uzine pentru prepararea com
bustibilului în cantități mari. Din de
cembrie anul trecut în această nouă 
uzină se produc zilnic din turbă și 
păcură cîte 150 tone de cărbune sin
tetic. Toate muncile sînt mecanizate.
1

O nouă metodă de luptă 
împotriva prafului de cărbune 

în minele cehoslovace
Muncitorii din minele R. Ceho

slovace au obținut un mare succes în 
lupta împotriva silicozei — una din 
cele mai grave boli din industria mi
nieră pricinuită de inhalarea prafului 
de piatră. Metoda de absorbție și 
neutralizare cu ajutorul spumei a pra
fului de piatră care se ridică în 
timpul forajului, a fost elaborată de 
Emil Klucka, inginer-șef la mina 
„Eduard Urx“ din bazinul carbonifer 
Ostrava-Karvina.

Inginerul Emil Klucka a inventat 
un aparat care poate produce spumă 
prin comprimarea ușoară a aerului 
și, cu ajutorul unui vas conținind ma
terie absorbantă, face ca această spu
mă să alunece direct spre gaura fă*  

cută în timpul forării. Spuma acoperă 
unealta de forat și deschizătura fora
jului, absoarbe praful de piatră, îl 
amestecă și acesta cade sub formă de 
chiaguri. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute cu spuma făcută de să
pun produs din materiale care pînă 
acum erau folosite în industria con
strucțiilor.

Experiențele au reușit deplin. Pro
ducția în serie a acestui injector de 
spumă și introducerea iui în minele 
cehoslovace va începe intr-un viitor 
apropiat

Mecanizarea muncii 
în minele bulgare

In industria carboniferă bulgară 
se intensifică neîncetat lucrările de 
mecanizare a muncii. In multe bazine 
carbonifere din țară lucrează combi
ne, transportoare, compresoare și alte 
mașini carbonifere sosite din Uniu
nea Sovietică.

In abatajele la suprafață ale bazi-s 
nului carbonifer din valea Mariței, 
cărbunele se extrage cu puternice ex
cavatoare electrice. Multe abataje și 
mine sînt înzestrate cu mașini de în
cărcat autopropulsate, fabricate de în
treprinderile bulgare constructoare de 
mașini. O asemenea mașină încarcă 
40 tone de cărbune pe oră, înlocuind 
munca a zeci de lucrători. Folosirea pe 
scară largă. în extracția minieră, a 
screperelor și troliurilor înlocuiește 
complet încărcarea minereurilor cu 
mijloace manuale.
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Adunarea festivă de la Phenian 
în cinstea detașamentelor de voluntari chinezi 

care se evacuează

Proiectul de Constituție a R. P. Chineze a fost discutat 
de către întregul popor chinez

PHENIAN (Agerpres). — Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană trans
mite : !

La 10 septembrie a avut loc la Phe
nian o adunare festivă convocată din 
inițiativa CC. al Frontului Unit De
mocrat Patriotic Coreean în cinstea 
detașamentelor de voluntari chinezi 
care se evacuează. La adunare au luat 
parte vicemareșalul Țoi En Gen, vice
președinte al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene și ministru al A- 
părării Naționale, Pak Cian Ok, Khn 
Ir, Țoi Cian Ik și Hon Men Hi, vice
președinți ai Cabinetului de Miniștri, 
generalul Van Iun-jui, reprezentantul 
comandamentului voluntarilor chinezi, 
membrii corpului diplomatic. Țoi Cian

Congresul internațional de la Budapesta 
pentru mecanizarea agriculturii

BUDAPESTA (Agerpres). — M.T.I.: 
La 13 septembrie s-a deschis la Bu

dapesta Congresul internațional pen
tru mecanizarea agriculturii, la care 
participă delegații din Uniunea So
vietică, R.P.R., R. D. Germană, R 
Cehoslovacă, oameni de știință și me
canizatori din agricultură din R. P. 
Ungară. Congresul a fost deschis de 
Mihaly Rokeny, locțiitor al ministru
lui Agriculturii al R. P. Ungare.

L. A. Rorbut, șeful delegației so

înăsprirea terorii antimuncitorești în S. U. A.
DENVER (Agerpres). —■ Potrivit 

.relatărilor agenției United Press, 
Herbert Brownell, ministrul de Jus
tiție al S.U.A.. și J. Edgar Hoover, 
directorul F.B.I.-ului, au avut o în
trevedere cu președintele Eisenhower, 
la reședința de vară a președintelui 
din Denver.

La sfîrșitul întrevederii, Brownell 
a declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că, împreună cu Hoover, a 
prezentat președintelui S.U.A. planuri 
în vederea lichidării partidului comu
nist din această țară. „Scopul admi- 

Ik a rostit o cuvîntare în numele C.C. 
al Frontului Unit Democrat Patriotic 
Coreean. El a subliniat că participa
rea detașamentelor de voluntari chi
nezi in războiul împotriva agresorilor 
americani, care au atentat la liberta
tea și independența Coreei și la secu
ritatea R. P. Chineze, a constituit o 
contribuție la apărarea păcii în Extre
mul Orient și în întreaga lume. Țoi 
Cian Ik a urat voluntarilor chinezi 
ca după înapoierea în patrie să do- 
bîndească succese în construirea Chi 
nei democrate.

Adunarea festivă a fost urmată de 
o recepție oferită de Ministerul Apă
rării Naționale, al R.P.D. Coreene.

vietice, șef adjunct al direcției gene
rale a S.M.T.-urilor și mecanizării a- 
griculturii din Ministerul Agricultu
rii al U.R.S.S., a rostit, în numele de
legației sovietice, o cuvîntare de salut.

Profesorul Imre Rave, directorul 
Institutului de cercetări științifice 
pentru mașinile agricole din Un
garia, a prezentat apoi referatul 
„Mecanizarea complexă a recoltării 
cerealelor, construirea și folosirea 
combinei A.Z.-400“.

nistrației — a spus Brownell — este 
de a distruge cu desăvîrșire Partidul 
Comunist din Statele Unite și acti
vitățile sale".

Măsurile de teroare anunțate de 
Brownell nu se referă însă numai la 
partidul comunist. După cum arată 
United Press în planurile adminis 
trației este inclusă o vastă anchetă 
asupra activității sindicatelor progre 
siste americane. Brownell a anunțat 
că ancheta a și început într-un nu 
măr de sindicate.

PEKIN (Agerpres). — China Nouă. 
In R. P. Chineză a luat sfirșit discu
tarea de către întreg poporul a pro
iectului de Constituție a R. P. Chine
ze, care va fi prezentat spre aprobare 
Adunării pe întreaga Chină a repre
zentanților populari, care se deschide 
la 15 septembrie.

Călătoria lui Eden în țările vest-europene
LONDRA (Agerpres). — France 

Presse anunță că ministrul de Ex
terne britanic, Anthony Eden, a pă
răsit Londra sîmbătă dimineața. 
După cum s-a mai anunțat, el va face 
o călătorie de șase zile la Bruxelles, 
Bonn, Roma și Paris. Sosind la 
Bruxelles, ministrul de Externe s-a 
întreținut cu cei trei miniștri de Ex
terne ai țărilor Beneluxului.

Intr-o declarație făcută înainte de 
a părăsi Londra, Eden a arătat că 
scopul guvernului britanic continuă 
să fie reînarmarea Germaniei occi
dentale.

Presa indiană condamnă pactul agresiv S.E.A.T.O.
DELHl (Agerpres). — Presa in

diană condamnă cu vehemență în
cheierea tratatului cu privire la crea
rea unei noi grupări agresive în A- 
sia de sud-est — S.E.A.T.O.

Ziarul „Hindustan Times“ subli
niază : ,,In numeroase privințe pactul 
S.E.A.T.O. constituie o îndepărtare 
de la principiile stabilite și adoptate 
ale politicii internaționale, deși atît 
tratatul cît și Carta Pacificului, a- 
nexate Ia el, repetă' fraze pompoase și 
răsuflate...

Cea mai caracteristică trăsătură a 
acestui tratat este faptul că afectează 
o regiune a cărei populație în marea 
ei majoritate nu a aderat ia tratat,

Pe șantierul hidrocentralei Dubossarî 
dîn R. S. S. Moldovenească

CHIȘINAU (Agerpres). — TASS
Pe șantierul hidrocentralei Dubos

sarî din R.S.S. Moldovenească a în
ceput la 10 septembrie zăgăzuirea al
biei fluviului Nistru.

Pentru zăgăzuirea complectă a Nis

In timpul discutării proiectului pri
mei Constituții democratice în istoria 
Chinei, au fost prezentate 1.180.420 
de amendamente, complectări și mo
dificări care au fost trimise comisiei 
pentru elaborarea proiectului de Con
stituție a R. P. Chineze.

BRUXELLES (Agerpres). — France 
Presse anunță că întrevederea dintre 
ministrul de Externe britanic, Eden, 
și miniștrii de Externe ai țărilor din 
Benelux a luat sfîrșit. A fost publicat 
un comunicat, în care se arată că ă 
fost examinată situația ce decurge 
din respingerea G.D.E. de către 
Franța și propunerile care pot fi fă
cute în vederea reînarmării Germa
niei occidentale. Hotărîrile definitive 
asupra chestiunilor discutate vor fi 
luate în cadrul N.A.T.O. (Pactul nord- 
atlantic).

semnat mai ales de țări situate la oi 
distanță uriașă de această regiune".

Ziarul scrie în continuare că tra
tatul dă naștere la serioase obiecțiuni 
deoarece încălcînd acordul de la Ge
neva- cu privire la Indochina, el își 
extinde clauzele asupra Cainbodgiei, 
Laos-ului și Vietnamului de sud.

Ziarul „Hindustan Standard“ scrie 
că „organizatorii S.E.A.T.O. au ma
nifestat prea puțin respect față de 
părerea și sentimentele principalelor 
țări ale Asiei de sud est..." Ziarul 
scrie că „tratatul este îndreptat, pre
cum se vede, spre zădărnicirea acor
dului de la Geneva".

trului va fi necesar să se sedimenteze 
300.000 m3 de pămînt. La terminarea 
construirii barajului, nivelul fluviului 
se va ridica cu 16 m. și va lua naș
tere un lac de acumulare ,de 140 km, 
lungime.

Diplomația blocului atlantic este 
ocupată zilele acestea cu căutarea de 
noi forme pentru reînarmarea Germa
niei occidentale. Presa americanizată 
a trecut în revistă numeroase variante 
de soluții posibile. Ea a ascuns însă 
cu grijă adevăratele planuri ale par
tizanilor refacerii wehrmachtului hit- 
Iierist. Astfel, pentru a liniști opinia 
publică, s-a afirmat că, în orice caz, 
cînd se va trece la remilitarizarea 
Germaniei occidentale, se vor găsi 
„mijloacele eficace“ care să permită 
preîntîmpinarea refacerii necontrolate 
a mașinii de război hitleriste.

Acel care a dat o lovitură acestor 
tertipuri ale propagandei „atlantice“ 
n-a fost nimeni altcineva decît însuși... 
cancelarul Adenauer. La 4 septembrie, 
ziarul „Times“,- care apare la Londra 
a publicat un interviu acordat de șe
ful guvernului de la Bonn. In seara 
aceleiași zile, Adenauer a făcut o de
clarație în fața microfonului, in aces
te două declarații el a expus deschis 
tot ce au vrut să ascundă acei ce în 
prezent caută să convingă Franța să 
accepte „noua variantă“ a integrării 
Germaniei occidentale în „sistemul 
de apărare“ a Occidentului.

Defăimînd în fel și chip Adunarea 
Națională franceză pentru hotărîrea 
ei de a respinge tratatul de la Paris, 
Adenauer a declarat că „singura po
sibilitate de a risipi dezamăgirea în
cercată de Germania din cauza hotă- 
rîrii franceze cu privire la „comuni’ 
tatea defensivă europeană", este a- 
cordarea suveranității Republicii Fe
derale. In continuare, Adenauer a pre
cizat că în concepția lui „suverani 
tatea“ înseamnă în primul rînd acor
darea dreptului la reînarmare Germa

Revanșarzii vest-germani 
își dezvăluie planurile 

de P. NAUMOV
niei occidentale. „Dreptul la reînar
mare, a> spus Adenauer, îl cere Ger
mania nu ca ceva deosebit, ci ca o 
parte a suveranității ei".

Desmințind afirmațiile presei anglo- 
americane și a personalităților oficiale 
din aceste țări, potrivit cărora forma 
și proporțiile reînarmării Germaniei 
occidentale vor fi strict delimitate prin 
vreun acord, Adenauer a declarat fă
țiș că guvernul de la Bonn va re
zolva el însuși toate aceste probleme 
după aprecierea Iui. „Reînarmarea 
Germaniei, a subliniat Adenauer, tre
buie înfăptuită în proporțiile și în 
forma corespunzătoare politicii urma
te pînă în prezent de Republica Fe
derală. Republica Federală va fi gata, 
cu toate că va dispune de deplină 
suveranitate, să-și impună ea însăși, 
în materie de înarmare îngrădirile 
necesare pentru continuarea politicii 
euronene“

Așadar, nici un fel de control, nici 
măcar fictiv, și nici un fel de îngră
diri. Revanșarzii de Ia Bonn vor de
cide ei înșiși asupra formei și pro
porțiilor înarmării. Tocmai aceasta 
este „deplina libertate de acțiune 
pentru militariștii vest germani", pe 
care ei o revendică încă de mult. Ger
mania occidentală intenționase să ob
țină această „libertate“ sub camufla
jul așa-numitei „comunități defensive 
europene“. Același lucru ea îl cere și 
astăzi, cînd această „comunitate" a 
dat faliment.

Din declarațiile lui Adenauer se 
vede de asemenea că cercurile gu
vernante de la Bonn amenință Fran
ța că se vor orienta direct spre o axă 
Washington-Bonn, în cazul cînd Fran
ța nu ar accepta politica renașterii 
wehrmachtului.

Totodată Adenauer a lăsat să se 
înțeleagă fără echivoc că Germania 
occidentală, în pofida poziției adop
tate de Franța, vă lupta ca și pînă 
acum pentru înfăptuirea planuiui a- 
merican ai unificării politico-militare 
a Europei occidentale. în frunte cu 
revanșarzii de la Bonn. „Comunita
tea defensivă europeană“ va fi (1) 
creată într-o formă sau alta...“ a spus 
Adenauer, subliniind că el nu are 
intenția să țină seama de votul de 
„procedură“ (?!) al parlamentului 
francez. In cuvinte pe înțelesul tutu
ror. aceasta înseamnă amenințarea 
fățișă de a impune cu sila Franței 
participarea la o grupare militară pe 
care ea a respins-o recent. Făcînd a- 
ceste declarații, Adenauer speră în 
mod vădit că S.U.A. vor ajuta Ger
mania occidentală să creeze armate 
puternice cu ajutorul cărora el, Ade
nauer, ar putea îngenunchia Franța.

Toate aceste declarații fățișe ar 
putea fi atribuite stării de iritare a 
cancelarului de la Bonn, provocată de 
eșecul creației sale — „comunitatea 
defensivă europeană“. Dar planurile 
pe care le expune cu atîta cinism șe
ful guvernului de la Bonn se bucură 

de aprobare la Washington și Londra. 
Mai mult decît atît, Adenauer a arătat 
în declarația sa radiodifuzată că între 
Bonn. Washington și Londra se și 
duc tratative, al căror obiect, după 
spusele lui, este „acordarea suverani
tății și contribuția germană la apăra
rea lumii libere“. „Eu subliniez, a 
spus Adenauer, că aspirațiile noastre 
și necesitatea contribuției germane la 
apărare se bucură de deplină înțele
gere .în S.U.A. și Anglia“.'

Vorbind despre cererea conducerii 
Partidului social-democrat din Ger
mania de a convoca o conferință a 
celor patru puteri. Adenauer a decla
rat categoric că respinge această ce
rere, arătînd că o asemenea conferință 
„nu poate fi avantajoasă“ pentru pu
terile occidentale. Ollenhauer. preșe
dintele Partidului social-democrat din 
Germania, a făcut în legătură cu a- 
ceasta următoarea justă remarcă : 
„Cancelarul federal preferă evident 
încercările sale de a salva politica 
europeană eșuată, politicii unificării 
Germaniei“.

Sinceritatea excesivă a cancelarului 
de la Bonn, care a divulgat lucruri pe 
care alții au vrut să le ascundă un 
anumit timp opiniei publice, a provo
cat o anumită derută la Londra și 
Washington.

Declarațiile lui Adenauer ridică vă
lul de pe secretele jocului de culise 
dintre Washington. Bonn și Londra. 
Luînd cunoștință de ele, cercurile 
largi ale opiniei publice își dau mai 
bine seama că odată cu prăbușirea 
„comunității defensive europene“, pri
mejdia renașterii militarismului ger
man agresiv nu a fost cîtuși de puțin 
înlăturată. (Agerpres).
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