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Un deceniu de apariție legală 
a „Scînteii”

Astăzi se împlinesc 10 ani de la apariția primului număr 
legal al ziarului „Scînteia“, organul C.C. al Partidului Mun
citoresc Ron.'fn Primul număr legal al „Scînteii", a apărut în 
condițiile cînd în urma eliberării patriei noastre de către glo
rioasa Armată Sovietică, forțele patriotice în frunte cu clasa 
muncitoare condusă de Partidul Comunist Romîn, luptau cu în
verșunare pentru zdrobirea reacțiunii burghezo-moșierești care 
la ordinul stăoînilor ei de peste hotare, se zbăteau șă-și men
țină privilegiile de clasă, să arunce din nou poporul nostru în 
lanțul robiei imperialiste. De la primul ei număr ..Scînteia“ a 
înflăcărat milioanele de oameni ai muncii din țara noastră în 
lupta condusă de partid pentru răsturnarea de la putere și zdro
birea claselor exploatatoare, pentru instaurarea-statului nostru 
democrat-popular în care cei ce muncesc sînt stăpîni. Deceniul 
care s-a scurs de la apariția primului ei număr legal, este un 
deceniu de luptă înflăcărată pentru înfăptuirea mărețelor vic
torii în toate domeniile de activitate pe care poporul nostru 
muncitor Ie-a cucerit de la eliberare. Forța „Scînteii" șl a în
tregii noastre prese constă în faptul că se călăuzește în întreaga 
activitate după învățătura marxist-lenînistă, după, exemplul glo
rios al presei sovietice în frunte cu „Pravda“. Forța presei noas
tre constă în conducerea ei de către partid, în legătura strînsă 
cu masele. Cuvîntul scris al partidului,' cuvîntul adevărului 
purtat cu cinste de „Scînteia“ a înflăcărat și înflăcărează masele 
largi ale poporului la luptă pentru construirea socialismului, 
pentru apărarea si consolidarea păcii în lume.

Presa noastră, slujitoare a intereselor poporului, se deose
bește fundamental de presa burgheză care slujește scopurilor 
venale ale trusturilor imperialiste. Scribii coruoți, ce-și vînd 
consțiintn oe dolari, tipografiile si fabricile de hîrtie sînt folosite 
de trusturile imperialiste pentru înșelarea și îndobitocirea mase
lor crud exploatate, pentru ațîțarea isteriei războinice. Mult 
trîmbițata libertate a presei capitaliste, esU — așa cum a arătat 
Lenin — libertatea de a cumpăra ziare, d° a cumpăra scriitori, 
de a corupe, de a cumpăra și fabrica opm'r -oblică în folosul 
burgheziei.

Invățînd- neeenter t din glorioasa experiență a presei so
vietice în frunte cu „Pravda“, ..Scînteia" își îndeplinește cu suc
ces rolul de propagandist, agitator și organizator colectiv al 
maselor largi ale poporului în lupta pentru construirea socialis
mului, „Scînteia" si, urmînd exemplul ei, întreaga noastră breșă 
educă oamenii muncii în spiritul internaționalismului: proletar, 
al patriotismului socialist, în spiritul vigilenței revoluționare 
fată de dușmanii păcii, democrației și socialismului. Masele 
lărgi de oameni ai muncii din industrie și agricultură văd în 
„Scînteia'* un îndrumător încercat în muncă pentru traducerea 
în viață a măsurilor elaborate de plenara din august 1953 cu 
privim la dezvoltarea continuă ă economiei naționale și ridica
rea nivelului de trai, material și cultural al celor ce muncesc. 
Nu există domeniu de activitate în opera de construire ă socia
lismului, pentru ă cărei dezvoltare „Scînteia" să nu fi militat 
cu succes.

..Scînteia" constituie un exemplu măreț pentru întreagă 
noastră presă centrală și locală. Invățînd din experiență „Scîn
teii“ presă noastră își strînge necontenit legătura cu masele, 
mobilizează lă activitatea ei un număr tot mai mare de cores
pondenți și colaboratori din rîndurile fruntașilor întrecerii socia
liste. oamenilor de știință și cultură, din rîndurile specialiștilor 
din diferite ramuri de activitate. Presă noastră în frunte cu 
„Scînteia“ desfășoară o activitate rodnică pentru răspîndireă 
experienței înaintate, pentru dezvoltarea inițiativei creatoare a 
maselor, pentru triumful a fot ceea ce e nou si înaintat. De la’ 
„Scînteia“ întreaga noastră presă învăță să fie combativă, să 
mînuiască cu pricepere critica împotrivă ă tot ceea ce e vechi și 
înapoiat, împotriva lipsurilor de tot felul.

Poporul nostru sărbătorește împlinirea a 10 ani de la apari
ția primului număr legai al „Scînteii" în plin ăvînt de muncă 
rodnică în întîmoinărea celui de al 11-lea Congres ăl Partidului 
Muncitoresc Romîn. „Scînteia“’ si întreagă presă de partid are 
un rol important în pregătirea Congresului partidului, în mobili
zarea maselor spre noi succese în întîmpinarea acestui eveni
ment istoric. în viața partidului și a poporului nostru. In coloa
nele „Scînteii“ și ale celorlalte organe de partid centrale 'si lo
cale. membrii de partid dezbat liber proiectul Statutului modificat 
ăl P.MR. și proiectul Directivelor Congresului cu privire lă 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani. fac observații si 
propuneri cu privire la aceste documente, contribuind astfel lă 
pregătirea celui de ăl Il-lea Congres al P.M.R. Scrisoarea colec
tivă a unor întreprinderi din regiunea Stalin adresată prin 
„Scînteia" muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și funcționări
lor din întreaga țară, a stîrnit im nuternic entuziasm de muncă 
în cadrul întrecerii socialiste în întîmpinarea Congresului al 
II lea ăl partidului si a ziki de 7 Noiembrie. „Scînteia" și în
treaga noastră presă contribuie la dezvoltarea acestei întreceri, 
la îmbogățirea ei cu noi initiative. la ridicarea ei ne o treantă . 
mai înaltă.

T a împlinirea a 10 ani de la ânariția primului ei număr le
gal ce muncesc din Valea Jiului, împreună cu oamenii 
muncii din întreaga tară transmit „Scînteii" un fierbinte salut 
și-i urează noi și noi succese în îndeplinirea înaltei ei ’misiuni 
de propagandist neobosit, agitator și organizator colectiv al 
luptei pe care poporul nostru muncitor o desfășoară sub condu
cerea partidului pentru victoria socialismului și ă cauzei păcii.

In întîmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

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

Angajamentele mineriier din Pefcila
La mina Petrila a avut loc 

zilele acestea o consiătuire 
de producție la care a luat 
parte un mare număr de mun
citori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari din sectoarele și 
serviciile minei. In cadrul a- 
cestei consfătuiri s-au anali
zat posibilitățile de a răspun
de prin angajamente cît mai 
mobilizatoare la scrisoarea 
colectivă a muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și func
ționarilor din unele întreprin
deri din regiunea Stalin, care 
cheamă la întrecere socialis

Pe șantierele întreprinderii 
703 construcții Petrila, au a- 
vut loc în zilele de 16 și 17 
septembrie consfătuiri de pro
ducție, în cadrul cărora mun
citorii și tehnicienii construc
tori au răspuns chemării lan
sate de colectivele unor între
prinderi din regiunea Stalin 
în cinstea Congresului parti
dului și a celei de a 37-a a 
nfversări a -Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Pe 
bază angajamentelor indivi
duale întreprinderea 703 con
strucții și-a fixat următoarele 
obiective în întrecere:

— creșterea productivității 
muncii în lunile septembrie— 
octombrie cu 20 la sută față 
de luna august a. c.i

— mărirea indicelui de fo
losire a utilajelor cu 12 la 
sută față de luna august;

— reducerea prețului de 
cost cu 1 la sută față de sar
cina planificată;

— realizarea de economii 
în valoare de 15.000 lei la 
materiale prin eliminarea

In consfătuirea de produc
ție care a avut loc în ziua 
de 18 septembrie la depoul 
C.F.R. Petroșani, muncitorii 
ceferiști și-ău luat importante 
angajamente în cinstea Con
gresului al II-lea al partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie. 
Colectivul depoului C.F.R. 
și-a luat, printre altele, anga- 
iamențul de a reduce consu
mul specific de combustibil 
față de norma tehnică cu 12 
la sută, de a realiza în lunile 
septembrie și octombrie o e- 
conomie de combustibil con
vențional în valoare de 238000 
lei, de a executa toate pregă-

Angajamentele colectivului cooperativei
30 Decembrie”

Ca răspuns la chemarea 
muncitorilor, ingineriloi, teh
nicienilor și funcționarilor din 
unele întreprinderi din re
giunea Stalin, în vederea în- 
tîmpinării celui de al lî-leă 
Congres al P.M.R. și a celei 
de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie cu noi succese în 
producție, muncitorii, tehni
cienii și funcționarii coopera

tă, în cinstea celui de al doi
lea Congres al partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie, toate 
întreprinderile din țară. Pri
mind cu multă satisfacție a- 
ceastă chemare, colectivul mi
nei Petrila s-a angajat ca în 
lunile septembrie—octombrie 
să depășească cu 1,5 la sută 
producția de cărbune prevă
zută, iar planul la lucrările de 
pregătiri cu 1 la sută. Pen
tru aceasta productivitatea 
muncii va crește cu 2,3 lă 
sută.

Noi construcții pentru oamenii muncii
pierderilor și de 22.000 lei 
prin folosirea resurselor lo
cale.

Colectivul întreprinderii 703 
construcții va da în folosință 
pînă la 30 octombrie 24 a- 
partamente în orașul Petrila, 
63 apartamente la Lonea, o 
cofetărie și un magazin mixt 
la Lonea. De asemenea, el 
vor termina pînă la această 
dată canalizarea pe șantierul 
I.onea și la Cimpa, tenctfie- 
lile, sobele și tîmpiăria la 
blocul L din Lonea. zidăria 
în roșu la blocul-magazin și 
zidăria despărțitoare la can
tina muncitorilor mineri.

Angajamentele colectivului 
întreprinderii 703 construcții 
prevăd o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice care 
vor fi introduse pe șantiere 
cît și obiective social-cultu- 
rale

★
Importante obiective și-au 

fixat în angajamentele colec
tive și muncitorii constructori 

Spre noi succese în lupta pentru
tirile necesare pentru iarnă, 
de a depăși kilometrajul în
tre două defectări în parcurs 
cu 2,3 la sută fată de luna 
iulie. De asemenea, colectivul 
depoului C.F.R. va spori nor
ma de parcurs între două re
parații generale cu 3 la sută, 
vă lupta pentru reducerea 
prețului de cost cu 0,5 la sută.

Dornici de a' răspunde che> 
mării muncitorilor, tehnicieni
lor, inginerilor și funcționa
rilor din unele întreprinderi 
ale regiunii Stalin muncito
rii ceferiști din Petroșani 
și-au luat angajamente Indi- 

tivei meșteșugărești „30 De
cembrie“ și-au luat următoa
rele angajamente:

— să depășească pianul de 
producție pe lunile septem
brie—octombrie cu 40 lă sută;

— să mărească productivi
tatea muncii cu 10 la sută 
față de sarcina de plan;

prin buna organizare a 
producției și prin economii

Angajamentele minerilor din 
Petrila mai prevăd o reduce
re a prețului de cost pe tona 
de cărbune cu 1,5 la sută și 
o micșorare a consumului de 
energie electrică cu 2,7 la' ■ 
sută față de sarcina de plan, > 
realizînd o economie totală i 
de energie electrică în valoa
re de 55.000 lei.

Numărul celor antrenați în ■ 
întrecere va spori cu 10 lă j 
sută față de numărul pârtiei- 
panților la întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 
August.

din cadrul întreprinderii 704 
Uricani. Ei vor mări produc
tivitatea muncii în cinstea' 
Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie cu 1 la 
sută față de sarcina de pian, 
vor mări indicele de utiliza
re a mecanizmelor cu 5 la 
suta față de luna august, vor 
termina pregătirile pentru 
iarnă pînă la 1 noiembrie și 
vor reduce prețul de cost cu 
7 la sută față de luna august.

Constructorii din Uricani 
vor da în folosința minerilor 
57 apartamente, la Uricani și 
27 la Bărbăteni. La blocul- 
magazin din Orașul nou U- 
ricani se vor termina lucră
rile de zidărie.

Pînă la 5 noiembrie va ti 
acoperit clubul muncitoresc 
din Bărbăteni, iar la cantina : 
din Uricani se vor termina 
tencuielile.

Constructorii din Uricani ■ 
vor intensifica mult activită- ' 
tea cultural-sportivă în cursul 
lunilor septembrie—octombrie.

economii
viduale și pe brigăzi. Astfel, ! 
iov. Ion Homorodeanu. res- 1 
pcnsabilul unei brigăzi U.T.M., i 
s-a angajat să facă econo1 ■ 
mii de materiale în valoare 
de 300 lei și să depășească 
norma de lucru cu 15 la sută.

Mecanicul de locomotivă: 
Ioan Tuță, împreună cu bri- 1 
gada sa, vă reduce consumul 
de combustibil cu 15 la sută 
față de norma tehnică, iar pe 
cel de ulei cu 4 la sută. Ase
menea angajamente și-au luat“ 
și tov. Nicolae Tartăreanu, A- 
lexandru Dorobanțu, Ioan O- 
preă, losif Niculescu și alții.

meșteșugărești

să reducă prețul de cost cu 
1,5 lă sută;

— să realizeze economii la’ 
materiale de 4500 lei.

In cartierul Depoul C.F.R. 
din Petroșani va fi deschis 
un nou atelier de reparații 
pentru deservirea oamenilor 
muncii.

VEREȘ ȘTEFAN 
_ corespondent .
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Dezbaterea proiectului Statutului modificat aí P. M. R.
0 sarcină

de mare însemnătate
In adunările generale ale organiza

țiilor de bază au loc dezbateri cu pri- 
, vire la documentele pentru Congresul 
i al Il-lea al Partidului Muncitoresc 
I Romîn. Aceste dezbateri s-au dove- 
' dit a fi un prilej de analiză temeinică 
1 a activității organizațiilor de bază 

prin prizma sarcinilor mereu sporite 
| ale construcției socialiste, s-au dove- 
i dit un mijloc important de scoatere 
, la iveală a lipsurilor în munca orga

nizațiilor și membrilor de partid 
( spre a fi înlăturate.

Pentru ca dezbaterea în cadrul or
ganizațiilor de bază să se desfășoare 

: la un nivel înalt, trebuie asigura
tă studierea din timp de către toți 
membrii de partid a documentelor 
pentru Congres. •

Acolo unde birourile organizațiilor 
de bază s-au îngrijit de organizarea 
studierii documentelor pentru Con
gres de către membrii de partid, dez
baterile s-au desfășurat la un nivel 
corespunzător. La depoul C.F.R. Pe
troșani, la U.R.U.M.P. si la sectorul 
IV al minei Lupeni, dezbaterile care 
au avut loc cu privire la proiectul de 
Statut s-au desfășurat într-un cadru 
însuflețit, cu participarea activă la dis
cuții a marii. majorități a membrilor 
și candidaților de partid, deoarece 
participanții studiaseră din timp, în 
grupe, proiectul Statutului modificat.

Dimpotrivă,, acolo unde documen
tele pentru Congres n>-au fost stu
diate din timp de către membrii de 
partid, dezbaterile s-au desfășurat ia 
un nivel scăzut. Dezbaterea care a 
avut loc recent în cadrul adunării 
generale a organizației de bază nr. 
4 de la mina Lonea a fost săracă în 
discuții. Biroul organizației de bază, 
n-a controlat dacă membrii de partid 
studiază proiectul de Statut în vede
rea dezbaterii.

Birourile organizațiilor de bază tre
buie să lupte pentru ca astfel de lip
suri sa nu se mai repete. Pregătirea 
temeinică a dezbaterii documentelor 
pentru Congres, constituie una din
tre cele mai importante sarcini ce 
stau îri fața comitetelor de partid si 
a birourilor organizațiilor de bază.

Birourile organizațiilor de bază 
trebuie să organizeze studiul docu
mentelor pentru Congres, să procure 
broșurile sau ziarele cu aceste docu
mente și să controleze studierea lor 
de către membrii de partid. Astfel, 
dezbaterea acestor importante docu
mente va intensifica activitatea mem
brilor, și candidaților de partid, îi va 
antrena activ la pregătirea Congre
sului partidului.

Membrilor și candidaților de partid —
Multe și multiple sînt sarcinile ce 

revin organizațiilor de bază din în
treprinderi și instituții. Așa cum se 
arată în proiectul Statutului modifi
cat al P.M.R. ele trebuie să mobili
zeze masele de oameni ai muncii la 
îndeplinirea planului de producție, 
întărirea disciplinei, dezvoltarea în
trecerii socialiste. Ele conduc lupta, 
în cadrul colectivelor unde activează, 
pentru traducerea în viață a politicii 
partidului.

Trasarea de sarcini concrete fiecă
rui membru și candidat de partid, 
constituie un puternic mijloc de ac
tivizare, de îmbunătățire a muncii 
membrilor și candidaților de partid, 
de atragere a lor în munca organi
zației de bază.

In organizația noastră de bază ma
joritatea membrilor și candidaților 
de partid au trasate sarcini concrete. 
Tovarășul Gheorghe Laszlo are sar
cina de a sprijini activitatea comite
tului de secție sindicală. Tov. Laszlo 
a ajutat comitetul de secție sindicală 
să reorganizeze grupele sindicale și 
să le instruiască asupra felului cum 
trebuie organizată întrecerea socia
listă. Acest lucru a făcut ca toți mun
citorii și tehnicienii din întreprindere 
să fie antrenați în întrecerea socia-

Fiecare membra de partid — 
un luptător pentru cauza socialismului

Proiectul modificat al Statutului 
Partidului Muncitoresc Romîn e stră
bătut de grija pentru ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a calității de mem
bru de partid, pentru întărirea capa
cității de luptă a organizațiilor de 
partid, a întregului nostru partid. 
Partidul nostru este detașamentul de 
avangardă al clasei muncitoare, pen
tru că în el se unesc elementele cele 
mai înaintate din rîndurile celor ce 
muncesc. Fiecare membru de partid 
trebuie să fie un luptător pentru cau
za partidului, un conducător și mo
bilizator activ al celor ce muncesc în 
lupta pentru înfăptuirea politicii par
tidului.

Majoritatea membrilor de partid de 
la mina Lonea se străduiesc să fie 
cu adevărat luptători pentru cauza 
partidului — cauza întregului popor 
muncitor. Comuniști ca Geza Kopetin, 
losif Bartha, Viorel Cristea și alții, 
sînt în fruntea întrecerii socialiste 
pentru mai mult cărbune. Exemplul 
lor .și al brigăzilor pe care ei le con
duc mobilizează minerii și muncitorii 
de la mina noastră spre noi și im
portante succese în întrecerea socia
listă în întîmpinarea celui de al ILlea 
Congres al partidului. Tovarășul 
Francisc Vasita, deși e pensionist, 
desfășoară o muncă susținută atît 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe care 
le are în procesul de producție, cît și 
a celor primite din partea organiza
ției de bază. Maistrul mecanic Ion 
Olăru, supraveghetorul de transpor
turi Nicolae Grecea, cantonierul La
vei Matei și alți membri de partid, 
caută ca la locul lor de muncă să 
ducă la îndeplinire atît sarcinile de 
producție, cît și pe cele de partid, 
contribuind astfel la ridicarea rolului 
de conducător politic al organizațiilor 
de bază din care fac parte.

Trebuie însă arătat că la mina 
Lonea mai sînt membri de partid care 
de mai mult timp nu participă la viața 
organizațiilor de' bază din care fac 
parte, iar în producție au o activitate 
scăzută. De mult timp, tov. Anghel 
Ursu, lăcătuș în sectorul VI nu mai 
ia parte la adunările generale ale .or
ganizației de bază și nici nu plătește 
regulat cotizația. In munca sa tov. 
Angliei Rusu are slăbiciuni, nu își în
deplinește conștiincios sarcinile tra
sate de conducerea sectorului și u- 
neori trage chiulul. In loc să-și îm
bunătățească munca, să lupte pentru 
sporirea productivității muncii — așa 
cum se cere nu numai membrilor de 
partid, ci fiecărui om ăl muncii — 
el se văicărește că ..întîmpină greu
tăți". La fel, tov. Nicolae Nicolae, 

listă. Rezultatul acestui fapt este că 
sarcinile de plan ale întreprinderii 
au fost îndeplinite iși depășite în fie
care lună.

Pentru o mai bună răspîndire a 
presei în rîndurile oamenilor muncii 
din întreprindere, organizația de bază 
a trasat tovarășilor Gheorghe Ciofli- 
ca și Ana Hauptman sarcina să se 
ocupe de colectarea de noi abonamen
te și de distribuirea fără întîrziere 
a ziarelor și revistelor celor abonați 
în colectiv. Îndrumați și controlați 
îndeaproape de biroul organizației de 
bază, ei se achită cu simț de răspun
dere de sarcina încredințată. In pre
zent, peste 25 la sută din muncitorii 
și funcționarii întreprinderii sînt a- 
bonați la diferite ziare și reviste. Sar
cini concrete au fost trasate și altor 
membri de partid.

Din păcate, în organizația noastră 
de bază mai sînt unii membri de par
tid care privesc cu ușurință sarcinile 
încredințate, iar alții sînt rupți de 
organizație. De exemplu, tov. Karol 
Knebel și Adela Holban au • primit 
sarcina să sprijine și să îndrume 
munca colectivului de redacție al ga
zetei de perete. Ei au privit cu nepă
sare această sarcină, fapt care a fă
cut ca gazeta de perete să nu con- 

muncitor în sectorul I e ri^pt de acti
vitatea organizației de bază respec
tive, nu ia parte , la acțiunile între
prinse de organizația de bază pentru 
îmbunătățirea muncii în sector și nici 
nu-și plătește cotizația. Nu fac cinste 
irgan'zațiiior de bază din care fac 
parte nici Munteanu Gheorghe din 
sectorul 1!, nici Boglea Gheorghe din 
sectorul 1. Pe lîngă faptul că sînt 
inactivi și nu-și îndeplinesc îndatori
rile impuse de calitatea de membru 
de partid, ei au săvîrșit abateri grave 
de la disciplina muncii.

Inactivitatea unor membri de par
tid, atitudinea lor pasivă față de sar
cinile ce le revin, neparticiparea la 
viața organizațiilor de bază din care 
fac parte dăunează serios nartidului, 
slăbește capacitatea de luptă a orga
nizațiilor de bază respective. Tocmai 
de aceea sînt întrutotul de acord cu 
articolul 8 al proiectului Statutului 
modificat al P.M.R. care arată că a- 
celor membri de partid care un timp 
îndelungat și cu tot ajutorul primit 
nu depun nici o activitate de partid, 
nu participă sub nici o formă la mun
ca organizației de partid, Ii se poate 
retrage calitatea de membru de partid.

Aceasta nu înseamnă însă că or
ganizațiile de bază vor putea trece 
de îndată la retragerea calității de 
membru de partid a celor inactivi. 
Sînt cazuri cînd unii membri de partid 
nu participă la activitatea de partid 
deoarece organizațiile de bază nu 
s au ocupat de ei, nu le-au trasat sar
cini concrete și nu i-au ajutat să le 
ducă la îndeplinire, nu i-au atras lâ 
activitatea de partid. înainte de toate 
organizația de bază are sarcina de a 
depune o muncă susținută de activi
zare a tuturor membrilor de partid, 
de educare a lor, de atragere a lor lâ 
întreaga muncă a organizației de 
bază. In urma ajutorului primit, mulți 
membri de partid inactivi, dar totuși 
devotați partidului, vor putea deveni 
activi. Iar acelora care cu tot ajutorul 
primit. cu toată munca de educare ă 
lor nti participă activ lă Viața de par
tid, li se poate retrage calitatea de 
membru de partid.

Personal, cănsider că articolul 8 
din proiectul Statutului modificat va 
duce la intensificarea muncii organi
zațiilor de bază pentru educarea și 
activizarea tuturor membrilor partidu
lui, va face ca fiecare membru de 
partid să fie cu adevărat un luptător 
pentru cauză socialismului.

ALEXANDRU GOAD.Ă 
membrufîn comitetul de partid 

al minei Lonea

sarcini concrete
tribuie la răspîndirea experienței îna
intate, la înlăturarea lipsurilor, lâ 
mobilizarea muncitorilor și tehnicie
nilor la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. Lipsă de simț de răs
pundere față de sarcini manifestă și 
tov. Alexandru Moroși și loan Borza 
care răspund de munca organizației 
U.T.M. Datorită nepăsării lor, orga
nizația de tineret din întreprinderea 
noastră depune o slabă activitate. De 
aceste Lipsuri se face vinovat și bi
roul organizației de bază care n-a 
controlat și îndrumat în suficientă 
măsură pe membrii și candidații de 
partid asupra felului cum își duc. la 
îndeplinire sarcinile încredințate.

Faptul că în proiectul Statutului 
modificat se prevede că organizațiile 
de bază trebuie să repartizeze fiecă
rui membru și candidat de partid sar
cini concrete prin îndeplinirea cărora 
organizațiile de bază își asigură ro
lul de conducător politic în locul în 
care activează va duce cu siguranță 
la îmbunătățirea muncii organizației 
noastre de bază. De aceea, eu sînt 
întrutotul de acord cu proiectul Sta 
tufului modificat.

LUDOVIC MARIAN 
secretarul organizației de bază 
din cadrul G.L.M. Petroșani

Propuneri cu privire la 
proiectul Statutului modificat 

ai P.M.R.
— Tovarășul Macula Alexandru 

(Petroșani) propune .ca la punctul L 
din articolul 2 al proiectului de Sta
tut, în care se arată că „selecționarea 
cadrelor după criteriul «devotamentu
lui personal, al relațiilor de prietenie 
sau rudenie, dăunează grav interese
lor partidului și statului și trebuie 
stîrpite cu desăvîrșire“ să se modi
fice în felul următor: „selecționarea 
cadrelor după criteriul devotamentu
lui personal, al relațiilor de prietenie 
sau rudenie, dăunează grav interese
lor partidului și statului și este in
compatibilă cu calitatea de membru 
de partid“.

— Tovarășul Costea Gheorghe (Lo
nea) propune ca la art. 9 din- pro
iectul de Statut în care se arată: 
„Membrii și candidații de partid care, 
fără motive bine întemeiate, nu au 
plătit timp de 3 luni cotizația de par
tid, încetează de a mai fi membri de 
partid“ să se introducă un aliniat 
prin care să se arate că, în prealabil, 
organizația de bază trebuie să atragă 
atenția celor care nu-și plătesc co
tizația și numai după aceea să ia ho- 
tărîrea de punere a lor în afara rîn- 
durilor partidului.

— Tovarășul Mîrza Ioan (Petro
șani) propune ca Ia art. 2 din pro
iectul de Statut, punctul d. să se a- 
dauge; „Însușirea sau înstrăinarea 
de bunuri din proprietatea socialistă, 
cu voie sau din lipsă de vigilență, sțnt 
pasibile de sancțiuni care merg, după 
gravitatea faptelor, pîrră la exclude
rea din rîndurile partidului”.

întrebări și răspunsuri 
în legătură cu 

proiectul Statutului modificat 
aî P.M.R.

— Tovarășul Guță Ioan (Lonea), 
întreabă: Candidații de partid vor 
plăti 2 la sută din venitul lunar în în
treaga perioadă a stagiului de can
didat, sau numai la intrarea în rin- 
dul candidaților?

Răspuns: Articolul 73 din proiectul 
Statutului modificat al partidului 
precizează: La intrarea în partid can
didații plătesc o cotizație de intrate 
de 2 la sută din venitul lunar pe ca- 
re-1 au. Deci, candidații plătesc coti
zația de 2 la sută numai o singură 
dată, la intrarea lor în partidă Iar la 
articolul 21 se arată că în timpul sta
giului, candidații plătesc aceeași co
tizație ca și membrii de partid

— Tovarășul Loy Ioan (Aninoasa) 
întreabă« Dacă într-o întreprindere 
nu există organizație de bază, un to
varăș care dorește să devină candidat 
unde înaintează cererea?

Răspuns: In articolul 4, punctul 
e. din proiectul Statutului modificat 
precizează! „In cazul cînd într-o în
treprindere, instituție sau într-un sat 
nu există organizație de bază a parti
dului, cererea de primire în partid se 
adresează comitetului raional sau o- 
rășenesc, care hotărăște asupra pri
mirii în partid“.

— Tovarășul Boiț Dumitru (Petro
șani) întreabă : Un membru de partid 
poate da recomandare unui tovarăș 
din altă întreprindere sau instituție 
care dorește să devină candidat de 
partid?

Răspuns: In proiectul Statutului 
modificat, la articolul 5 se arată că 
membrii de partid care recomandă 
un candidat pentru a fi primit în par
tid trebuie să-l cunoască dintr-o acti
vitate comună de cel puțin un an. 
Deci, un membru de partid poate da 
recomandare unui tovarăș din altă 
întreprindere care solicită să devină 
candidat dacă mai înainte a lucrat 
cu el sau îl cunoaște dintr-o activi
tate comună de cel puțin un an. In 
același articol se arată că cei care 
recomandă răspund în fața partidului 
de recomandările făcute.
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Zece ani de la apariția primului număr legal 
cri ziarului „Scînteia"* ★ ★ * *

Un îndrumător în munca noastră de fiecare zi
Oamenii muncii din patria noastră 

sărbătoresc astăzi 10 ani de la apa
riția primului număr legal al ziarului 
„Scînteia".

Pentru membrii și candidații de 
partid, ziarul „Scînteia“ — purtăto
rul de cuvînt al partidului - este un 
îndrumător în munca lor de fiecare 
zi. În munca mea ca secretar de or
ganizație de bază am simțit zi de zi 
ajutorul „Scînteii". Recent, am stu
diat articolul „Pentru o temeinică 
pregătire a anului școlar în învăță
mîntul de partid" apărut în „Scîn
teia“. In acest articol se arată im
portanța deosebită ce o are ridicarea 
nivelului politic-ideologic al fiecărui 
membru și candidat de partid. Pe 
baza învățămintelor trase din acest

„Scînteia" este un mijloc puternic 
de progres a ideilor înaintate și de 
formare a opiniei publice. Ea conti
nuă tradiția de luptă a „Scînteii“ ile
gale, introducînd linia partidului în 
mase, reușind prin aceasta să-și în
deplinească rolul de propagandist, a- 
gitator și organizator colectiv al lup
tei muncitorilor, țăranilor muncitori 
și intelectualilor din țară noastră, 
pentru apărarea păcii și construirea 
socialismului. Pentru Institutul de 
mine „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Petro
șani „Scînteia“ a constituit un puter
nic mijloc de educație comunistă. 
Deseori corpul didactic a fost ajutat 
în pregătirea lecțiilor prin materia
lele apărute în coloanele „Scînteii". 
Profesori ca tov. Hie Constantinescu, 
Petrea loan, Băncilă Carol, Lețiu și 
alții și-au întocmit cursurile folosind 
materiale și documentații sovietice

Sînt de mai mult timp agitator lâ 
mina Petrila. La început munca de 
agitator mi se părea deosebit de grea. 
Nu întotdeauna găseam cuvintele 
cele mai potrivite pentru a lămuri 
diferite probleme oamenilor muncii 
din sectorul unde lucrez. Pe lîngă a- 
ceasta, fiind tînăr în munca de agi
tator, nu cunoșteam temeinic sarci
nile ce-i revin unui agitator. Cu tim
pul am reușit să mă achit cu mai mult 
succes de sarcinile ce-mi stăteau în 
față. Acest lucru a, fost posibil prin 
instruirea temeinică a agitatorilor de 
către secretarul organizației noastre 
de bază.

Mă număr printre miile de cititori 
ai ziarului „Scînteia“.

Citind „Scînteia“, eu am tras multe 
învățăminte prețioase. Prin ziar își 
împărtășesc experiența numeroși mun
citori înaintați, al căror exemplu mă 
străduiesc să-l urmez. Spre exemplu, 
nu odată am citit articole în legătură 
cu problema calificării, a întăririi 
disciplinei muncii, economiilor etc. 
Rezolvarea acestor probleme nu de
pinde numai de muncitorii de la cu
tare sau cutare fabrică sau întreprin
dere, ci de noi toți. Invățînd din 
„Scînteia", eu m-am ocupat de ridi

In fiecare dimineață eu distribui 
muncitorilor de la depoul C.F.R. Pe
troșani „Scînteia“ și celelalte ziare 
ia care sînbabonați. Cu difuzarea pre
sei îmi încep eu fiecare zi de lucru. 
Și fac bucuroasă această muncă fi
indcă știu cu cîtă nerăbdare sînt aș
teptate „Scînteia", ca și celelalte zia

articol, biroul organizației noastre de 
bază s-a preocupat îndeaproape de 
încadrarea fiecărui membru și can
didat de partid în forma de învăță- 
mînt corespunzătoare cu nivelul său 
politic și ideologic, pe baza liberului 
consimțămînt. Peste 98 la sută din 
numărul membrilor și candidaților de 
partid din organizația noastră de 
bază sînt încadrați în învățămîntul 
de partid.

Din ziarul „Scînteia" noi am învă
țat să fim mai exigenți față de lip
suri, să luăm atitudine critică împo
triva acelora care dau dovadă de ne
păsare în muncă.

Citind ziarul „Scînteia“ și călăuzin- 
du-ne în muncă de cele arătate de ea 

Ziarul „Scînteia” în sprijinul activități noastre
apărute în editurile noastre și indi
cate de ziarul „Scînteia“.

Pentru catedra de științe sociale,
articolele apărute în ziarul „Scîn
teia“ în legătură cp diferite proble
me, ca cele legate de industrializa
rea socialistă, transformarea socialis
tă a agriculturii, culturalizarea ma
selor, problema organizării și condu
cerii întreprinderilor precum și unele 
articole în legătură cu activitatea u- 
nor catedre de la unele institute de 
învățămînt superior, au fost un ade
vărat îndreptar al muncii noastre. 
Printre acestea putem aminti artico
lul de analiza muncii catedrei de mar
xism-leninism de la I.S.E.P., apărut 
anul trecut sub titlul: „Mai multă 
grijă lâ predarea marxism-leninismu- 
lui în învățămîntul superior’*. Din 
lipsurile semnalate în acest articol

Cuvîntul partidului
In activitatea mea de agitator, de 

un prețios ajutor mi-a fost citirea și 
studierea articolelor din presă noas
tră de partid, în frunte cu „Scînteia". 
Eu am învățat cu acest prilej cum 
trebuie să muncească un agitator 
pentru ca munca lui să fie încunu
nată de succes. In ziarul „Scînteia" 
eu am citit diferite articole legate de 
munca de agitație. Pe baza articole
lor citite mi-am întocmit teme pe 
care le-am discutat cu muncitorii din 
sector. Așa, de pildă, am discutat la 
locul de muncă diferite articole apă
rute în „Scînteia" în legătură cu în

Urmînd îndemnul „Scînteii”
carea calificării tînărului Constantin 
Răceanu, am căutat să economisesc 
materiale, mi-am depășit cu regulari
tate sarcinile de plan, ajungînd a mă 
număra printre muncitorii de frunte 
din secția tîmplărie de la U.R.U.M.P. 
Citind „Scînteia" și alte ziare de 
partid, am reușit să-mi ridic totodată 
nivelul politic și ideologic, să-mi în
sușesc o nouă atitudine față de mun
că. Astfel, în munca mea de zi cu zi 
am primit în permanență un mare 
sprijin din partea „Scînteii“. De a- 
ceea eu citesc cu drag ziarul „Scîn

Difuzez cu drag presa de partid
re care poartă cuvîntul partidului în 
masă, mobilizează oamenii muncii în 
întrecerea socialistă și-i însuflețesc 
spre noi succese în lupta pentru pace 
și socialism.

Sînt mîndră că organizația de bază 
de partid ini-a încredințat mie, ca u- 

organizația noastră de bâză și-a îm
bunătățit mult activitatea.

Trebuie să arăt cu ocazia aceasta 
și o lipsă în munca noastră. Noi nu 
ne-am ocupat în suficientă măsură de 
felul cum este răspîndită și difuzată 
presa în rindul muncitorilor și teh
nicienilor din sector, cjim sînt apli
cate cele învățate din presă. Acest lu
cru a făcut ca ziarul „Scînteia" cît 
și alte ziare centrale ¡și locale să nu 
fie citite de toți oamenii muncii din 
sector. Pe viitor organizația noastră 
este hotărîtă să lichideze cu această 
lipsă luptînd pentruca presa să fie 
citită de toți muncitorii din sector.

VILHELM AMBRUS 
secretar al organizației de bază nr. 9 

mina Petrila

am tras și noi învățăminte, care au 
constituit un ajutor prețios în activi
tatea catedrei noastre.

Articolele publicate în legătură cu 
anumite manifestări de cosmopoli
tism, care au fost analizate și dezbă
tute în cadrul colectivelor de cate
dre, s-au dovedit de asemenea de un 
ajutor efectiv în ceea ce privește o- 
rientarea justă în activitatea noastră 
didactico-științifică.

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de lă 
apariția primului său număr legal, 
colectivul catedrei de științe sociale 
de la Institutul de mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Petroșani, urează zia
rului „Scînteia“ spor în muncă.

Colectivul catedrei de științe 
sociale de la Institutul de mine 

..Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Petroșani

deplinirea ritmică și la toți indicii â 
sarcinilor de plan, în legătură cu! 
lupta pentru pace și altele. Iată de 
ce ziarul „Scînteia" constituie pen
tru mine un îndrumător prețios în 
munca mea de zi cu zi.

Cu prilejul aniversării a 10 ani de 
la apariția legală ă ziarului „Scîn
teia'* eu îmi iau angajamentul să 
duc o intensă muncă de răspîndire 
a presei noastre de partid în rîndurile 
oamenilor muncii de la mina Petrila.

ALEXANDRU LINGURAR 
agitator — mina Peltrila

teia“, organul C.C. ăl partidului. 
„Scînteia" exprimă dorința noastră 
fierbinte de a apăra pacea, educînd 
pe oamenii muncii în spiritul interna
ționalismului proletar și al luptei 
necruțătoare împotriva dușmanilor 
păcii, în spiritul dragostei față de 
Uniunea Sovietică și față de scumpa 
noastră patrie.

La împlinirea a 10 ani de la apari
ția primului ei număr legal, eu trans
mit „Scînteii" un călduros salut.

EMERIC H'UNEA 
tîmplar la U.R.U.M.P.

temista, munca de difuzor voluntar 
în întreprindere, pe care o consider 
ca o sarcină de mare răspundere și 
mă străduiesc s-o îndeplinesc cu 
cinste

’ MAR1A ȘTEFANESCU 
difuzoare voluntară la depoul C.F.R.

Petroșani

ȘTIRI SPORTIVE
Rugbi

MINERUL PETRQSANI C.C.A.
0—31 (0—12)

In cadrul campionatului republican 
de rugbi, categoria A, s-a disputat 
duminică la Petroșani întîlnirea din
tre Minerul Petroșani și G.C.A. Viol 
toria, cu scorul de 31—0 a revenit 
echipei C.C.A.

In acest meci, gazdele au prestat 
un joc confuz, dovedind lipsă de com
bativitate și mai ales lipsă de condi
ție fizică.

A condus corect I. Stănculescu (Bu
curești).

Al. Neguț
FOTBAL

La Lupeni, a avut loc duminică în-, 
tîlnirea de fotbal dintre Flamura ro
șie Lupeni și Flamura roșie Alba Iu- 
Îia, contînd pentru campionatul regio
nal de fotbal. După 90 minute de joc, 
victoria a revenit gazdelor cu rezul
tatul de 3—2.

VOLEI
cinstea celui de al Il-lea Con- 
al partidului și a zilei de 7 No-,

In
greș _. r---------- -----------_ .
iembrie, colectivul sportiv Minerul1 
Lupeni a organizat un turneu de vo-i 
lei. La acest turneu au participat 7 
echipe de volei. La sfîrșitul turneu
lui victoria a revenit echipei de volei 
a colectivului sportiv Minerul Lupeni 
care s-a clasat pe locul I. Locul II ă]1 
fost ocupat de echipa de volei a 
lectivului 
locul III 
lectivului

co- 
iar 
co-

sportiv Minerul Vulcan, 
de echipa de volei a 
Minerul Uricani.

TIR
In vederea selecționării echipei dél 

tir a raionului nostru, în cursul zîleti 
de duminică a avut lo-c pe poligonul' 
Constructorul din Petroșani etapa 11-a 
3 concursului organizat de colectivul' 
sportiv Minerul Petroșani la probă 
3x10. Cu prilejul acestei etape s-âu 
clasat următorii sportivi: 1. Gheorghe 
Vasilescu și Eugen Peterfi; 2, Virgi
nia Vasile&cu; 3. Ernest Sabo și 41 
Maria Hlopețchi.

INFORMAȚII PRONOSPORT 
CONCURSUL NR. 24 ETAPA DIN 

19 SEPTEMBRIE 1954
Iată cum arată un buletin cu toate 

rezultatele exacte*
1. R. P. U. (A) — R.P.R. (A) lf 

II. R.P.R. (B) — R.P.U. (B) 1: 111.. 
R.P.U. (jun) — R.P.R. (jun) anulat; 
IV. Norvegia — Suedia x; V. Loco
motiva Cluj — Metalul Baia Mare 2; 
VI. Flacăra Mediaș — Flamura roșie 
Cluj 1; VII. Flamura roșie Bacău — 
Dinamo Bacău anulat; VIII. Locomo
tiva Arad — Constructorul Arad 1; 
IX. Locomotiva Iași — Locomotiva! 
Constanță 1; X. Flacără Pitești — 
Flacăra Moreni 1; XI. Avîntul Reghin
— Progresul Satu Mare x; XII. Lo
comotiva Oradea — Metalul Oradea 
anulat.

Meciuri de rezervă: A. Flamura 
roșie Buhuși — Dinamo Galați 1; B. 
Metalul Steagul roșu — Metalul U- 
zinele de tractoare anulat; C. Loco
motiva Pașcani — Progresul Foc
șani 2; D. Locomotiva T. Severin —- 
Flamura roșie Sf. Gheorghe 1.
PROGRAMUL CONCURSULUI NR.-
25 ETAPA DIN 26 SEPTEMBRIE 

1954
1. U.R.S.S. (A) — R. P. Ungară

(A) ; II. R.P. Ungară (B) — U.R.S.S.
(B) ; III. Știința Timișoara — Loco
motiva Tg. Mureș; IV. Flacăra Plo- 
ești — Știința Cluj; V. Minerul Pe
troșani — Locomotiva Timișoara; VI. 
Dinamo Orașul Stalin — Metalul Hu< 
nedoara; VII. Flamura Roșie Arad — 
Metalul Cîmpia Turzii; VIII. Metalul 
Reșița — Locomotiva Arad; IX. Me
talul’ Uzinele de tractoare — Progre
sul București; X. Locomotiva Cratovâ
— 'Flamura roșie Sf. Gheorghe; XI. 
Dinamo Galați Flamura roșie Ba
cău; XII. Flacăra Moreni — Metalul 
Șteagul roșu.

Meciuri de rezervă: A. Flamura 
roșie Cluj — Minerul Lupeni; B. Con
structorul Arad — Avîntul Reghin; 
C. Locomotiva Pașcani — Locomoti
va Iași; D. Flacăra Pitești — Metalul 
Cîmpina.



STEAGUL ROȘU

Scrisoarea de salut adresată
de Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

Adunării reprezentanților populari 
din întreaga Chină

Delegațiile U.R.S.S.,
R.S.S. Ucrainene și R.S.S. Bieloruse 

la sesiunea Adunării Generale a 0. N. U.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
La 17 septembrie, Prezidiul Sovie

tului Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste a adresat Adună-

Către Adunarea reprezentanților populari 
din întreaga Chină

Prezidiul Sovietului Suprem al U- 
niunii Republicilor Sovietice Socia
liste salută călduros prima sesiune a 
Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină

Adunarea reprezentanților populari 
din întreaga Chină își începe lucră
rile în condițiile succeselor remarca
bile obținute de poporul chinez, con
dus de partidul comunist, în construc
ția politică, economică și culturală.

Alegerile generale pentru adunările 
reprezentanților populari de toate 
gradele, inclusiv pentru Adunarea re
prezentanților populari din întreaga 
Chină, care s-au terminat recent, au 
constituit o nouă mărturie a partici
pării active a poporului chinez la 
conducerea statului său democrat- 
popular. Alegerile au arătat că pute
rea denrocrat-populară din Republică

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM
AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE

Moscovă, Kremlin, 17 septembrie 1954.

Ședința Consiliului de miniștri 
al R. D. Vietnam

ȘANHAI (Agețpres).
r tlupă cum transmite Agenția Viet
nameză de Informații, la jumătatea 
lunii septembrie a avut loc ședința 
Consiliului de miniștri al Republicii 
Democrate Vietnam. Ședința a fost 
prezidată de președintele Ho Si Min.

Consiliul de miniștri a aprobat ra
portul lui Fam Van Dong, vicepre
ședinte al Consiliului de miniștri, cu 
privire la ,,Situația politică nouă și 
sarcinile noi ale guvernului Republi
cii Democrate Vietnam“.

Făcînd o analiză atotcuprinzătoare 
a situației noi, Fam Van Dong a de
clarat că în etapa actuală principalele 
sarcini ale guvernului R. D. Vietnam 
sînt: aplicarea acordului de armisti
țiu, consolidarea păcii și întărirea ar- 

rii reprezentanților populari din în
treaga Chină o scrisoare de salut cu 
următorul conținut:

Populară Chineză se bucură de spri
jinul întregului popor.

Prima sesiune a Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină, 
întrunită pentru a adopta Constituția 
populară, care consfințește roadele în
delungatei lupte eroice a poporului 
chinez pentru independență națională, 
democrație și socialism, constituie un 
eveniment remarcabil în viața po
porului chinez.

In numele întregului popor sovietic, 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. exprimă Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină 
și, prin ea, poporului chinez frate 
profunda sa stimă și .îi urează suc
cese în lupta lui pentru măreția și 
înflorirea statului popular chinez.

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Chineze.

matei populare vietnameze; recon
struirea regiunilor recent eliberate; 
refacerea economiei naționale în în
treaga republică; înfăptuirea cît mai 
grabnică a reformei agrare, precum 
și alte probleme privind politica in
ternă și externă a republicii.

Consiliul de miniștri a adoptat ho- 
tărîri cu privire la reducerea sau des
ființarea impozitului agricol în regiu
nile recent eliberate, cu privire la 
înființarea Universității populare viet
nameze și a discutat o serie de alte 
probleme.

Consiliul de miniștri a ascultat da
rea de seamă a delegației guverna
mentale care s-a reîntors din călă
toria făcută în regiunile recent eli
berate din zona a 3-a.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a 
numit delegația U.R.S.S. la cea de a 
9-a sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. Șeful 
delegației este A I. Vîșinski, prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.. reprezentant per
manent al U.R.S.S. la O.N.U.; mem
brii delegației sînt: I. A. Malik, am
basadorul U.R.S.S. în Marea Brita- 
nie; G. N. Zarubin, ambasadorul 
U.R.S.S. în Statele Unite ale Ameri
că; A. A. Sobolev, locțiitor al repre
zentantului permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U.; A. M. Kucikarov, ministrul 
Culturii al R.S.S. Uzbece. Locțiitori 
ai membrilor delegației au fost nu
miți: P. D. Morozov, A. P. Morozov, 
G. F Saksin, V. A. Fokin. Consftieri 
ai delegației au fost numiți: I. F.

Orez otrăvit
Hiroko Asahodoki, locuitoare a o- 

rașului japonez Sapporo, s-a trezit 
din pricina unei violente dureri de 
stomac. Gura îi era amară, avea 
amețeli, febră, fața i se acoperise 
de o sudoare rece... Ea a fost trans
portată la cel mai apropiat spital. 
Diagnosticul medicilor: intoxicație 

* gravă.
î Cu ce s-a otrăvit Hiroko Asaho- 
’ doki? S-a aflat că ea mincase, cu 

o zi înainte, orez, iar autoritățile 
sanitare competente au stabilit că 
orezul acesta era cu totul necores
punzător ca aliment.

Dacă acest caz ar fi constituit o 
excepție, el ar fi fost trecut cu ve
derea. Dar, scurtă vreme după d- 
ceasta, din diferite locuri, au înce
put să sosească plingeri legate de 
vtnzarea unui orez de calitate ne
corespunzătoare, orez care a prici
nuit numeroase cazuri de otrăvire.

Se pune întrebarea: cum au re
acționat la aceasta autoritățile ja
poneze? Ele nu au îndrăznit să tra
gă la răspundere pe cei răspunzători 
de a fi importat orez otrăvit. Ei nu 
au îndrăznit să facă acest lucru 
pentru că exportatorul erau... Statele 
Unite ale Americii. Autoritățile s-au 
mărginit să propună spitalelor și 
firmelor comerciale să ia „măsuri 

Kurdiukov, V. F. Grubiakov. L. M. 
Karțev, L. M Zamiatin și N. P. Eme- 
lianov.

KIEV (Agerpres). — TASS trans
mite :

Guvernul R.S.S. Ucrainene a numit 
delegația la cea de a 9-a sesiune a 
Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite. Delegația este condusă 
de L. F. Palamrciuk. ministru al A- 
facerilor Externe al R.S.S. Ucrainene.

MINSK (Agerpres). — TASS trans 
mite:

Guvernul R.S.S. Bieloruse a numit 
delegația care va participa la cea 
de a 9-a sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite. De
legația este condusă de K. V. Kiselev, 
vice-președinte ăl Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor Exter
ne al R.S.S. Bieloruse.

de prevedere“, iar direcția pentru 
problemele alimentației a hotărît 
numai să facă, pe viitor, o exper
tiză a orezului sosit de peste gra
niță. Și pu asta, bas ta!

După cum relatează agenția ja
poneză „Kiodo Tișun', sosise din 
S.U.A. un transport însemnat de 
orez care conținea semințele unei 
plante otrăvitoare. Intre lunile mar
tie și mai, în porturile japoneze 
Jokohama și Nagoia a mai sosit de 
peste ocean o cantitate de aseme
nea orez însumînd 7900 de tone...

Se știe că Japonia este astăzi sub 
dominația americană. Uriașe supra
fețe de pămînt roditor sînt rechizi
ționate țăranilor, pe ele construin- 
du se baze militare americane — 
cazărmi, aerodromuri, depozite. Zia
rul „Nippon Times“, care apare la 
Tokio, scria că recolta de orez, unul 
din principalele produse de alimen
tație ale populației Japoniei, s-a 
redus în însemnată măsură din pri
cina trecerii pămîntului sub stăpî- 
tiirea autorităților americane. Prin 
politica lor de ocupare a teritoriu
lui japonez, S.U.A. complică și mai 
mult problema insuficienței recoltei 
de orez din această țară.

(Din „Veac Nou“)

MOSCOVA (Agerpres).
,,Pravda“ publică sub semnătura 

Iui I. Jukov următorul articol intitu
lat : „Vorbe și fapte" în care se 
spune printre altele :

Este de mult cunoscută trăsătura 
specifică a guvernanților americani 
care proiectează și aplică politica lor 
agresivă: fiecare acțiune îndreptată 
spre pregătirea și dezlănțuirea unui 
nou război ei o însoțesc cu un mare 
număr de declarații că doresc pacea 
generală.

Nu putem să nu menționăm însă 
că, întrucît astfel de declarații sînt în 
directă contradicție cu acțiunile prac 
tice. ele sînt considerate doar ca niște 
declarații verbale lipsite de sinceri
tate.

Intr-adevăr, scrie Jukov, cum poate 
un cm care dorește pacea, fie el rus, 
francez, englez sau american, să dea 
crezare declarațiilor persoanelor de 
la conducerea S.U.A. că ele „năzuiesc 
spre o pace generală", dacă în același 
timp forțele armate americane între
prind acțiuni provocatoare îndreptate 
împotriva statelor democratice ?

Chiar zilele trecute, — amintește 
Jukov, — oamenii iubitori de pace 
din întreaga lume au aflat despre un 
nou caz de violare a frontierelor so
vietice de către un avion american 
de tip „Neptun“. Dar nici n-au apu

VORBE ȘI FAPTE
cat oamenii să aprofundeze învăță
mintele acestui eveniment, și în presă 
au și apărut știri cu privire la noi 
acțiuni provocatoare întreprinse de 
comandamentul militar american: în
tre 31 august și 7 septembrie, gene
rali și amirali americani au între
prins la frontierele de sud ale 
U.R.S.S., pe teritoriul Turciei, în spe
cial în zona Erzerum, manevre mili
tare cărora li s-a dat denumirea ți
pătoare de „piatră unghiulară“, evi
dent pentru a sublinia deosebita im
portanță a operațiunilor întreprinse 
în imediata apropiere de frontierele 
sovietice. Comanda acestor manevre 
a deținut-o generalul american Ken- 
dall; supravegherea manevrelor a 
fost înfăptuită de amiralul american 
Fechteler; ambasadorul S.U.A.'în Tur
cia a asistat și el la manevre. Pentru 
aceste manevre militare provocatoare, 
cel mai mare număr de soldați a fost 
pus la dispoziție de Turcia, care, după 
cum a arătat războiul din Coreea, a 
devenit una din principalele furnizoa
re de carne de tun pentru aventurile 
americane: Turcia a pus la dispoziție 
trei armate.

La manevre au participat însă și 
unități ale infanteriei marine a S.U.A. 

Pe teritoriul Turciei au fost debar
cați 8.000 de soldați și ofițeri ame
ricani care, după cum s-a subliniat 
în mod special în știrile pentru pre
să, participaseră anterior în mod di
rect. la războiul din Coreea. A fost 
introdusă în acțiune și flota a 6-a mi
litară a S.U.A. Generali americani 
se aflau în toate unitățile militare 
care au luat parte la manevre

Ziarele arată că în timpul manevre
lor au fost organizate mari debarcări 
pe coasta Mării Egee. Potrivit știri
lor apărute în presă atît aici, cît și 
în regiunea Erzerum a fost folosită 
în mod convențional arma atomică.

Acestea sînt faptele.
Atunci se pune întrebarea: „Ce 

preț au declarațiile făcute de politi
cienii americani în privința „năzuin
ței către o pace generală“?

Americanul de rînd să se gîndească 
și să răspundă cum ar primi știrea 
că o țară, situată la o depărtare de 
multe mii de km. de S.U.A., și-ar ă- 
duce forțele armate, să zicem, în re
giunea orașelor Toronto, Montreal 
sau Vancouver în Canada și ar des
fășura acolo manevre militare, folo
sind pe lîngă aceasta cele mai noi 
mijloace de exterminare în masă, a 

căror interzicere, trebuie să presupu
nem, americanii o doresc tot atît de 
fierbinte ca și noi, oamenii sovietici?

Oamenilor de stat americani le 
place să spună că toate măsurile cu 
caracter militar pe care le întreprind 
s-ar explica exclusiv prin grija pen
tru apărarea S.U.A. împotriva „peri
colului comunist". Dar ce poate a- 
menința Statele Unite în regiunea 
Erzerumului — regiune situată la 
mii și mii de km. de coastele Ame
ricii? .

Organizatorii americani ai „mane
vrelor" provocatoare de pe teritoriul 
Turciei și de pe coastele ei, — con
stată Jukov — s-au autodemascat. în
cercările lor de a-și justifica acțiunile 
agresive referindurse la un pretins 
„pericol comunist“ sînt cu adevărat 
ridicole și absurde în lumina unor 
fapte evidente, care demonstrează 
cine anume încearcă să recurgă la 
amenințări și împotrivă cui.

Se știe însă de mult că politica de 
amenințări a suferit un eșec cînd s-ă 
încercat folosirea ei împotriva Uniu
nii Sovietice. Ea a suferit un eșec ră 
sunător și de data aceasta. Toți oa
menii iubitori de pace — inclusiv a- 
mericanii, care n-au pierdut capaci
tatea de a analiza lucid laptele — 
vor ști să aprecieze cum trebuie ati
tudinea organizatorilor de provocări.
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