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Să pregătim temeinic noul an școlar 
în învățămîntul de partid

Partidul nostru este puternic pentrucă — așa cum se arată 
în proiectul Statutului modificat a! P.M.R. — el se călăuzește 
în întreaga sa activitate după învățătura atotbiruitoare a lui 
Marx-Engels-Lenin-Stalin, după experiența istorică a Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. Călăuzindu-se după învăță
tura marxist-leninistă, partidul nostru are putința să elaboreze 
o politică justă, izvorîtă din interesele și năzuințele poporului, 
să conducă cu pricepere masele largi ale celor ce muncesc spre 
victoria construcției socialiste.

învățămîntul de partid este cel mai important mijloc de 
educare comunistă a membrilor și candidaților de partid, de 
înarmare a lor cu cunoștințele de bază ale marxism-leninismu- 
lui. Tocmai de aceea partidul cere organelor și organizațiilor 
sale să ia toate măsurile spre a asigura buna organizare și des
fășurare a noului an școlar în învățămîntul de partid.

Asigurarea cursurilor și cercurilor învățămîntului de partid 
cu propagandiști bine pregătiți, constituie principala condiție 
necesară bunei desfășurări a învățămîntului de partid. In această 
direcție în Valea Jiului s-au obținut realizări. Selecționarea a 
fost terminată și în prezent, propagandiștii sînt încadrați în 
seminarii de caîiîicare cu scopul îmbunătățirii pregătirii lor din 
punct de vedere politicei teoretic. O bună parte din cercurile și 
cursurile învățămîntului de partid ce vor funcționa în raionul 
nostru sînt încadrate cu cîte doi propagandiști. Alături de pro
pagandiștii care au activat în anii trecuți au fost ridicați noi 
propagandiști din rîndurile muncitorilor calificați, cu nivel po
litic și cultural ridicat, tehnicieni și ingineri comuniști, etc.

Realizări importante au fost obținute și in recrutarea ele
vilor pentru cercurile și cursurile învățămîntului de partid. Anul 
acesta, organizațiile de bază au muncit mai temeinic în această 
direcție de-cît în anii trecuți. Comisiile de recrutare a cursan- 
țifor formate de birourile organizațiilor de bâză, au stat de vorbă 
cu majoritatea membrilor și candidaților de partid, cu numeroși 
mineri și tehnicieni, încadrîndu-i — pe baza liberului consim- 
țămînt și a nivelului lor de cunoștințe — în cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid. La toate minele și întreprinderile, 
în toate localitățile Văii Jiului, numărul cursanților încadrați 
în cercurile și cursurile învățămîntului de partid a crescut față ' 
de anul trecut.

In pregătirea noului ăn școlar mai c-xistă însă unele lip
suri și rămîneri în urmă, pentru a căror înlăturare organizațiile 
de partid trebuie să ia măsuri grabnice. In primul rînd, trebtjje 
asigurată participarea regulată a propagandiștilor la seminariile 
de calificare organizate de cabinetul de partid. îndeosebi, comi
tetul orășenesc de partid I.upeni și comitetul de partid al minei 
Aninoasa ău neglijat sarcina de a trimite cu regularitate pro
pagandiștii la seminariile de calificare. Biroul organizației de 
bază de la U.R.U.M.P. și altele, nu controlează dacă propagan
diștii respectivi au fost sau nu la seminariile de calificare și 
ca urmare nu s-a sezisât dîn timp că unii propagandiști nu 
participă la seminarii.

Aceste lipsuri trebuiesc grabnic înlăturate. Cea mai mare 
atenție trebuie acordată studierii și însușirii de către propa
gandiști, a documentelor pentru Congresul al Il-lea al partidului, 
â proiectului Statutului modificat al P.M.R. și proiectul Direc
tivelor Congresului cu privire la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2-3 ani.

Timpul care a rnai'rămăs pînă la începerea anului de învă- 
țămînt trebuie folosit din plin pentru asigurarea tuturor condi
țiilor necesare desfășurării în condițiuni bune a activității cer
curilor și cursurilor de partid, pentru înlăturarea lipsurilor ce 
mai există. Pe alocuri, unii membri și candidați de partid au 
fost înscriși în învățămînt fără să se stea de vorbă cu ei. In 
cel mai scurt timp, birourile organizațiilor de bază au datoria 
de a sta de vorbă cu acești tovarăși spre a-i încadra în cercuri 
și cursuri ținîndu-se seama de voința lor.

Sînt cazuri cînd unii membri sau candidați de partid n-au 
fost înscriși în învățămîntul de partid pentru faptul că nu și-au 
exprimat dorința. Tov. Kopetin Vasile de la mina Lonea n-a vrut 
să fie încadrat în învățămînt pentru că ,,are sarcini multe“ fiind 
șef de sector. Tovarășul Grecea Nicolae, secretarul organizației 
de bază nr. 9 de la mina Lonea, nu s-a încadrat în învățămînt. 
socotind că el „are destule cunoștințe“. Pe aceeași poziție s-a 
situat >si tovarășa Jula Ecaterina de la Vulcan, care îndeplinește 
o muncă de răspundere. Acestor tovarăși trebuie amintit că una 
din îndatoririle membrilor de partid prevăzută în proiectul de 
Statut este aceea de a munci necontenit pentru a-și ridica ni
velul de cunoștințe, pentru ă-și însuși bazele marxism-leninis- 
mului. S-a precizat că liberul consimțămînt în învățămîntul de 
partid nu-I scutește pe membrul de partid de obligația statutară 
de a-și însuși bazele marxism-leninismului. ci înseamnă că el 
este liber să-și aleagă mijlocul de îndeplinire a acestei înda
toriri. Organizațiile de bază trebuie să asigure ca fiecare mem
bru de partid să muncească pentru ridicarea nivelului politic și 
ideologic și să controleze îndeplinirea acestei sarcini.

Trebuie intensificate pregătirile pentru asigurarea sălilor 
de cursuri, trebuie stabilite din timp zilele și orele 'de ținere a 
cursurilor, țmîndu-se seama de condițiile specifice ale progra
mului de lucru din întreprinderi și instituții.

Să pregătim temeinic noul an în învățămîntul de partid — 
mijloc important de înarmare a membrilor și candidaților de 
partid, a oamenilor muncii cu atotbiruitoarea învățătură mar
xist-leninistă l

In intim pinav ea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Oamenii muncii din Valea Jiului răspund cu entuziasm 
chemării la întrecerea socialistă

Reducerea prefului de cost al cărbunelui — principal obiectiv 
în angajamentele minerilor de la Lonea

Muncitorii, inginerii, tehni
cienii . și funcționarii de la 
mina Lonea au primit cu en
tuziasm chemarea colectivelor 
unor întreprinderi din regiu
nea Stalin, de a întîmpina cel 
de al doilea Congres al parti
dului și cea de a 37-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie cu reali
zări cît mai mari în îndepli
nirea sarcinilor de plan pe 
anul 1954 la toți indicii.

Analizînd în cadrul unei

Po
Majoritatea oamenilor mun

cii din secțiile întreprinderii 
„6 August“ au aflat încă în 
ziua de 16 septembrie despre 
angajamentele luate de colec
tivele unor întreprinderi din 
regiunea Stalin în cinstea 
Congresului partidului și a 
celei de a 37-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Această veste a 
stîrnit un puternic entuziasm 
în muncă, dorința unanimă 
de a obține noii succese în 
sporirea producției de bunuri 
de larg consum.

In întreprinderea noastră 
există largi posibilități de a 
spori producția de bunuri de 
larg consum. Numai în aceas
tă lună s-au terminat ultimele 
lucrări și au fost predate co
merțului socialist sau diferi
telor instituții 30 garnituri 
mobilă de bucătărie, 20 buc. 
dulapuri, 20 mese de stejar 
pentru laborator, 40 buc. bi-

consfătuiri de producție posi
bilitățile locale, colectivul mi
nei Lonea și-a luat o seamă 
de angajamente în muncă. 
In aceste angajamente se 
pune un accent deosebit pe 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui, pe întărirea disci
plinei în muncă și reducerea 
posturilor neproductive.

Pe lîngă îndeplinirea in
dicilor de plan la cărbune șl 
pregătiri, muncitorii, ingine
rii, tehnicienii și funcționarii 

ibilifăfile n o a 
nale, 50 dormeze, 50 saltele 
și altele.

Muncitorii din întreprinde
rea noastră și-au exprimat în 
cadrul consfătuirilor de pro
ducție care au avut loc pe u- 
nități hotărîrea de a produce 
în cinstea Congresului parti
dului și a celei de a 37-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie canti
tăți sporite de bunuri de larg 
consum și de o calitate tot 
mai bună. Datele preliminare 
asupra acestor consfătuiri Ca
re au avut loc la 16 septem
brie, cît^i analiza pe care à 
făcut-o conducerea adminis
trativă arată că întreprinderea 
„6 August“ va putea produce 
pînă la 30 octombrie a. c. 45 
garnituri mobilă de bucătărie, 
10 garnituri mobilă combina
tă, 30 dulapuri, 7 birouri de 
esență tare, 160 metri pătrați 
binale, 170 dormeze, 200 sal
tele, 150 perne, 200 cazane de 
rufe, circa 30.000 bucăți cor

de la mina Lonea și-au propus 
ca în cinstea celui de al doilea'. 
Congres al partidului și a ce-’ 
lei de a 37-a aniversare ai 
Marii Revoluții Socialiste din’ 
Octombrie să reducă prețul Ș 
de cost al cărbunelui cu 2 La I 
sută. Pentru aceasta se va 
respecta indicele de calitate’ 
privitor la cenușă, spre a se ’ 
evita penalizările, vor fi re
duse absențele nemotivate cu 
10 la sută, iar posturile de 
regie cu 5 la sută.

sire
nuri și importante cantități 
de produse de patiserie.

Pînă la 1 octombrie între
prinderea va deschide un ate
lier de tîinplărie în orașul Lu- 
peni, iar în Petroșani va or
ganiza un magazin de desfa
cerea produselor.

De asemenea, sînt toate, 
condițiile ca în întreprinderea 
noastră prețul de cost al pro- ■ 
duselor să fie redus cu 0,5 la 
sută.

Obiectivele definitive ale an
gajamentului întreprinderii 
noastre în întrecerea în cin
stea Congresului partidului și 
a celei de a 37-a aniversarei 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie vor fi stabilite, 
în cel mai scurt timp pe bazai 
noilor angajamente pe care și': 
le iau în prezent muncitorii și; 
tehnicienii.
f »

GAVRILĂ ALTMAN -, 
directorul întreprinderii 

de industrie locală „6 August" 
Petroșani

DIN PATRIA NOASTRĂ
Un nou bloc chirurgical de neurologie

Miercuri la prînz s-a inau
gurat un bloc chirurgical de 
neurologie în cadrul spitalu
lui unificat nr. 9 ,,Gh. Marl- 
nescu“. La inaugurare au luat 
parte reprezentanți ai Minis
terului Sănătății și Sfatului 
popular al Capitalei. De ase
menea, a fost de față acad, 
prof. C. I. Parhon.

Pentru înzestrări
Miercuri, după terminarea 

primului schimb, în halele u- 
zinelor metalurgice „Semănă
toarea“ din Capitală, grupuri 
de muncitori discutau cu a- 
prindere despre scrisoarea co
lectivă a muncitorilor, ingi
nerilor, tehnicienilor și func
ționarilor din unele întreprin
deri din regiunea Stalin, apă
rută în ziare. Angajamentele 
luate de colectivele acestor 
întreprinderi în cinstea celui 
de al 11-lea Congres al parti
dului și a celei de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și che
marea la întrecere lansată de 
ele, au trezit un puternic ecou 
ui rîndurile constructorilor de

Construcția noului bloc chi
rurgical s-a făcut în majori
tate din resurse locale. Blo
cul este înzestrat cu utilaj 
medical de specialitate. El 
cuprinde 3 săli de operație, o 
sală de sterilizare, o sală de 
pregătire a instrumentelor, 2 
săli de pregătire a medicilor 
și altele. In prezent este în
i agriculturii cu mașini 
mașini agricole de lă „Semă
nătoarea“.

Maistrul lăcătuș Gheorghe 
Mihuț a discutat cu mai mulți 
muncitori din brigăzile pe care 
le conduce despre această che
mare. El a trecut pe scurt în 
revistă realizările obținute 
pînă qcum de colectivul sec
ției în care lucrează. In pri
mele 14 zile ale lunii septem
brie cele cinci brigăzi de sub 
conducerea sa au ajustat și 
asamblat peste plan piese 
pentru 15 secerători-legători.

— Posibilitățile noastre sînt 
mai mari — a declarat mais
trul comunist Gheorghe Mi
huț. De aceea vom căuta ca 
angajamentul pe care ni-1 
vom lua în cinstea Congresu
lui iubitului nostim partid să

curs de amenajare și un la
borator de anatomie patolo
gică al serviciului de neuro
logie.

Colectivul spitalului unifi
cat nr. 9 a depus o muncă 
susținută pentru darea în fo
losință înainte de termen à 
noului bloc chirurgical de 
neurologie.

și unelte agricole
fie într-adevăr pe măsura for-. 
țelor noastre. Va trebui însă 
să ne organizăm mai bine, 
munca, să înlăturăm timpii i 
neproductivi. O sarcină pe ca
re trebuie s-o îndeplinim cu 
cinste este aceea de a asigura 
îmbunătățirea continuă a ca
lității mașinilor agricole pe I 
care le fabricăm.

Discuții asemănătoare au 
avut loc la numeroase locuri 
de muncă din uzină. „In cin
stea Congresului, vom sport 
contribuția noastră la înzes
trarea agriculturii cu mașini 
și unelte agricole“ — acesta 
este angajamentul pe care și-l 
iau, în aceste zile, muncitorii 
și tehnicienii de la „Semănăm 
toarea“.
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= DIN TARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI
In familia minerului Alexandr Torba Noua stagiune teatrală Ia Moscova

O delegație de mineri belgieni a 
vizitat nu de mult bazinul carbonifer, 
al Donețului. Conducătorul delegației, 
Henri Rosier, președintele Sindicatu
lui unit al minerilor belgieni, a sub
liniat că vizitarea locuințelor mineri
lor sovietici a convins pe delegați de 
atenția deosebită care se acordă o- 
mului în Uniunea Sovietică, de grijă 
pe care o manifestă statul pentru sa
tisfacerea nevoilor materiale și cul
turale ale oamenilor muncii.

Minerii belgieni au vizitat, printre 
altele, locuința familiei lui Alexandr 
Torba, muncitor în frontul de abataj 
al minei „Nikitovka". Capul familiei 
lucrează în mină de un sfert de secol. 

'Dragostea pentru munca de miner el 
a transmis-o și celor trei fii ai săi; 

’aceștia lucrează în aceeaș mină cu ta
tăl lor: Nikolai și Vladimir — ca 
armatori, Viktor — ca maistru miner.

— Numele nostru — Torba, spune 
stăpînul casei, înseamnă în traducere 
din limba ucrainiană „traistă“. Cînd-

Din munca minerilor sovietici

ii
După ce a fost organizată, brigada 

a trecut la repetiții pentru a-și putea 
prezenta programul.

Repetițiile se fac sub supraveghe
rea instructorilor care răspund de ca
litatea programelor prezentate.

Trebuie să arătăm că. pentru încei- 
put, repetițiile n-au fost privite de 
unii tovarăși cu toată seriozitatea. 
Au fost cazuri cînd instructorii și 
mdmbrii conștienți ai brigăzii au a- 
vut de așteptat pe cei care veneau 
cu întîrziere. Exemplu: tov Ungu- 
reanți Maria și Ciocârlie Mihai.

Acest sistem a fost criticat cu toată 
seriozitatea si deși cazurile de întîr
ziere s-au rărit, ele n-au fost lichi
date. Rămîne ca sarcină pentru in
structori, asistenții lor și pentru 
membrii conștienți ai brigăzii să-i 
determine și pe ceilalți să fie punc
tuali.

Am avut însă un caz și mai serios: 
doi tovarăși din colectivul de dansa
tori, tov. Corbu Dumitru și Tănăses- 

va, bunicii noștri umblau cu traistă 
în spate în căutarea unei bucăți de 
pîine...

Cu totul alta este astăzi viața bă- 
trînului miner. Alexandr Torba cîști- 
gă lunar între 2.000-3.000 ruble. Pe 
lingă aceasta, statul îi plătește în fie
care an o sumă de două ori mai mare 
pentru anii serviți. In afară de sa
lariu, doi din fiii lui au început și ei 
să primească indemnizații pentru anii 
serviți.

Torba locuiește într-o casă care i-a 
fost pusă la dispoziție de administra
ția minei. Camerele sînt aranjate cu 
gust cu mobilă bună,, dulapuri cu 
cărți, instrumente muzicale. Pe micul 
lot de pămînt din jurul casei, Vera 
Torba, soția minerului, cultivă zar
zavaturi, crește păsări de casă.

Recent, fiii bătrînului miner eăsă- 
iorindu se direcția minei a pus la 
dispoziția fiecăruia din ei aparta
mente în casele nou construite, com
puse din cîte două și trei camere și 
prevăzute cu tot confortul. ’

★
★ ★

Extracția cărbu
nelui in Uniunea 
Sovietică a fost 
transformată într-o 
ramură in care o- 
pera.țiile cele mai 
grele sînt mecani
zate. Aceasta ușu
rează mult munca 
minerilor, o face 
mai frumoasă, mai 
spornică.

IN CLIȘEU ; U 
na din mașinile 
„S.B.M.r — son
dează — in acțiune 
la mina nr. 1 „Ce- 
linschin“ din Don- 
bas.

★ ★
★

Brigada artistică de agitație *)

*) Vezi începutul in „Steagul Roșu" 
nr 1553.

cu Nicolae, au crezut că odată cu ple
carea lor din colectiv brigada nu vă 
mai avea dansatori. Constatînd că 
nu pot fi readuși în brigadă, au fost 
Lisați să plece, dar prin plecarea lor 
colectivul nu s-a desființat, ci, din 
contră, s-a întărit.

Altă lipsă este faptul că brigada 
n-are o condică de repetiții și spec
tacole, deși acest lucru i s-a cerut 
de mult timp tov. Drăgănescu Mihai, 
regizor tehnic.

Pentru orele de educație s-a luat 
contact cu comitetul U.T.M. al minei. 
Comitetul a trimis o singură dată pe 
tov. Ungureanu Maria, care însă a 
stat puțin și apoi a plecat fără să fi 
predat lecția. De atunci nimeni n-a 
mai verîit. Rămîne ca o sarcină im
portantă pentru comitetul U.T.M. să 
trimită propagandiști, care. înainte 
sau în pauzele repetițiilor, să predea 
materialul indicat.

Repetițiile n au fost controlate de 
cît foarte rar de comitetul de partid 
și cel sindical; iar din partea direc
ției nimeni nu ne-a vizitat vreodată. 
Comitetul U.T.M., care la început vi
zita adesea repetițiile, în ultimul 
timp a neglijat complet acest lucru.

De curînd s-a deschis la Moscovă 
noua stagiune teatrală.

Sala Teatrului Mare Academic de 
Stat al U.R.S.S. a fost plină pînă la 
refuz de spectatorii din Moscova și 
de oaspeți sosiți din diferite colțuri 
ale țării.

...Lumina se stinge încet, răsună 
uvertura la opera „Ivan Susanin“ de 
Glinka. Potrivit unei tradiții stator
nicită de multă vreme, în fiecare an 
noua stagiune a Teatrului Mare este 
inaugurată cu această minunată ope
ră închinată unui simplu țăran rus, 
Ivan Susanin, care și-a dat viața 
pentru libertatea patriei.

Din repertoriul acestui teatru —- 
cel mai mare teatru muzical din U- 
niunea Sovietică — fac parte apro
ximativ 50 opere și balete.

In actuala stagiune teatrul va pre
zenta o serie de noi spectacole o,- 
pere ale compozitorilor sovietici — 
„Nichita Verșinin“ de Kabalevski, 
după piesa „Trenul blindat 14-69“ de 
Vsevolod Ivanov, „Emilian Pugacev" 
de Koval — despre conducătorul răs
coalei țărănești din secolul al XVI II- 
lea, baletul „Spartak“ de Haciaturian. 
Teatrul va prezenta locuitorilor din Mos 
cova baletele „Pe litoralul mării“ — 
despre .viața pescarilor lituanieni, de 
compozitorul lituanian luzeliunas, și 
„Szurale“ — pe motivul unor vechi 
legende populare, de compozitorul ta- 
tar Iârullin

Filiala teatrului va prezenta în ac
tuala stagiune opera comică „Fra 
Diavolo" de Aubert și „Bank Ban“ die 
marele compozitor ungar Ferenc Er-

Folosirea energiei electrice 
în producție agricola

In 1913, producția de energie elec
trică a Rusiei era de 1.900.000.000 
kilowați-ore. In U.R.S.S., în 1940 a- 
ceastă producție era de 48 miliarde, 
iar în 1953 — de 135 miliarde kilo
wați-ore. In comparație cu 1940, pro
ducția de energie electrică a U.R.S.S. 
a sporit în 1953 de trei ori, iar în 
comparație cu 1913 — de 70 ori.

Puterea centralelor electrice să 
tești a sporit în 1953 de 4,5 ori în 
comparație cu 1940, iar consumul de 
energie electrică în agricultură — de 
4,4 ori

★
Colhozurile au început să foloseas

că tot mai mult energia electrică 
pentru culturile sub sticlă în vederea 
încălzirii serelor, răsadnițelor, a apel 
și a udării plantelor. Folosirea be
curilor luminiscente de lumină diur
nă pentru iluminarea suplimentară a 
serelor, grăbește forțarea răsadurilor 
și sporește recolta cu 50-60 la sută.

Au fost cazuri cînd brigada nu nu
mai că n-a fost sprijinită, dar i s.-au 
făcută greutăți. Astfel, responsabilul 
clubului, tov. Pașcandi Traian, Ia a- 
dăpostul vorbelor „Costumele sînt 
bunul poporului“, n-a dat la spălat 
costumele dansatorilor. Intenționînd 
să facem o ieșire cu brigada la lo
cul de muncă, în seara zilei de 16 au
gust, am constatat că nu putem lua 
costumele bărbătești de Gorj, cu care 
se dansa deobicei, fiindcă erau mur
dare. Pentru ca să putem totuși da 
programul, dansatorii s-au prezentat 
astfel : băieții în costume de Muscel 
și pălării ardelenești, iar fetele în 
costume de Gorj.

O altă greutate a fost aceea că tov. 
Siko Ștefan, responsabilul cultural, ă 
fost în ultimul timp în concediu me
dical. In lipsa lui, de acest resort s-a 
ocupat tov. Pașcandi Traian, dar a- 
cesta, fiind și responsabilul clubului, 
a dus amîndouă sarcinile fără să ob
țină rezultate deosebite în vreuna.

Comisia muncii culturale de masă 
nu desfășoară nici o activitate con
cretă. Ea ar putea să vină cu sugestii 
care să ridice valoarea programelor 
noastre, ar putea să ne ajute în spi^ 

kel — lucrare care nu a mai fost pre
zentată pe scenele din Moscova.

A avut loc și deschiderea stagiunii 
la Teatrul Academic de Artă din Mos
cova, cu piesa „învierea“ după roma
nul lui Lev Tolstoi. Ca și în anii pre- 
cedenți, repertoriul actualei stagiuni 
cuprinde numeroase opere ale clasi
cilor ruși: Gogol, Ostrovski, Cehov, 
Tolstoi, precum și piese ale autorilor 
străini — „Soțul ideal“ de Wilde, 
„Dombey și fiul“ după Dickens, .Pa
sărea albastră“ de Maeterlinck și al
tele. In prezent, colectivul Teatrului 
de Artă pregătește o serie de lucrări 
noi. El va prezenta spectatorilor două 
piese ale dramaturgilor sovieticii 
„Lermontov“ de Boris Lavrenev, con
sacrată marelui poet rus, și „Inima 
nu iartă“ de Anatoli Sofronov — des-' 
pre soarta unei femei simple ruse. Pe 
lîngă aceasta, teatrul pregătește pu
nerea în scenă a piesei „A 12-a noap
te“ de Shakespeare și repetă piesa 
„Zorile iubirii“ de îaroslav Galan

Repertoriul celorlalte teatre din 
Moscova va fi de asemenea variat.

In actuala stagiune, teatrele vor 
prezenta de asemenea cele mai bune 
opere ale scriitorilor contemporani de 
peste hotare. Teatrul „Pușkin*  pre
gătește piesele „Căutătorii de ferici
re", de scriitorul bulgar Orlin Vasi- 
lev, și „Ultima ți de sărbătoare“, de 
scriitorul turc Nazîm Hikmet. Teatrul 
Central pentru copii va prezenta ti
nerilor săi spectatori un captivant 
spectacol — un basm după operele 
poetului italian Giovanni Rodari.

(Agerpres)i

In colhozul „Ilici“ din raionul 
Verhne-Hortițk, regiunea Zaporojie, 
au fost electrificate 26 procese de 
producție. Consumul de energie elec
trică se ridică în acest colhoz lă 
800.000 kilowați ore pe an. Electri
citatea este folosită aici la irigarea 
a 80 hectare de orez și a 128 hectare 
grădini de legume și livezi. Datorită 
folosirii electricității în producție, 
colhozul realizează o economie anua
lă de 162.850 zile-muncă, 288.000 
zile-cal și 50 tone de petrol.

Folosirea pe scară largă a electri
cității și a forței aburilor în gospo
dăria colhozului „Krasnîi Okteabr” 
din raionul Vojgalsk, regiunea Kirov, 
a permis să se dezvolte rapid toa*  
ramurile producției colhozului, in coi- 
hoz funcționează 59 mașini electrice 
cu o putere totală de 348 kilowați, fo
losite la tunsul mecanic al oilor, la’ 
fabricarea untului etc.

noasa problemă a schimburilor, care 
de nenumărate ori ne-a pus în impo
sibilitate de a repeta în bune condiții 
și de a recruta noi elemente. Odată 
rezolvată această problemă am^y ițea 
mări numărul brigăzilor, fapt pe ca- 
re-1 socotim de foarte mare impor
tanță.

Se constată dect că sprijinul acor
dat de forurile competente a fost slab 
și că brigada a avut de întîmpînat 
greutăți. Dacă totuși brigada a reușit 
să. obțină succese acest lucru se da
torează dragostei pe care majorita
tea membrilor brigăzii o au pentru 
munca culturală și perseverenței u- 
nora dintre instructori. Dîrzenia de 
care a dat dovadă brigada a apropiat 
noi elemente ca tov. inginer Costea 
Liviu, Cucu Victor, Munteanu Erne- 
ric.

Recrutării de noi elemente, i-am a- 
cordat o deosebită atenție. De curînd 
a fost recrutat tov. Munteanu Eme- 
ric, un foarte bun cîntăreț din fluer. 
Tovarășul ne va îmbogăți programul 
nu numai cu un nou gen de mani
festare artistică, dar aduce cu el o 
bună parte din folclorul Văii Jiului, 
folclor care pînă în prezent a fost 
destul de puțin cercetat.

Venirea tov. ing. Costea Liviu în 
brigadă spulberă felul greșit de a
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Vești din întreprinderile raionului nostru In casă nouă
Tot mai mult cărbune

Brigăzile de mineri de Ia mina Pe
trila care aplică metode de muncă 
sovietice obțin realizări din ce în ce 
mai însemnate în producție.

In fruntea luptei pentru mai mult 
cărbune se află minerii din brigăzile 
conduse de tov. Constantin Jigolea 
și Carol Szabo care, folosind meto
dele sovietice Voroșin și Jandarova, 
au extras pe intervalul 1-14 septem
brie cu 53 și, respectiv, 45 la sută 
mai mult cărbune peste plan. De ase
menea, brigăzile de mineri conduse 
de tov. loan Ges, Ioan Mațanga ¡și

Munca entuziastă
Zi de zi, muncitorii constructori de 

pe șantierul „Blocuri noi“ din Lonea 
înregistrează succese însemnate în 
întrecerea socialistă.

Lucrînd la montarea planșeelor din 
elemente prefabricate, brigada de 
muncitori constructori condusă de 
tov. Iosif Splica își depășește zilnic 
sarcinile de plan cu peste 80 la sută. 
Tot la montarea planșeelor lucrează 
și tinerii din brigada condusă de tov. 
Vasile Popescu. Datorită unei bune

AfcZ nwttt simț gospodăresc 
în întreprinderile de construcții!

In ultimii ani, la Livezeni a luat 
ființă un complex de ateliere de tîm- 
plărie, fierărie, turnătorie, auto etc. 
care produc diferite utilaje necesare 
bunei activități a întreprinderilor de 
construcții din Valea Jiului. Pe lîngă 
complex funcționează o cantină, un 
dispensar, un grup de locuințe pen
tru muncitori etc..

Muncitorii de aici lucrează cu în
suflețire pentru realizarea sarcinilor 
de plan. Nu același lucru se poate 
însă spune despre diferiți adminis
tratori și șefi de servicii administra
tive, care nu caută să creeze con
diții bune de trai pentru muncitorii 
constructori. Astfel, la cantina de lă 
Livezeni, nu sînt dulapuri pentru 
păstrarea veselei și a hainelor per
sonalului de serviciu; instalația elec
trică de iluminat este defectă de mai 
mult timp, mesele de lucru din bu
cătărie nu sînt acoperite cu tablă 
galvanizată. Tov. Sigismund Duma;, 
responsabil cu cantinele la întreprin- 
rderea 701 construcții, a fost sezisat 
de mai multe ori despre aceste lip
suri, dar el tărăgănează lichidarea 
lor. La fel, tov. Ioan Bică, șeful ser
viciului administrativ al întreprinde- 

gîndi al multora dintre tovarășii cu 
munci de răspundere, care cred că 
brigada artistică e o sarcină rezer
vată tineretului. Sperăm că exemplul 
tov. ing. Costea va fi urmat și de 
ălți tovarăși.

Nici membrii din familiile mineri
lor n-au fost lăsați de o parte. Tov. 
Maria Giurgiu, o bună interpretă a 
cîntecelor romînești, dimineața se o- 
cupă de gospodărie, iar în după-amfe- 
zile cînd are repetiție e printre pri
mele la club. Tov, Khim Norbert vine 
la repetiții cu soția cu toate că lo
cuiesc în Petroșani.

Datorită faptului că în brigadă a- 
vem elemente din ce în ce mai multe 
,ș'i mai valoroase în scurt timp vom 
fi în măsură să înființăm o a două 
brigadă. Nu vom slăbi lupta de re
crutare a noilor elemente pînă nu 
vom avea pentru fiecare sector o bri
gadă.

Îmbunătățirea muncii brigăzii ar
tistice de agitație a minei Petrila tre
buie să stea în centrul preocupării 
comisiei muncii culturale de masă 
și a responsabilului cultural. In felul 
acesta comisia și responsabilul cul
tural vor începe o rodnică activitate, 
iar brigada se va putea ocupa mai 
îndeaproape de problemele artistice, 
în loc să-și piardă vremea cu schim
barea șuturilor sau alte probleme si-

Enăche Zamfir ău realizat, ca ur
mare a aplicării metodelor sovietice 
de muncă, depășiri zilnice ale sarci
nilor de plan cuprinse între 31-40 la’ 
sută.

Cu 20-43 la sută mai mult cărbune 
peste plan extrag zilnic din abatajele 
lor și minerii din brigăzile conduse 
de tov. Ioan Lendețki, Alexandru 
Nagy, Nicolae Circu, Constantin Cor- 
codel, Avram Chezu și altele.

MAR IA MORARU 
corespondent

organizări a muncii, această brigadă 
înregistrează depășiri ale sarcinilor 
de plan de 60-70 la sută. Muncitorii 
constructori din brigăzile conduse de 
tov. Gheorghe Roteanu și loan Balaș 
obțin zilnic depășiri ale sarcinilor de 
plan de peste 40 la sută.

Asemenea realizări înregistrează și 
alte brigăzi de muncitori constructori 
de pe șantierul „Blocuri noi“ din 
Lonea.
v ' • MARIAN TEICA

corespondent

rii 711 construcții, nu ia măsuri pen
tru introducerea apei, pentru racor
darea rețelei electrice de iluminat și 
repararea sobelor de la noul dispen
sar și nici pentru darea în folosință 
a celor două blocuri de magazine 
construite la Livezeni. Nepăsare față 
de sarcinile ce-i revin în muncă, ma
nifestă și tov. Ion Verbuncu, șeful 
serviciului administrativ al întreprin
derii 708 construcții.

Funcționarii de la serviciile conta
bilitate și tehnic de la moara de ci
ment a întreprinderii 708 construc
ții au sezisat de multe ori faptul că 
la birouri sînt geamuri fixe care nu 
permit aerisirea încăperilor. Insă, 
tov. Verbuncu încă n-a luat măsuri. 
Rezultatul: funcționării au spart cîte 
un ochi de geam ca să poată face 
aerisirea încăperilor.

Aceste lipsuri pot și trebuie lichi
date cît mai curînd. Conducerea’ trus
tului 7 construcții trebuie să tragă 
la răspundere pe acei responsabili ad
ministrativi care nu-și fac datoria și 
nu creează condiții cît măi bune de 
muncă și trai pentru muncitorii con
structori.

milare. De asemenea, s-ar putea trece 
la înființarea brigăzilor pe schimburi.

Comitetul de întreprindere trebuie 
să aleagă o persoană care să se poată 
ocupa de problemele culturale, pe 
perioada în care responsabilul cultu
ral e în concediu.

Comitetul de întreprindere nu tre
buie să uite că brigada ține de resor
tul său cultural și că este direct inte-( 
resat de bunul ei mers. Atitudinea pe 
care a avut-o pînă acum, de a nu 
participa de multe ori nimeni din co
mitet la spectacolele brigăzii, trebuie 
părăsită. Vizionînd spectacolele, mem
brii comitetului pot observa unele 
.lipsuri, pot veni cu sugestii, pot spri
jini moral brigada, care nu se va mal 
simți lăsată la voia întîmplării.

Comitetul U.T.M. trebuie să ia din 
nou atitudinea pe care a avut-o pînă 
acum două luni, adică să sprijine 
mai îndeaproape munca brigăzii, să 
participe mai des la repetiții și mai 
ales să nu neglijeze orele de educație.

De asemenea, comitetul de partid 
poate ajuta mult brigada. La rîndul 
ei, conducerea administrativă a minef 
nu trebuie să se izoleze de brigadă. 
Succesele brigăzii trebuie să-i bucure 
pe tovarășii din conducerea minei. 
Fiindcă, mai multă cultură înseamnă 
mai mult cărbune.

GH. SACMAR1

Lă intrarea in Lonea. cam pe 
unde se intilnesc apele vijelioase 
ale Taiei cu ale Voievodului, ceva 
mai jos de podș năpădită de ver
deața întunecată a pomilor își înal
ță fruntea o casă nouă. In ea s-â 
mutat nu demult familia muncito
rului Macarie Aurel. Camerile mari, 
bucătăria încăpătoare, cămara de a- 
limente, veranda largă, luminată 
seara de un bec puternic, parcă te 
îmbie să ititri înlăuntru.

Povestea acestei' case e lungă, 
tristă în începuturile ei și luminoa
să la sfirșii. Eă începe cam de pe 
cînd Macarie avea 14 ani, puțin 
după moartea tatălui său, De cînd 
mamă-sa nu mai putea să mun
cească in mina primitivă de la 
Jieț. lucru ce-a făcut ca el, copil 
încă, să-și înceapă la Petrila uce
nicia de lăcătuș. încă de pe atunci 
îl băteau gindurile să-și ridice o 
casă, dar acestea nu puteau să ră- 
mînă decît vise sterpe, ca a pustiu
lui de apă. Abia după ce s-a căsă
torit, împreună cu tinăra sa soție 
a început să-și rupă de la gură, 
pentru împlinirea acestui vis, nj- 
cindu-și că sînt în putere încă și 
că ori ce sacrificiu nu-i mare cîrtd 
știi că după el te așteaptă o fărimă 
de bucurie. Dar cui trecut ani, ani 
și ani de lipsuri, pînă au putut să-și 
agonisească azi o cărămidă, miine 
o birnă, poimiine o ladă de nisip... 
Aproape douăzeci de ani au trecut

Pentru îmbunătățirea activității colectivului sportiv 
Minerul Petrila

In Valea Jiului își duc activitatea 
22 colective sportive aparținînd dife
ritelor sindicate. Printre acestea se 
numără și colectivul sportiv Minerul 
din Petrila.

Acest colectiv dispune de un fru
mos bazin de înot, un stadion, o sală 
de gimnastică și o mare cantitate de 
materiale și echipament sportiv. Pen
tru coordonarea întregii activități pe 
ramuri de sport, în fruntea colectivu
lui sportiv Minerul din Petrila a fost 
ales un consiliu de conducere printre 
care tov, Suhan, președintele consi
liului, Bonyhai, Leonescu, Andronie și 
alții.

In activitatea sa colectivul sportiv 
Minerul Petrila a obținut și unele 
succese. Astfel, în ceea ce privește 
numărul purtătorilor insignei G.M.A., 
colectivul sportiv Minerul Petrila o- 
cupă locul II pe raion. Insă, în ceea 
ce privește activitatea unor secții și 
mai ales felul cum sînt îngrijite și 
păstrate bunurile de care dispune co
lectivul, există lipsuri serioase. Sta
rea în care se găsesc materialele șl 
echipamentul sportiv, stadionul și mai 
ales sala’ de gimnastică, ne îndrep
tățesc să credem că de soarta acestor 
bunuri nu se îngrijește nimeni,

Magazia de materiale este compu
să din două cămăruțe necorespunză- 
tcare, situate la o distanță de 1 km( 
una de cealaltă. In magazia de la 
clubul muncitoresc materialele spor
tive sînt lăsate să se degradeze Bo
cancii de alpinism și de schi se țin 
în magazie, plini de noroi, așa cum 
au fost aduși de cei care i-ău îm
prumutat. In aceeași situație se gă
sește și restul echipamentului — tre
ninguri, pantaloni etc. Bocancii de 
fotba’ stau fără crampoane, în timp 
ce talpa primită în acest scop se află, 
de mai bine de doi ani, acasă la tov. 
Suhan președintele colectivului Alte 
multe materiale sportive se află și 
acum împrumutate pe la diferiți spor

așa, un ■ sfert de viață de om, dar 
casa nu și-au putut-o termina... Au 
venit copiii — alte griji, alte greu
tăți, pentru casă puteau da mai pu
țin acum... Se uitau cu strîngere 

de inimă cum cele agonisite încep 
să se distrugă înainte de-ași afla 
menirea; cărămida să se fărâmițeze, 
lemnul să putrezească, fierul să 
prindă rugină. . Degeaba, de la gura 
copiilor nu puteai rupe... ei trebuiau 
să crească... Și cine știe, poate le-ar 
fl crescut și copiii, dar ei nu și-ar 
fi văzut visul cu ochii dacă n-ar 
fi sosit peste meleagurile patriei 
noastre zării vieții noi adusă de 
prietenii din răsărit și de lupta ne
obosită a comuniștilor. Astfel, abia 
azi, prin grija partidului și-a, gu
vernului, din împrumutul primit în 
bani și materiale de la stat, Ma
carie Aurel a putut să-și ridice o 
casă modernă, cum nici n-a visat, 
alegindu-și un prototip după cele 
tipărite intr-o broșură cu locuințe 
individuale pentru muncitori. Casa, 
i-a fost construită cum n-ar fi cre
zut de repede-. iar împrumutul îl 
restituie încetul, cu încetul, de nici 
nu se simte.

In serile calde toată familia se 
stringe in prag; el, soția, Etuș, fata 
cea mare, Ileana, cea mijlocie și 
Aurel, mezinul de cinci ani, și as
cultă tăcuți zvonurile înconjurătoa
re pînă lîrziu.

1. STRĂIEȚ

tivi că A. Nicurici, C. Rusu, P. Bu- 
tuza, M. Borșa.

In consiliul de conducere al colec
tivului sportiv Minerul Petrila nu 
există o activitate susținută pentru, 
continua dezvoltare a mișcării spor
tive la toate disciplinele. Unii mem
brii ai consiliului sînt inactivi, iar 
alții duc o activitate sporadică, de- 
sorgănizată. Aceasta fiind situația în 
consiliu, este și normal ca nici acti- , 
vitatea secțiilor colectivului să nu se \ 
desfășoare mulțumitor. Așa este ca-1 - 
zul secției fotbal. (Echipa de fotbal j 
a colectivului se află printre ultimele ț 
clasate în campionatul regional).

Nu este mai puțin adevărat că nici I 
consiliul de conducere al colectivului I 
sportiv, nu s-a bucurat de sprijinul 1 
pe care trebuia să-l primească din 
partea comitetului de întreprindere al 
minei. Nici un membru al coiTIitetu- : 
lui de întreprindere n-a luat vreodată 1 
parte ia o ședință a colectivului spor
tiv, niciodată comitetul de întreprin
dere n-a analizat activitatea colecti
vului sportiv, respectiv munca consi
liului de conducere, și nici n-a luat 
măsuri pentru ca sala de gimnastică 
să nu fie utilizată în alte scopuri. De ■ 
asemenea, nici comitetul U.T.M. al 
minei n-a sprijinit activitatea spor
tivă.

Lipsurile manifestate în activitatea 
sportivă din Petrila se datoresc în 
mare măsură și Comitetului raional 
de Cultură fizică și sport (președinte 
tov. V. Hlopețchi). Acesta n-a efec
tuat un control serios asupra activi
tății sportive din Petrila și nici din 
alte localități.

Este de datoria comitetului de 
partid al minei Petrila să analizeze 
munca consiliului de conducere al 
colectivului sportiv și să ia măsuri 
pentru ca în localitatea Petrila acti
vitatea sportivă să ia avînt.

' ’ ' ’ ' ..... AL. NEG UT
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Declarația Biroului Consiliului Mondial 
al Păcii

Plenara C. C. al Partidului Comunist din Belgia

VIENA (Agerpres). — TASS
Intre 13 și 15 septembrie a avut 

loc la Viena sesiunea Biroului Con
siliului Mondial al Păcii. Biroul Con
siliului Mondial al Păcii a dat spre 
publicare în presă următoarea decla
rație :

Evenimente importante au dat lu
mii o nouă speranță și au răsplătit e- 
forturile tuturor celor care luptă pen- 

j tru pace.
Au fost semnate acordurile de ar- 

.raistițiu în Coreea și Indochina; tra
tatele cu privire la „armata europea
nă“, care consacră reînvierea mili
tarismului german, au fost respinse 
de către parlamentul francez.

Inițiativele si măsurile întreprinse 
de Consiliul AAondial al Păcii pentru 
apărarea păcii au permis mobilizarea 
popoarelor la acțiuni și organizarea 
eforturilor lor. Pe bună dreptate mi
lioane de oameni din toate țările sînt 
astăzi mîndri de rolul pe care l-au 
avut în această mare victorie.

Există însă alte primejdii care cer 
vigilență permanentă din partea for
țelor păcii. Europa este amenințată 
de o primejdie directă, care poate să 
anihileze toate rezultatele obținute. 
Refacerea armatei germane și inclu
derea ei într-o coaliție militară con
tinuă să fie scopul urmărit de unele 
guverne. Aceasta ar permanentiza 
dezmembrarea Germaniei, ar accen
tua opoziția dintre cele două părți ale 

j Europei, împărțită în mod arbitrar, 
și ar intensifica, de asemenea, cursa 
înarmărilor

Biroul Consiliului Mondial al Păcii 
cheamă popoarele să împiedice re- 
înarmarea Germaniei sub orice for
mă și sub orice pretext s-ar face a- 
ceasta. Biroul cheamă popoarele să 
determine guvernele Statelor Unite, 

.Uniunii Sovietice, Marii Britanii și 
Franței să reia neîntîrziat tratativele.

Nici unul din guverne nu trebuie 
să creeze obstacole în calea tratati- 

I velor, săvîrșind acțiuni care ar împie-

PE SCURT
— Biroul bugetar de pe lingă pre

ședintele S.U.A. a publicat o dare de 
seamă asupra bugetului S.U.A. pe 
exercițiul financiar 1954-1955. Intr-un 
grafic anexat dării de seamă, se a- 
rată că 66 cenți din fiecare dolar al 
bugetului vor fi alocați în acest e- 
xercițiu pentru cheltuieli militare di
recte. El a evaluat aceste comenzi la 
16-19 miliarde dolari, față de 9,2 mt- 

dica ținerea lor sau punînd condiții 
preliminare, »

Reglementarea pașnică a problemei 
germane trebuie să fie acceptabilă 
fiecăreia din puterile interesate, cît 
și poporului german însuși'. Ea tre
buie să pună capăt scindării Germa
niei. trebuie să împiedice ca Germa
nia să fie folosită drept unealtă de 
amenințare împotriva oricăruia din 
vecinii ei și să permită totodată or
ganizarea securității Europei.

Securitatea nu poate fi asigurată 
într-o lume scindată în blocuri opuse 
unul altuia, prin crearea de coaliții 
militare. Pentru securitate este nece
sară coexistența pașnică a tuturor 
statelor, indiferent de orînduirea lor 
politică sau socială, colaborarea între 
toate statele și un acord cu privire la 
dezarmarea generală și interzicerea 
armelor de exterminare în masă.

Pentru a uni toate forțele păcii în 
jurul acestor sarcin*  mari. Biroul 
Consiliului Mondial al Păcii hotărăște 
să se convoace la 18 noiembrie 1954 
o sesiune a Consiliului Mondial al 
Păcii. Biroul va propune să se in
cludă pe ordinea de zi a sesiunii și 
să se discute următoarele probleme:

1. Colaborarea tuturor statelor eu
ropene în opera de organizare a se
curității lor comune.

2. Situația care s-a creat în dife
rite părți ále Asiei în urma presiunii 
străine și a constituirii unui sistem 
de blocuri și coaliții militare.

3. Situația care s-a creat în Ame
rica Latină în urma amestecului 
străin în afacerile interne ale statelor 
Americii Latine.

4. Lupta forțelor păcii pentru de
zarmare și interzicerea armelor de 
exterminare în masă.

5. Pregătirea în vederea convocă
rii. în cursul primului semestru al a- 
nuiui 1955. a unei adunări a repre
zentanților forțelor păcii din toate 
țării*.

liarde dolari în cursul exercițiului fi 
nanciar precedent.

— Ziarul „New York Herald Tri
bune“ anunță că guvernul Eisenho
wer a dat ordin escadrei a șaptea a- 
mericane să furnizeze „întregul sau 
sprijin" forțelor gomindaniște în ac
țiunile lor îndreptate împotriva R. P. 
Chineze.

BRUXELLES (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Le Drapeau 
Rouge“, plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Belgia, care a avut 
loc zilele acestea, a hotărît ca Con
gresul al Xl-Iea al Partidului Co
munist din Belgia să fie convocat la 
10 decembrie.

Congresul va discuta :
1) Raportul politic al C.C. al 

Partidului Comunist din Belgia; ra
portor — Edgar Lalmand, secretar

Componența delegației parlamentare britanice 
care va vizita U.R.S.S.

LONDRA (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că delegația 
pai lamentară britanică, care va vizita 
la sfirșitul lunii septembrie Uniunea 
Sovietică ca urmare a invitației So
vietului Suprem al U.R.S.S., va fi

Actualii cirmuitori tailandezi își 
ies din piele doar-doar vor face pe 
plac protectorilor lor de peste o- 
cean. Dorind să fie cit mai bine vă- 
zuți la Washington, cirmuitorii tni- 
landezi au răspuns cei dinții la 
chemarea lui Dulles de a se orga
niza „acțiuni comune" in Indochi- 
na. Doar delegatul Tailandei in 
O.N.U. a fost acela care a propus 
discutarea in Consiliul de Securi
tate a problemei trimiterii de „ob
servatori" in Asia de sud-est, pre
cum și a problemei examinării așa 
zisei primejdii pe care o reprezintă, 
chipurile, pentru Tailanda mișcarea 
de eliberare a popoarelor Indochi- 
nei. După cităva vreme, însuși Van 
Vaithaiacon, ministrul tailatîdez al 
afacerilor externe a plecat la New 
York să ceară convocarea Adunării 
Generale a O.N.U. cu scopul de a 
obține trimiterea de „observatori" 
la frontiera cu Indochina.

Este limpede ce anume urzesc 
cercurile cirmuitoare ale Tailandei. 
Manevrele lor diplomatice pornesc 
dintr-un singur loc- -- Washingto
nul. Iar pină una alta, americanii 
transformă teritoriul Tailandei în- 
tr-una din bazele lor principale din 
Asia de sud-est. Ca răsplată pentru 
toate aceste servicii, Tailanda pri
mește „ajutor" din postea Statelor 
Unite.

Cine sin! acei care slujesc cu 
atita sîrguință pe imperialiștii ame
ricani? Generalul Donovan, amba
sadorul Statelor Unite In Tailanda, 

general al Partidului Comunist din 
Belgia.

2) Raportul Comisiei de revizie.
3) Modificarea Statutului partidu

lui.
4) Alegerea Comitetului Central șl 

a Comisiei de revizie.
Plenara a hotărît ca proiectul nou

lui Statut al partidului să fie discu
tat în organizațiile de bază între 15 
octombrie și 15 noiembrie.

alcătuită din șapte conservatori, șapte 
laburiști și doi liberali.

Din grupul de conservatori fac 
parte fostul ministru lord Coleraine 
și ducele de Wellington, iar în gru
pul de laburiști se numără Christo- 
phor Mayhew și Mott-Radclyffe.

a dat nu demult răspuns la această 
întrebare. Potrivit relatărilor ziaru
lui american „Daily Mirror", Do
novan a comunicat Washingtonului 
că guvernul Tailandei este cel mai 
venal guvern al Asiei de sud-est. 
Ambasadorul american scrie de-a 
dreptul că personalitățile sus puse 
ale Tailandei iau cu mult zel (!) 
mită. Drept urmare, se pllnge Do
novan, o însemnată parte a „aju
torului" american merge in buzu
narele lor.

O caracterizare cit se poate de 
grăitoare. I

Nu avem niqi un temei să nu-l 
credem pe onoratul ambasador. 
Cine altul ar putea fi un mai ca
lificat cunoscător al realității din 
țara pe care el însuși o tutelează? 
Ar fi mult mai de mirare dacă per
soanele care fac comerț cu suve
ranitatea națională a țării lor ar 
avea mîinile curate. Deoarece legea 
care domnește aici este: teritoriul 
și serviciile noastre — dolarii voș
tri ! Sau cum se zice — serviciu 
contra serviciu. Iar americanii în
țeleg cum stă treaba. In pofida pier
derilor financiare, ambasadorul Do
novan a arătat totuși Washingto
nului că Tailanda trebuie păstrată 
ca „sprijin al Apusului". El a re
comandat să se aducă în această 
țară arme, cît mai multe arme — 
și cît mai repede.

Se vede dar că tilharii instalați 
la cîrma Tailandei convin de mi
nune Statelor Unite.

Propagandei burgheze îi place să 
facă zarvă în jurul „nivelului“ de trai 
al oamenilor muncii din țările capi
talului. Se înțelege de la sine că ea 
prezintă întotdeauna acest nivel ca 
un nivel ridicat, iar viața milioane
lor de oameni ai muncii o prezintă 
ca o viață fericită. Cum arată însă 
în realitate această viață „fericită“?

Să dăm cuvîntul acelora a căror 
soartă grea este prezentată drept 
prosperitate. Iată ce spun numeroa
sele scrisori pe care organizațiile 
obștești sovietice le primesc din mul
te țări capitaliste.

„In țara noastră, scrie cetățeanul 
englez William Q., oamenii muncii 
o duc greu. Prețurile cresc, șomajul 
ia proporții. Dacă cineva rămîne fără 
lucru, îi este aproape imposibil să se 
angajeze undeva. De mai bine de trei 
ani un cunoscut al meu, Steven T. 
din Cardiff, nu poate obține o muncă 
corespunzătoare stării sănătății sale“.

Parizianul E. G. ne scrie despre 
soarta grea a oamenilor muncii fran
cezi. „Statistica arată, scrie el, că 
67 la sută din oamenii muncii fran
cezi cîștigă sub 25.000 franci pe lună, 
în timp ce viața se scumpește pe zi 
ce trece. Acești bani nu ajung decît 
pentru a plăti chiria, lumina, gazul 
și pentru hrana unui om timp de două 
săptămîni“.

Un alt francez, Jacques L. scrie:
„Familia mea locuiește intr-un o- 

rășel situat în munții Pirinei. Peisa
jul este foarte frumos, dar viața este 
scumpă. In orășelul nostru greu o

SOARTĂ GREA

Scrisori ale unor oameni 
din Jârile capitaliste

duce omul simplu. Pentru a o scoate 
la capăt, gospodinele trebuie să facă 
calcule interminabile. Cumpărarea de 
cărți, caiete, creioane dezechilibrează 
bugetul familiei.

Cînd soția mea se întoarce de Ia 
piață, scrie în continuare Jacques L., 
ea îmi spune că prețurile o fac să se 
cutremure: atît de vertiginoasă este 
urcarea lor.

In situația în care se află soția mea 
sînt mii de femei franceze. Toate nu 
au decît o singură grijă: cu ce vom 
trăi mîine? Deosebit de dificilă devine 
situația dacă se îmbolnăvește cineva 
din familie sau dacă un membru al 
ei devine șomer".

Nici în Belgia viața oamenilor 
muncii nu este mai bună.

„La noi, scrie R. M.. dintr-un oraș 
din Belgia, muncitorii trebuie să pres
teze o muncă grea în schimbul unor 
salarii foarte scăzute. Vă voi vorbi 
despre mine și ca mine sînt mulți, 
foarte mulți. la noi în Belgia. Soțul 
meu lucrează la laminor și cîștigă 10 
franci și 98 centime pe oră. Sîntera 
cinci. Ca să procur hrană pentru cei 
trei copii și pentru soțul meu, trebuie 
să renunț la multe. Nu pot face față 
cheltuielilor. Chiria este foarte mare".

de V. ȘUMKOV
Oamenii muncii din Italia scriu 

despre situația dezastruoasă a mase
lor populare din această țară. „Noi, 
oamenii muncii din Italia, scrie Nan- 
nini L. din Milano, vedem că viața 
noastră devine din ce în ce mai grea, 
impozitele cresc mereu. Cu multă 
greutate reușim să ne hrănim fami
liile. Uzinele noastre își închid por
țile. Mii de muncitori sînt aruncați 
în stradă".

„In întreaga Italie, scrie S, E. din 
Carbonia, domnesc sărăsia, foametea 
și șomajul. Unchiul meu și vărul meu 
caută de multă vreme de lucru și 
pînă în prezent nu și-au putut aranja 
situația. Unchiul meu are familie 
grea. Soția lui plînge în fiecare zi 
pentru că copiii îi sînt flămînzi. Ea 
nu are cu ce să-i hrănească. Foarte 
mulți muncitori nu au de lucru și 
copiii lor sînt nevoiți să îndure foa
metea“.

„In Italia, spune Asterio G., care 
locuiește în orașul Fornete di Monte 
— Jorina, oamenii muncii cer de 
lucru pentru ei și pîine pentru copiii 
lor. Mii de muncitori și țărani lîn- 
cezesc ani întregi în închisori pentru 
că au luptat împotriva închiderii fa
bricilor și au încercat să însămînțeze 

pămînturile lăsate în paragină, adică 
au luptat pentru dreptul la viață".

Deosebit de grele sînt condițiile de 
viață ale oamenilor muncii din co
lonii și din țările dependente. Acolo, 
exploatarea muncitorilor și țăranilor 
este cu adevărat monstruoasă. „Pen
tru o muncă istovitoare pe plantațiile 
de ceauși cauciuc sau pe orezarii, ne 
scrie un locuitor din Malaya, munci
torul primește un salariu de mizerie. 
Oamenii muncii locuiesc în cocioabe 
construite din crengi și frunze de co
paci. O mină de orez și cîteva rădă
cini — aceasta este hrana unui mun
citor pe o zi întreagă, fără nici un fel 
de exagerare.

Departe de Malaya, în cealaltă e- 
misferă, se află statul Chile. Și po
porul chilian, a cărui țară se află 
într-o dependență înrobitoare față de 
S.U.A.. duce o viață grea și amară 
ca și poporul malayez. „Eu, ca și ma
joritatea micilor funcționari comer
ciali din’Chile, scrie Carlos S. din 
Valparaiso, o duc greu. Scumpetea 
este cel mai mare dușman al nos
tru“.

Scrisorile primite din Japonia a- 
rată soarta amarnică a oamenilor 
muncii japonezi. „La noi nici nu poa
te fi vorba de un minim de trai garan
tat. scrie muncitorul T. S. din ora
șul Tiofu. Sîntem complet epuizați".

lată tabloul lamentabil al situației 
oamenilor muncii din numeroase țări 
capitaliste, pe care propaganda bur
gheză încearcă zadarnic s-o prezinte 
în culori trandafirii. (Agerpres)
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