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Să învățăm limba rusă !
învățarea limbii ruse de către oamenii muncii din patria 

noastră este de o importanță covîrșitoare. Ea permite construc
torilor socialismului din țara noastră să-și însușească și să folo
sească din plin bogata experiență sovietică în toate domeniile 
de activitate, săș. însușească acel nesecat izvor pe care îl.con
stituie opera unor genii ca Pușkin, Lermontov, Cehov sau Go- 
gol. Importanța însușirii limbii ruse de către cei ce muncesc în 
patria hoasu-ă este însă astăzi mult mai mare. In această 
limbă și-au exprimat ideile genialul Lenin și continuatorul operei 
lui, marele Stalin ; în această limbă s-a făurit cultura sovietică, 
Cea mai înaltă cultură a omenirii, care se află intr-un progres 
continuu.

In patria noastră se tipăresc în prezent numeroase traduceri 
de cărți literare, tehnice și științifice scrise în limba rusă. Dar 
aceste traduceri nu pot suplini nici pe departe nevoia și dorința 
oamenilor muncii de a-și însuși limba rusă, pentru a cunoaște 
în original lucrările de valoare din literatura, tehnica și știința 
înaintată sovietică.

Cunoscînd limba rusă, muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
activiștii își vor putea însuși tehnica sovietică înaintată, vor 
învăța cum să organizeze în cele mai bune condițiuni pro
cesul de producție. Aplicarea metodelor înaintate de muncă, fo
losirea din plin a mașinilor și utilajelor cu care sînt înzestrate 
minele noastre de cărbuni și celelalte întreprinderi, implică în
sușirea limbii ruse. La fel, experiența acumulată de activiștii 
sovietici de partid și sindicali și de deputății sovietelor locale, 
va putea ii cunoscuta mult mai ușor și sub toate aspectele de 
către activiștii și deputății din țara noastră, dacă își vor da 
toata străduința să învețe limba rusă.

Muncitorii, țăranii muncitori și intelectualii din țara noas
tră an dorința și simt nevoia de a-și însuși limba rusă EÎ văd 
în. această limbă un prețios instrument în lupta măreață de con
struire a societății socialiste. Din această cauză învățarea limbii 
ruse a luat în țara noastră o mare amploare.

In Valea Jiului, de pildă, crește an de an numărul .-mior 
muncii încadrați în cursurile populare de limba rusă. Aceasta 
oglindește hotărîrea celor ce muncesc de a cunoaște și ue a și 
însuși în mod nemijlocit bogata experiență a oamenilor sovietici 
—» constructori pricepuți ai comunismului — și de a o aplica în 
lupta pentru construirea socialismului în țara noastră. In anul 
școlar 1953—1954, la cursurile populare de limba rusă din Valea 
Jiului au fost încadrați numeroși oameni ai muncii. In acest an, 
datorită muncii intense dusă de cercurile A.R.L.U.S., majoritatea 
cursurilor populare de limba rusă au funcționat în condiții bune. 
Printre cursurile populare de limba rusă, care au desfășurat o 
activitate rodnică, se află cele organizate la O.C.L. Petroșani, 
Filatura Lupeni și altele. Cele 23 cursuri populare — 17 ciclu 1 
și 6 ciclu II — care au funcționat în anul școlar 1953-1954 — 
au fost absolvite de 247 de oameni ai muncii.

Pe baza experienței acumulate pînă în prezent în organiza
rea cursurilor populare de limba rusă, cît și a dorinței crescînde 
a maselor pentru cunoașterea acestei limbi, în fața organizatorilor 
stă sarcina de a îmbunătăți necontenit metodele de muncă, pen
tru a asigura întărirea organizatorică și didactică a cursuri
lor.

li; acest an școlar se vor organiza două forme de învăță- 
mînt al limbii ruse. Prima formă va cuprinde 3 cicluri cu durata 
de studiu de trei ani, fiecare ciclu echivalînd cu un an școlai 
obișnuit, iar a doua formă va cuprinde cursuri pentru avansați, 
la care vor participa absolvenții ciclului III sau cei cu cunoștințe 
echivalente.

Cursurile populare de limba rusă vor fi organizate în în
treprinderi, instituții și sate, cartiere și școli. Deschiderea cer
curilor se va face în orașele Văii Jiului la 1 octombrie, iar 
cui șurile de la sate se vor deschide pntre 1—10 noiembrie a.c.

Dat fiind faptul că acțiunea de însușire a limbii ruse ia 
în anul acesta un caracter larg de masă, problema bunei orga
nizări și funcționări a cursurilor populare de limba rusă trebuie 
să fie privită cu toată seriozitatea nu numai de cercurile 
A.R.L.U.S., ci și de celelalte organizații de masă. De această 
problemă trebuie să se-preocupe și secțiile de învățămînt, precum 
și secția culturală a sfatului popular raionai și sindicatele. Or
ganizațiile U.T.M., de asemenea, au sarcina să acorde un 
sprijin serios învățămîntului popular de limba rusă.

Comitetul raional A.R.L.U.S., în colaborare cu secția de 
învățămînt a sfatului popular raional Petroșani, au sarcina să 
asigure predarea la cursurile populare de către cei mai buni 
profesori și cunoscători a limbii ruse. In repartizarea profesori
lor și cunoscătorilor trebuie să se țină cont de posibilitățile aces
tora. Trebuie îmbunătățite în acest an și metodele de predare, 
prin folosirea din plin a posibilităților pe care le oferă profeso
rilor materialele editate în acest sens, prin întărirea controlului 
exercitat de către organele competente.

Oameni ai muncii de la orașe și sate ! Incadrați-vă în număr 
cît mai mare la cursurile populare de limba rusă.

In întâmpinarea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Sporește avlniul întrecerii socialiste
Succesele brigăzilor de tineret

La mina Aninoasa întrece
rea socialistă în cinstea celui 
de al 11-lea Congres al parti
dului și a zilei de 7 Noiem
brie. se desfășoară cu avînt. 
In primele rînduri ale între
cerii se află brigăzile de ti
neret care au înregistrat pînă 
acum însemnate succese în 
muncă.

Așa, de exemplu, tinerii 
mineri din brigada condusă 
de tov. Vicențiu Ignătescu din 
sectorul I, aplicînd metodele 
sovietice de lucru, au reușit 
să obțină pe primele două, de
cade ale lunii septembrie o 
depășire a sarcinilor de plan 
de 76 la sută. . Tot în acest 
sector lucrează și brigăzile 
de tineri mineri conduse de

Luptînd pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cin
stea Congresului partidului si 
a celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, minerii de la 
Petrila realizează noi victorii 
în producție.

Brigăzile de mineri condu
se de tov. Ioan Arcz și Nico
lae Cristea, folosind din plin 
cele 8 ore ale programului 
de lucru, au înregistrat zî de 
zi depășiri ale sarcinilor de

in cinstea celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. și a zilei 
de 7 Noiembrie, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
întreprinderea 703 construcții 
Petrila, depun eforturi susți
nute în producție, pentru rea
lizarea angajamentelor luate.

Brigada complexă condusă 
de tov. Gheorghe Sun, apli
cînd în muncă metoda sovie
tică KutenkoV, a reușit ca lă 
lucrările de zugrăveli să în
registreze zilnic depășiri ale 
sarcinilor de plan de peste 40 
Ia sută. La fel, brigada com
plexă condusă de Cornel O- 
laru, care lucrează la con
struirea blocului magazin

Plecarea delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne la Pekin

Alarți a plecat la Pekin de
legația guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne, ca
re va participa la festivitățile 
ce vor avea loc cu ocazia ce
lei de a 5-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare 
Chineze. Delegația este com
pusă din tovarășii: Gheorghe 
Apostol, prim secretar al C.C. 
ai P-M-R-, conducătorul dele
gației, dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Alarii A- 
dunări Naționale a R.P.R., 
Grigore Preoteasa, prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe, Eusebiu Camilar și 

ion Vitner, scriitori.

tov. Francisc Bodo și- Nicolae 
Stanciu. Dornici să întîmpine 
Congresul partidului și ziua 
de 7 Noiembrie cu realizări 
cît mai frumoase în muncă, 
membrii acestor brigăzi își 
întrec zilnic sarcinile de plan 
cu 50 și respectiv 30 la sută.

Succese însemnate în între
cerea socialistă obțin și bri
găzile de tineri mineri con
duse de tov. Aurel Cristea, 
Grigore Gălăbuț, Nicolae Bar, 
Mihai Biro și altele, care în
registrează zilnic depășiri ale 
sarcinilor de plan cuprinse 
între 18-25 la sută.

Odată cu sporirea depăși
rilor de plan, minerii de la 
mina Aninoasa se străduiesc 
să realizeze economii tot mai 

Jn luptă pentru îndeplinirea angajamentelor
plan cuprinse între 64-68 la 
sută. De asemenea, minerii 
din brigăzile conduse de tov. 
Avram Groza, Alexandru 
Nagv și Avram Chezu, au 
reușit să extragă zilnic din 
abatajele lor cu 32-40 la sută 
mai mult cărbune peste plan.

Intr-unui din abatajele ca
meră din sectorul III lucrea
ză și brigada condusă de frun
tașul întrecerii socialiste Ca- 
rol Szabo. Muncind discipli- 

Un nou avînt în muncă
din Lonea, datorită folosirii 
metodei sovietice Orlov și 
metodei în lanț, a reușit, în 
cea de a doua decadă a lunii 
în curs, să-și întreacă pro
ductivitatea planificată cu 50 
la sută, efectuînd totodată lu
crări de bună calitate. Briga
da de specialitate condusă de 
Ioan Secară, care lucrează de 
asemenea la blocul magazin, 
realizează zilnic cu 30 la sută 
mai multe lucrări de specia
litate de cît are planificat.

Succese frumoase în muncă 
obțin și alte brigăzi de la a- 
ceastă întreprindere. De pil
dă, la șantierul III Petrila 
lucrează brigada fruntașului

La plecarea delegației au 
fost prezenți tovarășii : Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
losif Chișinevschi, Chivu Stoi
ca și Alexandru. Moghloroș, 
primi vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, generai 
de armată Emii Bodnăraș 
și Petre Borilă, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri. 
Constantin Pîrvulescu, mem
bru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., Dumitru Coliu și 
Nicolae Ceaușescu, membri 
supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Mihail Da- 
lea și Ianoș Fazekas, secre- 

mari de material lemnos, ex
ploziv, energie electrică și 
pneumatică spre a obține 
astfel succese și în ceea ce 
privește reducerea prețului de 
cost al cărbunelui. In abataje, 
minerii acordă o tot mai mare 
atenție alegerii șistului, spre 
a reduce procentul de cenușă 
în cărbune sub normativ. Pen
tru îndeplinirea planului pe 
anul 1954 la toți indicii — a- 
ceasta este lozinca sub care 
minerii de la Aninoasa des
fășoară întrecerea în întîm- 
pinarea celui de al II-lea 
Congres al partidului- și a 
zilei de 7 Noiembrie.

GHEORGHE BURCEA 
corespondent

nat, minerii din această bri
gadă extrag zilnic aproape 
cîte două norme de cărbune.

Cu 26-45 la sută își întrec 
productivitatea planificată Și 
minerii din brigăzile conduse 
de tov. Ioan Mațanga, Con
stantin Burtan, Ioan Len- 
dețki, Constantin Corcodel, 
Constantin Jigolea și alții de 
la mina Petrila

M. M. 
corespondent

în întrecerea socialistă Ștefan 
Froșt. Această brigadă, apli
cînd metoda sovietică de zi
dărie rapidă, obține depășiri 
ale sarcinilor de plan cuprin
se între 30-46 la sută, reali- 
zind și economii în valoare de 
peste 200 lei zilnic:

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii întreprinderii 703 con
strucții Petrila.’încadrați în 
întrecerea socialistă, sînt ho- 
lărîți să traducă în fapte an
gajamentele luate în cinstea 
celui de al II-lea Congres al 
partidului și a zilei de 7 No
iembrie.

I. PETROV1CI 
corespondent

tari ai C.C. al P.M.R.. Simlon 
Rughici, ministrul Afacerilor 
Externe, Mihai Gavriliuc. pre 
ședințele Comisiei Controlului 
de. Stat. Petre Costache, di
rectorul general al Treburilor 
Consiliului de Miniștri. Mi
hail Magheru, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
alții.

Au fost de asemenea de față 
la plecate reprezentanți ăi 
ambasadei R. P. Chineze. în 
frunte cu ambasadorul Van 
Iu-pin, și reprezentanți ai am
basadei U.R.S.S., în frunte 
cu ambasadorul I . G. Melni- 
kov.

(Agerpres)
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Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
Munca cu activul 

fără de partid 
"trebuie îmbunătățită

Vigilența politică — trăsătură esențială 
a membrului de partid

Organizația de bază 
conducătorul 

întrecerii socialiste
In întreprinderea noastră sînt pu

țini membri de partid. Totuși, pentru 
ca munca poiitică de masă să se des
fășoare în condițiuni cît mai bune, 
organizația de bază s-a străduit să 
atragă în jurul ei un larg activ fără 
de partid. Activul este format din 32 
muncitori și tehnicieni, care sînt a- 
trași la acțiunile organizației de bază.

Tovarășul Marcel Trifan, din acti
vul fără de partid al organizației 
noastre de bază, are ca sarcină să 
se ocupe de mobilizarea muncitorilor 
la întrecerea socialistă, de urmărirea 
realizărilor obținute în muncă. Aju
tat de organizația de bază, el se a- 
chită cu simț de răspundere de sar
cinile încredințate.

Tînărul Vasile KovăCs este respon
sabilul unei brigăzi utemiste. Lucrînd 
în atelierul de tîmpiărie al întreprin-1 
derii, el s-a preocupat în permanență 
de îmbunătățirea calității produselor. 
Totodată, el a mobilizat și pe alți 
muncitori la lupta pentru îmbunătă
țirea calității .bunurilor de larg con
sum produse în întreprindere. Pentru 
îndeplinirea sarcinilor muncesc cu 
stăruință și tov. Constantin Mun- 
teanu. Sânziana Zippenfenig și alți 
tovarăși din activul fără de partid ai 
organizației noastre de bază.

Cu toate acestea organizația noas
tră de bază are încă lipsuri în ceea 
ce privește munca cu activul fără de 
partid. Dacă pe hîrtie activul orga
nizației de bază este destul de nume
ros, muncă practică nu depune decît’ 
un număr restrîns de tovarăși, pentru 
că organizația de bază nu s-a con
sultat în diferite probleme cu activul 
fără de partid, nu l-a mobilizat în 
întregime la muncă pe bază de sar
cini concrete.

Ținîndu-se cont de importanța deo
sebită pe care o are activul fără de 
partid în îmbunătățirea muncii po
litice, în întărirea legăturii organiza
țiilor de bază cu masele, eu propun 
ca în articolul 60 din proiectul Sta
tutului modificat al partidului să fie 
inclus punctul următor: „Fiecare or
ganizație de bază să atragă în jurul 
său un larg activ fără de partid, pe 
care să se sprijine în toate acțiunile 
sale“.

ELENA FRAȚI LA 
secretara organizației de bază 
din întreprinderea „6 August" 

Petroșani

Propuneri cu privire la 
proiectul Statutului modificat 

iii P. M. R.
— Tovarășul Scadovschi Serglu 

(Petroșani) propune ca prima parte 
a ultimului aliniat al articolului 19 
să aibă următoarea formulare : „Sta
giul de candidat poate fi redus de că
tre organizația de bază cu cel mult 
6 luni pentru muncitorii din indus
trie care lucrează nemijlocit în pro
ducție de cel puțin 5 ani și care dove
desc prin, fapte că îndeplinesc con
dițiile pentru a fi membri de partid".

— Tovarășul Codreanu Gheorghe 
(Petrila) propune ca în Statutul mo
dificat să se prevadă sancțiuni pen
tru acei care din lipsă de vigilență 
pierd carnetul de membru de partid.

— Tovarășul M. Gorbor (Petro
șani) propune ca articolul 63 din pro
iectul de Statut să fie formulat în 
felul următor: „Membrii U.T.M.-ului 
care sînt candidați de partid ies din 
U.T.M. odată cu intrarea lor în rîn- 
dul membrilor de partid, dacă nu o- 
cupă posturi de conducere în organi
zațiile U.T.M.“.

— Tovarășul Pop I. Ioan (Petro
șani) propune ca ultima frază din 
articolul 4 să fie formulată în felul 
următor: „Tinerii pînă la vîrsta de 
26 ani inclusiv se primesc numai 
dacă sînt membri ai Uniunii Tinere
tului Muncitor".

Proiectul Statutului modificat pre
cizează că una din calitățile esen
țiale ale fiecărui membru de partid 
trebuie să fie vigilența ascuțită față 
de dușmanul de clasă. Membrul de 
partid este dator, așa cum arată pro
iectul Statutului modificat, „să ex
plice maselor necesitatea întăririi vi
gilenței politice si să dea dovadă el 
însuși, în fapt, de vigilență 'politică 
în orice domeniu de muncă și în 
orice situație".

Membrii de partid trebuie să fie 
vigilenți pentru că cercurile imperia
liste caută să folosească uneltele lor, 
rămășițele claselor exploatatoare și 
slugile lor, pentru a lovi în mun
ca noastră constructivă, în in
teresele poporului nostru munci
tor. Dușmanul de clasă încearcă 
în chip perfid să strecoare unel
tele sale în partid, spre a lovi pe 
dinăuntru în detașamentul de avan
gardă al clasei muncitoare. Nu încape 
îndoială că mai ales în prezent, cînd 
organizațiile de partid primesc noi 
candidați si membri de partid, mem
brii de partid trebuie să vegheze în 
permanență la apărarea purității și 
calității rîndurilor partidului.

In marea lor majoritate membrii 
de partid din organizația noastră de 
bază dau dovadă, în fapt, de vigilen
ță politică. In cursul acestui an, de 
exemplu, organizația noastră de bază 
a examinat în adunare generală cere
rea de primire în rîndul candidaților 
a lui I. Lăzărescu, care venise cu un 
an și ceva înainte la mina noastră. 
In timpul cît a lucrat după venirea 
sa la mina Lonea, Lăzărescu a cău
tat să ascundă trecuțul său și să po
zeze în element conștiincios și devo
tat. Ascunzîndu-și trecutul, el a reu
șit să obțină recomandări de la mem
bri de partid și a înaintat cerere de 
primire în rîndul candidaților, spre 
a se strecura în partid. Bineînțeles, 
biroul organizației de bază a pus ce
rerea lui Lăzărescu în discuția adu
nării generale a organizației de bază, 
numai după ce s-a interesat de trecu
tul lui. Astfel, s-a aflat că Lăzărescu 
e fiu de chiabur, că în anii trecuți el 
a reușit, prin înșelăciune, să se stre
coare în funcția de președinte de sfat 
popular și că în această funcție el 
favoriza pe chiaburi și apăsa pe ță
ranii muncitori. Aflînd despre trecu
tul lui Lăzărescu, membrii de partid 
din organizația noastră de bază au 
respins în unanimitate cererea Iui 
Lăzărescu de primire în rîndul can
didaților de partid. Această adunare 
a avut un pronunțat caracter edu
cativ. Membrii de partid au văzut 
cum un element străin căuta să se 
strecoare în partid, fapt care a con

Dezbaterea proiectului de Statut — 
prilej de analiză temeinică 

a activității organizațiilor de bază
In întreagă Valea Jiuiui continuă dezbaterea documentelor pentru cel 

de al II-lea Congres al partidului în adunările generale ale organizațiilor 
de bază. Datorită faptului că birourile organizațiilor de bază se ocupă cu 
mai mult simț de răspundere de organizarea și controlul studierii proiectul 
lui Statutului modificat de către membrii de partid, dezbaterile se desfă
șoară la un nivel mai înalt. In unele organizații de bază, în jurul fiecărui 
capitol au loc discuții vii, care au drept rezultat înțelegerea mai pro
fundă de către membrii de partid a prevederilor proiectului de Statut.

Trebuie arătat însă că dezbaterile care au loc în adunările generale 
ale organizațiilor de bază nu s-au ridicat încă la nivelul cerințelor, deoa-. 
rece odată cu dezbaterea proiectului de Statut, nu se analizează și munca' 
organizațiilor de bază respective.

Fiecare membru de partid trebuie să considere dezbaterea proiectului 
de Statut un prilej de analiză temeinică a activității organizației de bază 
respective. Atunci cînd se dezbate capitolul cu privire la îndatoririle și 
drepturile membrilor de partid, de exemplu, trebuie scoși în evidență acei 
comuniști care desfășoară o activitate rodnică, iar aceia care nu plătesc 
cotizația cu regularitate, nu sînt fruntași în muncă, nu muncesc cu simț 
de răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor de partid sau au alte lipsuri, 
trebuie criticați cu asprime. Atunci cînd se dezbate capitolul Vil, tre
buie să se analizeze felul cum organizația de bază își îndeplinește sarci
nile multiple ce-i stau în față. ' 1

Dezbaterea proiectului Statutului modificat trebuie să.constituie pentru 
j fiecare organizație de bază, pentru fiecare membru de partid un prilej de 
i analiză în. spirit critic și autocritic a activității depuse, un prilej de ridi- 
I care a muncii de partid la înălțimea sarcinilor actuale

tribuit la întărirea spiritului lor de 
vigilență.

Sînt însă printre noi membri de 
partid care au spiritul de vigilență 
tocit. Se știe că fiecare membru de 
partid trebuie să păstreze cu deose
bită grijă carnetLd de partid, pentru 
ca acest important document de par
tid să nu ajungă în mîna dușmanului 
de clasă. Totuși, mai demult, tovarășa 
l-leș Elisabeta a pierdut carnetul de 
partid și numai datorită unui concurs 
de împrejurări, l-a găsit, după un an 
de la pierdere. Intr-o adunare gene
rală, organizația noastră de bază a 
luat în discuție această chestiune, a- 
plicînd o sancțiune tov. lleș pentru 
lipsa de vigilență de care a dat do
vadă. Unii membri de partid, mai 
ales dintre cei care lucrează în cadrul 
aparatului administrativ al minei, 
n-au combătut zvonurile puse în cir
culație de elementele dușmănoase. 
Unii membri de partid, ca tov. Cos- 
tea Macavei și Prosner Ion, au dat 
recomandări unor elemente necores
punzătoare spre a fi primite în rîn
dul candidaților. Biroul organizației 
noastre de bază nu s-a preocupat de 
îmbunătățirea muncii agitatorilor, 
pentru ca prin muncă politică de la 
om la om să contribuie Ia întărirea 
vigilenței politice a oamenilor mun
cii, să le ridice simțul de răspundere 
pentru apărarea proprietății socialis
te. Biroul organizației noastre de bază 
n-a luptat pentru dezvoltarea spiri
tului critic, deși esțe știut că acolo 
unde spiritul critic lipsește slăbește 
vigilența politică, își fac loc lipsurile.

Prevederile proiectului Statutului 
modificat al partidului constituie pen
tru organizația noastră de bază un 
ajutor de mare preț pentru întărirea 
vigilenței politice. In articolul 60 al 
proiectului de Statut se arată că or
ganizațiile de bază educă membrii și 
candidații de partid, precum și pe 
ceilalți oameni ai muncii, în spiritul 
vigilenței revoluționare, a respectării 
stricte a secretului de partid și de 
stat, în spiritul luptei necruțătoare 
împotriva oricăror manifestări ale 
ideologiei burgheze, împotriva încer
cărilor dușmanului de clasă de a ză
dărnici construirea socialismului, îm
potriva sabotorilor, diyersîoniștilor și 
spionilor.

îndeplinirea acestei sarcini va da 
organizațiilor de bază putința să ri
dice combativitatea membrilor de 
partid față de tot ceea ce e dăunător 
și frînează mersul nostru înainte, să 
ednce pe fiecare membru de partid în 
spiritul vigilenței revoluționare.

NICOLAE CARCALEANU 
secretarul organizației de bază nr. 10 

de la mina Lonea

Cu o deosebită claritate precizează 
proiectul Statutului modificat al par
tidului sarcinile ce stau în fața or
ganizațiilor de bază. Adoptarea de 
către cel de al 11-lea Congres a nou
lui proiect de Statut va duce cu si
guranță ia activizarea organizațiilor 
de bază, la o îmbunătățire simțitoare 
a muncii lor

Socotesc bine venit faptul că prim 
tre sarcinile organizațiilor de bază 
prevăzute în proiectul Statutului mo
dificat, se numără și aceea de a mo
biliza masele din unitățile respective 
la dezvoltarea întrecerii socialiste. A- 
ceastă prevedere va întări considera
bil simțul de răspundere al organi
zațiilor de bază, al fiecărui membru 
de’partid fală de organizarea pe baze 
sănătoase, dezvoltarea și însuflețirea 
întrecerii socialiste.

Se știe că în privința organizării 
întrecerii, sarcini de răspundere revin 
secțiilor și grupelor sindicale. De 
mu-ite ori, secțiile sindicale organizau 
întrecerea din birou. în mod formaL 
Membrii de partid treceau cu vederea 
astfel de lipsuri, considerînd că or
ganizarea întrecerii este o sarcină ce 
cade exclusiv asupra organizațiilor 
sindicale.

Proiectul Statutului modificat pre
vede întărirea simțului de răspundere 
al organizațiilor de bază, al membri
lor de partid față de conducerea și 
dezvoltarea întrecerii socialiste. Or
ganizația de bază are sarcina de â 
îndruma și controla îndeaproape sec
țiile și grupele sindicale în privință 
organizării întrecerii, sprijinind ini
țiativele noi, luînd măsuri de înlă
turare a birocratismului, a metodelor 
șablon care frînează dezvoltarea în
trecerii. In cadrul secției sau grupei 
sindicale din care face parte, membrul 
de partid trebuie să contribuie efectiv 
la înlăturarea lipsurilor care frînează 
întrecerea.

Indeplinindu-și această sarcină de 
mare însemnătate, organizațiile de 
bază, membrii de partid vor aduce 
contribuții prețioase la intensificarea 
marii întreceri socialiste pentru rea
lizarea planului la toți indicii ce se 
desfășoară în întîmpinarea celui de 
al II-lea Congres al partidului și â 
zilei de 7 Noiembrie.

GH. NIȚAȘ 
secretarul organizației de bază nr. 5 

de la mina Aninoasă

întrebări șl răspunsuri 
cu privire îa 

proiectul Statutului modificat 
al P. M. R-

— Tovarășul L.atkulik Laurențiu 
(Petroșani) întreabă5 Care este deo
sebirea între retrag'erea calității de 
membru de partid și excluderea din 
partid ?

Răspuns: In articolul 8 al proiec
tului de Statut se arată că organiza
ția de bază poate retrage calitatea, 
det' membru de partid acelor membri' 
de partid care un timp îndelungat, 
cu tot ajutorul primit, nu depun nici 
o activitate de partid, nu participă 
sub nici o formă la munca organi
zației de partid. In articolul 9 al pro
iectului de Statut se arată că acei 
membri de partid care timp de 3 luni 
nu plătesc cotizația încetează de a’ 
mai fi membri de partid.

Spre deosebire de aceasta, proiec
tul de Statut arată că excluderea din 
partid este suprema sancțiune de 
partid. In articolul 13 se precizează 
că ea se aplică numai în cazurile 
cînd un membru de partid săvîrșește 
încălcări grave ale programului și 
statutului partidului, lovește în uni
tatea partidului, pactizează cu duș
manul de clasă, este nesincer și în
șeală partidul; în cazurile de des
compunere morală sau cînd săvîr-> 
șește alte fapte incompatibile cu ca
litatea de membru de partid.



STEAGUL ROȘU *■>•Í

Noi angajamente în întrecerea socialistă
La redacție sosesc zilnic numeroase 

scrisori care cuprind angajamentele 
luate în întrecerea socialistă în cins

Angajamentele colective ale O.C.L. 
produse industriale și T.A.P.L. au ca 
principal obiectiv grija pentru asigu
rarea unei bune aprovizionări a oa
menilor munci? cu diferite produse, 
pentru îmbunătățirea deservirii popu
lației muncitoare.

In angajamentele O.C.L. produse 
industriale se arată că planul de a- 
provizionare din resurse locale pe 
luna octombrie va fi depășit cu 5 la

O largă
Colectivul secție! L. 11 C.F.R. Pe

troșani s-a angajat, printre altele, ca 
în cinstea Congresului partidului și 
a zilei de 7 Noiembrie să sporească 
productivitatea muncii cu 5 la sută 
și să reducă prețul da cost cu 2 la 
sută. Acestea se vor realiza în primul

Pentru îmbunătățirea activității brigăzilor artistice de agitație 
și a activității agitatorilor din raionul nostru

In scopul înființării și activizării 
imediate a brigăzilor artistice de agi
tație, Comitetul raional de partid a 
organizat duminică 19 septembrie 
a c.. în sala Teatrului de Stat din Pe
troșani, o consfătuire la care au parti
cipat peste 300 agitatori ș'i activiști 
culturali din raionul nostru. Numărul 
mare de participanți, interesul cu care 
ei au urmărit desfășurarea consfă
tuirii, confirmă preocuparea pe care 
agitatorii și acliviștii culturali o ma
nifestă pentru creșterea lor în mun
că.

Pe marginea celor două referate 
cărora li s-a dat citire — unul pri

Intr-una din zilele trecute, la De- 
trna a avut loc o întîlnire între de 
putați și alegători. Cu acest prilej, 
tov. Dimitrie Cocor, deputat în cir
cumscripția electorală raională nr. 33, 
a piezentat în fața cetățenilor o dare 
de seamă, în care a arătat felul cum 
se achită de sarcinile ce-i revin ca 
gospodar al treburilor obștești.

O preocupare de seamă a deputa 
tului Dimitrie Cocor, director al șco 
¡ii ne 7 ani din Petrila, a fost în ul
tima vreme și aceea de a face la 
timp pregătirile necesare în vederea 
deschiderii noului an școlar. El s-a 
îngrijit mai ales de aprovizionarea 
șco’ii cu combustibil, fiind ajutat în 
această acțiune de către deputății 
orășenești și părinții elevilor. De ase
menea, a sprijinit munca de alfabe
tizare, situîndu-se la loc de cinste 
printre ceilalți deputați ai sfaturilor 
populare din raion.

O problemă căreia trebuie să i se acorde atenția cuvenită
De cum intri pe ușa magazinului 

alimentar nr. 25 din Petroșani, te 
simți atras de felul cum sînt aranjate 
și păstrate mărfurile, de atmosfera 
îmbietoare care domnește în magazi i. 
După curățenia din magazin și buna 
organizare a mărfurilor, vezi că acest 
magazin este condus cu pricepere.

Am întrebat-o din curiozitate pe 
gestionară cum reușește să păstreze 
curat magazinul și cum luptă ea pen
tru a menține ordinea în magazin.

Tinerii mineri de la căminul din 
Uricani au cerut încă din luna ianua
rie conducerii minei să li se amena
jeze un club cu bibliotecă, sală de 
lectură, sală de șah etc. Fiindcă în 
localitate funcționează o stație de 
radio-amplificare, tot atunci ei au ce
rut de asemenea să li se instaleze în 
dormitoare difuzoare. Cererea lor a 
fost considerată justă. Tovarășul di
rector al minei personal le-a promis 
solemn că o să le pună la dispoziție 

tea celui de al II-lea Congres al par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie de 
către colectivele întreprinderilor și

Pentru o mai bună deservire a oamenilor muncii
sută, iar la desfacere se prevede o 
realizare a planului de cel puțin 102 
la sută. Cheltuielile de regie vor fi 
reduse cu 1 la sută față de plan, iar 
productivitatea muncii lucrătorilor din 
comerț va spori cu 2 la sută. Se vor 
organiza schimburi de experiență în
tre brigăzile fruntașe de bună deservire 
și celelalte brigăzi de lucrători din 
comerț.

Colectivul T.A.P.L. se angajează 
să depășească planul de desfacere pe 

extindere metodelor avansate 
rînd pe seama extinderii metodelor 
avansate. In această direcție colecti
vul secției L. 11 se angajează să de
pășească planul la aplicarea matodei 
de reparare a liniei prin suflaj cu 
10 Ia sută, să recondiționeze după me
toda Kuznețov 300 kg. scule, să orga-

vind organizarea și funcționarea bri
găzilor artistice de agitație din raio
nul Petroșani, celălalt privind munca 
agitatorilor organizațiilor de bază din 
raionul Petroșani, în întîmpinarea ce
lei de a 10-a aniversări a eliberării 
patriei noastre — s-au purtat vii dis
cuții. O contribuție însemnată în 
discuții au adus-o tovarășii Emil Puș 
cariu, Constantin Beiu, Maria Morar, 
Constantin Rădulescu și alții, care au 
sezisat lipsurile manifestate în munca 
brigăzilor și care au făcut propuneri 
prețioase pentru înlăturarea lipsurilor. 
Astfel tov. G. Rădulescu a propus în
ființarea unor brigăzi de agitație pe

Intîlnire între depufafi și alegători
In raport a fost oglindită și acti 

vilatea altor deputați ca Iuliu Haidu, 
deputat în circumscripția electorală 
raională nr. 32, care s-a interesat în
deaproape de problemele culturale și 
sportive. El s-a ocupat de activitatea 
căminului de zi și a creșe’i, a partici
pat regulat la sesiunile sfatului popu
lar. Tov. Haidu constituie un model 
de hărnicie în producție, fapt pentru 
care a fost distins cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste din Repu
blica Populară Romînă.

O serie de alți deputați orășenești, 
ca tov. Anton Kozincz, Alexandru 
Lingurar, Diomsie Bako. Alexandru 
Hiszem, Ioachim Dumbravă, Gheor
ghe Croitoru și alții, sînt de asemeni 
activi.

In cadrul discuțiilor care au avut loc 
cu prilejul întilnirii dintre deputății 
din orașul Petrila și alegători, s-au 
ridicat o serie de probleme impor
tante. Așa de pildă, deputatul Anton

— De sigur că nu-i ușor — a răs
puns tovarășa Maria Mitrache — 
dar cînd există o strînsă colaborare 
între personalul care deservește o , 
unitate comercială, ce nu se poate 
face ? Noi rămînem de multe ori după 
ora de închidere, pentru amenajarea 
vitrinei, pentru curățirea magazinu
lui, astfel ca la deschidere totul să fie 
pus la punct.

Ce bine ar fi, mă gîndeam eu, dacă

De azi pe mîine
cele cerute. Ei au așteptat cu încre
dere o vreme, dar văzînd că promi
siunile rămîn vorbe au mai cerut de 
vreo cîteva ori același lucru. De fie
care dată li «e spunea la fel: „Se va 
face, tovarăși, se va face, dar s-o 
scoatem întîi la capăt cu planul”. Azi 
așa, mîine așa, a trecut timpul... 
Mina Uricani a ajuns mină fruntașă 
pe Valea Jiului, însă dorințele lor 
încă n-au fost realizate. Nici barem 
de bibliotecă nu s-a îngrijit nimeni. 

organizațiilor economice din raion 
Iată cîteva din aceste angajamente.

luna octombrie cu 2 la sută, să ini
țieze o întrecere pentru cel mai bun 
restaurant, bufet, cofetărie, bucătă
rie etc., să reducă cheltuielile de cir
culație a mărfurilor cu 1 la sută Pînă 
la 15 octombrie se va deschide un 
nou restaurant în orașul Petroșani, 
iar pînă la 30 octombrie va fi efec
tuată 80 la sută din aprovizionarea 
de iarnă. In cadrul T.A.P.L. va lua 
ființă o brigadă artistică de agitație, 

de muncă
nizeze schimburi de experiență pentru 
extinderea metodei suflajului, precum 
si a metodei Voroșin.

In cadrul cabinetului tehnic de la 
L. 11 se vor lansa 5 teme de inovații 
și se vor rezolva toate dosarele cu 
inovații întocmite pînă în prezent.

lingă stațiile de radioficare, care să 
asigure săptămînal o oră veselă, iar 
tov. C. Beiu a propus înființarea ur
gentă a brigăzilor pe secții.

La sfîrșitul discuțiilor tov. Ion Bla 
ga, secretar al Comitetului raional 
de partid, a arătat sarcinile ce revin 
în legătură cu înființarea de noi bri
găzi artistice, precum și măsurile la 
care trebuie să se treacă pentru îm
bunătățirea activității brigăzilor de 
agitație existente în raionul nostru.

Consfătuirea s-a încheiat prin pre 
mierea unui mare număr de tovarăși 
evidențiați în munca de agitație și 
culturală.

Kozincz a propus construirea de ba
răci și amenajarea piețîi din Petrila, 
care în momentul de față este necores
punzătoare. Tov. deputat Dionisîe 
Bako a venit cu propunerea ca ora
șul să fie mai bine iluminat. De ase
menea, el a propus să se acorde mai 
multă atenție educării vînzătorilor de 
la magazinele de stat, în spiritul unei 
atitudini juste față de cumpărători. 
Tot el a propus sfatului popular să se 
îngrijească din timp ca aproviziona
rea cu cărbuni a minerilor și mun
citorilor pentru iarnă să se facă în 
condițiuni mai bune decît în iarna 
trecută.

Oamenii muncii prezenti la această 
întîlnire cu deputății și-au exprimat 
dorința ca astfel de întîlniri, între de
putați și alegători, să fie organizate 
cit mai des în orașul Petrila.

M. MORARU 
corespondent

din magazin n-ar lipsi o serie de ar
ticole ca salicilatul, celofanul, sarea 
de lămîie și altele. Lipsesc aceste ar
ticole, tocmai într-o perioadă cînd 
gospodinele au mai multă nevoie de 
ele. Și asta nu din vina gestionarei.

Oare conducerea O.C.L. Petroșani 
socotește de mică importanță rezol
varea unei astfel de probleme?

MARIA IORDACHE DUMITRESCU 
corespondent

Doar vreo 30 de volume subțirele st 
mai află în ea și acelea sînt ținute 
închise, încît atunci cînd cineva vrea 
să citească ceva trebuie să împrumu
te din altă parte.

Cred că e timpul ca cei din condu
cerea minei să rezolve odată proble
ma clubului și a instalării difuzoa- 
relor la căminul tinerilor mineri din 
Uricani.

DETEȘAN TRAIAN 
corespondent

Vești din regiunea noastră
încheie contracte pentru creșterea 

și îngrășarea de animale
Crește continuu numărul țăranilor 

muncitori din regiunea Hunedoara 
care încheie contracte cu unitățile de 
stat si cooperatiste pentru creșterea 
și îngrășarea de animale. In iuna au
gust. de exemplu, unitățile coopera
tiste și O.R.A.C.A. din raionul Alba 
au îndeplinit planul de contractări în 
proporție de 111 la sută la vite mari, 
iar cele din raionul Sebeș în propor
ție de 100,5 la sută. In întreaga re
giune, în primele 15 zile ale lunii 
septembrie s-au încheiat contracte 
pentru creșterea și livrarea a 706 vite 
mari, 153 porci, precum și un însem
nat număr de ovine și viței. Numai în 
comuna Lăpușnic, din raionul llia, 
țăranii muncitori.au contractat de la 
începutul anului și pînă acum 47 vite 
mari, 139 oi și miei. 26 viței ,și a- 
proape 7000 litri lapte.

Numeroși țărani muncitori se pre
zintă pentru a livra vitele contracta
te. De curînd, țăranul muncitor Teofil 
Balaș din satui Cîmpuri de Sus. care 
a livrat o pereche de boi în greutate 
de 1615 kg. a primit 8320 lei și. a 
cumpărat 3 kg. talpă, 7 fuse de piele, 
precum și mărfuri din cadrul comer
țului de întîmpinare. Totodată, i s-au 
redus din cotele obligatorii 113 kg. 
de carne și 250 kg. de cereale. Și alți 
țărani muncitori din regiune au pri
mit însemnate sume de bani pentru 
vitele predate pe baza contractelor 
încheiate cu unitățile O.R.A.C.A. și 
cooperativele din regiune. (Agerpres)

Angajamentele muncitorilor 
Atelierelor C.F.R. Simeria

Muncitorii Atelierelor C.F.R. S’- 
meria și-au luat angajamente în cins-' 
tea celui de ai II-lea Congres ai 
P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie. Ast
fel, muncitorii de la secția 4-a turnă
torie și fierărie s-au angajat să toarne 
peste plan în lunile septembrie și oc
tombrie piese de schimb pentru două 
locomotive. Echipa condusă de ute- 
mistul Cornel Boldor va turna pesh? 
plan o cămășuială de joasă tensiune 
pentru o locomotivă și 160 bucăți sa
boți de locomotivă, iar cea condusă 
de Micova Francisc va turna peste 
plan 320 saboți centru vagoane. 
(Agerpres).

Ni se semnalează că...
. .Oamenii muncii care intră la 

grădina de vară din Petroșani să 
bea o halbă de bere sau să ia o gus
tare sînt serviți de cele mai multe 
ori defectuos. Ospătarii dau intîie- 
tate la servit prietenilor și cunoș
tințelor lor. Așa procedează și os
pătară Hermina. Poți sta la masă 
sau la rind cit vrei: dacă eâ vede 
o cunoscută sau o prietenă o ser
vește cu prioritate. Acestei atitu
dini de nepăsare față de oamenii 
muncii, atitudine comună și altor 
ospătari, trebuie să i se pună odată 
capăt.

Tot din cauza lipsei de respect 
față de consumatori, în această 
grădină mititeii sînt serviți de multe 
ori cruzi.

Cînd se vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea deservirii oamenilor 
muncii în unitățile T.A.P.L. ?

1OSIF MEDREA 
corespondent 

•ir
...Casierița Predescu din stația 

C.F.R. Vulcan cauzează greutăți 
muncitorilor de la mina Vulcan 
care vor să-și procure abonamente 
de călăiorie pe C.F.R. In ziua de i 
18 septembrie a. c. cînd delegatul 
minei Vulcan a prezentat casieriței 
tabelul muncitorilor care solicitau 
abonamente, împreună cu viramen
tul de plată, această l-â amînat pen
tru a doua zi. A doua zi i-'a spus 
delegatului să vină în ziua urmă
toare. Delegatul s-a prezentat și ă 
treia zi, dar casierița era plecată 
la Simeria. Vorba aceea: „Vino 
mîine

DUMITRU LUCA
'■■■ • - corespondent

muncitori.au


STEAGUL ROȘU

Adoptarea Constituției R. P. Chineze 
a fost primită cu entuziasm de poporul chinez

Noua hidrocentrală de pe Kama 
a început să dea curent electric

PEKIN (Agerpres).— China Nouă
La 21 septembrie, întregul oraș 

Pekin a fost în sărbătoare. Casele 
erau împodobite cu drapele roșii flu- 
turînd în vînt. Populația a manifestai 
pe străzi în cinstea adoptării Consti
tuției.

Toate ziarele din capitală publică 
pe două pagini textul Constituției.

In fabrici și școli s-au ținut mitin
guri în cinstea acestui eveniment re
marcabil.

t’EKIN (Agerpres).— China Nouă 
Publicarea Constituției R.P. Chine

ze a constituit pentru muncitorii din 
numeroase uzine un stimulent pentru 
intensificarea eforturilor în producție.

La secția furnalului înalt de Ia 
uzina metalurgică „Sicinșan” din Pe
kin muncitorii au îndeplinit cu zece 
zile înainte de termen angajamentul 
luat de a da 500 de tone de fontă peste 
prevederile planului.

Muncitorii de la secția cuptoarelor 
Martin a oțelăriei din Tiențzin și-au 
luat angajamentul de a produce oțel 
peste prevederile planului șî de a îm
bunătăți calitatea acestuia în semn

Sesiunea Adunării de
BUDAPESTA (Agerpres). —M.T.I. 

transmite :
La 21 septembrie, sesiunea Adu

nării de Stat a Republicii Populare 
Ungare și-a continuat lucrările.

Adunarea de Stat a aprobat pro
iect«! de lege cu privire la introdu-

Bandiții ciankaișiști continuă acțiunile provocatoare 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN (Agerpres).— China Nouă 
transmite :

La 20 septembrie, 37 avioane de 
vînătoare ciankaișiste „F-47“ au zbu
rat deasupra insulei Amoy, a orașelor 
Tunșankan și Cianpu, a peninsulei 
Luao și a insulei Ciuanpu. Avioanele 
ciankaișiste au aruncat 23 de bombe 
și au mitraliat aceste regiuni. 4 pes
cari au fost răniți, un vas de pescari 

de bucurie față de publicarea Consti
tuției.

Numeroase chemări la întrecere au 
avut loc între echipele de muncitori 
care luptă pentru stăvilirea apelor 
fluviului Ianțze în dreptul orașului 
Vuhan în cinstea Constituției R. P. 
Chineze. Constructorii podului de 
peste rîul Han, afluent al fluviului 
Ianțze, lucrează în prezent la termi
narea pregătirilor pentru montarea 
înainte de termen a armăturii de oțel.

In seara zilei de 21 septembrie 
100.000 de tineri și tinere din Muk- 
den au organizat în diferite raioane 
ale orașului mitinguri festive în cins
tea adoptării Constituției. La 20 sep
tembrie, 8.000 de studenți ai Institu
tului politehnic din China de nord
est au aprins un foc de tabără pentru 
a marca acest eveniment.

La 21 septembrie, tirajul ziarelor 
din principalele orașe a crescut de
oarece populația aștepta cu nerăb
dare să cunoască forma definitivă a 
Constituției adoptate de Adunarea 
reprezentanților populari din întreaga 
Chină. Astfel, la Șanhai, ziarul „Cie- 
fanjibao” a vîndut cu 270.000 exem
plare mai mult ca deoibicei.

Stat a R. P. Ungare
cerea unor amendamente și complec- 
tări la constituție.

Sesiunea a ascultat apoi raportul 
asupra noului proiect de lege cu pri
vire la sfaturile populare și a trecut 
la discuțiile pe marginea acestui ra
port.

a fost distrus, iar altul a fost avariat.
In aceeași zi, începînd de la ora 11 

și 28 minute pînă la ora 13 și 30 mi
nute, artileria gomindanistă a tras 
asupra insulelor Taden și Ciuanpu 149 
de obuze, rănind cîțiva locuitori. Ar
tileria de coastă a Armatei Populare 
de Eliberare a ripostat energic bom
bardamentului gomindanist.

In ziua de 18 septembrie a. c. a 
intrat în funcțiune primul agregat al 
noii hidrocentrale de pe Kama, îur- 
nizînd energie electrică întreprinderi
lor industriale din Ural. Folosirea pe 
scară largă a resurselor energetice 
ale fluviului Kama va permite să se 
economisească milioane de tone de 
cărbune, îmbunătățindu-se totodată 
alimentarea cu energie electrică a în
treprinderilor industriale, a colhozu
rilor și S.M.T.-urilor din ținutul în
conjurător.

Un discurs
BELGRAD (Agerpres). — TAStS
Ziarul „Borba” publică discursul 

rostit de președintele Iugoslaviei, 
Tito, la un miting ținut la Ostrojno 
(Slovenia).

In prima parte a discursului său, 
Tito s-a ocupat de problemele situa
ției interne și economice ale Iugosla
viei

Trecînd apoi la problemele de po
litică externă, Tito a declarat că Iu
goslavia nu a crezut niciodată în via
bilitatea „comunității defensive euro
pene” și „a considerat-o întotdeaun. 
ca un avorton, ca o creație artificială 
și lipsită de rațiunea de a fi”.

Tito a arătat că eșecul „comuni
tății defensive europene” nu este o 
catastrofă șî că există condiții și căi 
pentru crearea în Europa a unor rela
ții care să asigure securitatea ei nu 
numai din afară, ci și securitatea 
în Europa însăși. El a continuat :

..Trebuie să avem mai multă griji 
ca integrarea Europei să capete baze 
sănătoase, ca relațiile înlăuntrul Eu
ropei să fie îmbunătățite”.

Am mai declarat, a spus Tito, că ci> 
o asemenea „comunitate defensivă eu- 
lopeană” sîntem gata să colaborăm, 
dar în nici un caz cu o comunitate 
de felul celei propuse anterior.

Referindu-se la problema aderării 
Iugoslaviei la Uniunea norâ-atlantică, 
el a declarat că „pactul atlantic, pre
supunând că are vreo „rațiune de a 
fi”, în prezent începe să capete tot 
mai mult un caracter politic și ideo
logic, și aceasta înseamnă lupta îm
potriva comunismului. De aceea, pen-

Pînă la sfîrșitul anului, vor fi puse 
în mișcare încă cinci agregate ale 
hidrocentralei.

La mitingul care a avut loc cu o- 
cazia punerii în funcțiune a primului 
agregat, colectivul de constructori 
și-a luat angajamentul să îndepli
nească pînă în ziua de 7 Noiembrie 
1954 — a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie — 
planul de lucrări de construcție și 
montare prevăzut pentru anul în
treg-

al lui Tito
tru noi este inacceptabilă ideea care 
s-a căutat să ni se sugereze cîndva 
— a necesității de a adera la pactul 
atlantic”.

Arătînd că locul Iugoslaviei nu este 
in această uniune, Tito a spus: „Pu
tem colabora în diferite probleme. 
Putem colabora, și într-o anumită 
măsură colaborăm, cu blocul atlantic, 
dar numai în unele probleme limitate.

Dar orice luptă ideologică și ori
ce dorință de a declara un nou război 
preventiv ne sînt străine și în aceste 
chestiuni noi nu putem colabora.

Vreau să spun, a declarat Tito în 
continuare, că orice război este ab
surd, dar că un război ideologic este 
și mai absurd... Sîntem împotriva unei 
asemenea lupte și de aceea nu putem 
în prezent fi de acord cu propaganda 
care se duce în străinătate împotriva 
comunismului”.

In partea finală a discursului său, 
Tito a spus că politica de colaborare 
a Iugoslaviei cu toate țările și-a găsit 
expresia în recenta reluare a relațiilor 
cu Uniunea Sovietică, Ungaria, Bul
garia, Romînia, Albania și în prezent 
și cu Cehoslovacia.

„Are cineva dreptul să ne condam
ne acum, pentru că avem în prezent 
nevoie de această normalizare ? Este 
oare într-adevăr necesar ca în loc de 
aceasta să continuăm a fi în ceartă 
cu aceste țări ? — a spus Tito. Ni
meni nu are acest drept. Se poate că 
acest lucru ar fi folositor pentru unii 
sau alții, dar pentru noi și pentru lu
mea întreagă aceasta nu prezintă nici 
un folos”.

Toțî acei cărora le este scumpă 
cauza păcii au salutat cu bucurie cele 
două evenimente mai importante din 
acest an : încetarea războiului din 
Indochina și hotărîrea Adunării Na
ționale franceze de a respinge tratatul 
cu privire la „armata europeană”. 
Pretutindeni aceste evenimente au fost 
apreciate ca o contribuție incontesta
bilă la cauza întăririi păcii, ca o vic
torie a forțelor iubitoare de pace care 
tind spre slăbirea încordării inter
naționale. Numai cercurilor guver
nante aceste evenimente nu le-au fost 
pe plac. Oamenii politici și publiciștii, 
care oglindesc în declarațiile și co
mentariile lor punctele de vedere ale 
acestor cercuri, au considerat ambele 
evenimente ca grave înfrîngeri ale di
plomației americane.

Infrîngerile politicii externe a 
S.U.A. au provocat în anumite cercuri 
ale acestei țări o vădită derută și au 
făcut pe oamenii politici și pe publi
ciștii americani de cele mai diferite 
orientări, să vorbească de viciile și 
greșelile radicale ale acestei politic:. 
Milionarul Harriman. lider al parti
dului democrat, demonstrează într-un 
articol - publicat în ultimul număr a! 
revistei „Foreign Affairs” că defectul 
principal al politicii externe a S.U.A. 
constă în faptul că S.U.A. încearcă 
să-și impună voința aliaților lor, fără 
a ține seama de interesele acestora. 
Politica S.U.A. a fost criticată vehe
ment și de Stevenson, alt lider al par
tidului democrat, de Landou, fost can-

Politica agresivă 
sub steagul „anticomunismului

didat la postul de președinte din par
tea partidului republican, de Kennan, 
fost ambasador al S.U.A. la Moscova, 
și de alții.

Așa dar, în prezent, numeroase per
sonalități din S.U.A. sînt nevoite să 
recunoască — unele indirect, altele 
direct — că faimoasa politică „de 
pe poziții de forță”, pe care actualul 
guvern american își bazează relațiile 
sale cu alte state, nu a dus la con
solidarea, ci dimpotrivă, la slăbirea 
pozițiilor internaționale ale S.U.A. In- 
cercînd să împiedice cu orice preț nă
zuința popoarelor spre slăbirea încor
dării internaționale, cercurile guver
nante americane s-au opus nu numai 
țărilor din lagărul democrat, ci și 
țărilor capitaliste aliate cu ele, an- 
gajîndu-se astfel pe o cale care duce 
spre izolare

Recent, la Congresul organizației 
„Legiunea americană”, care se află 
pe poziții extrem de reacționare, d-1 
Eisenhower, președintele S.U.A., a 
făcut o analiză a problemelor de po
litică externă. Trebuie remarcat în 
special că în discursul său, Eisenho
wer a recunoscut eșecul planurilor a- 
mericane de creare a „armatei euro
pene”. Enumerînd măsurile practice 
ale diplomației americane, el n-a pu-
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tut indica, în fond, nici o realizare 
constructivă a acesteia.

Punînd chestiunea importantă a 
perspectivelor de viitor ale politicii 
externe a S.U.A., președintele Eisen- 
hower a considerat necesar să formft- 
leze — după cum s-a exprimat el — 
„cinci adevăruri”, care , după părerea 
sa, corespund „programului de rea
lizare a păcii“.

Un studiu mai aprofundat al aces
tor chestiuni arată însă că ele nu 
pot contribui de loc la realiza
rea păcii. Din contră, ele duc 
mai curînd la o agravare a situație! 
internaționale. Toate aceste poziții se 
rezumă, în fond, la o singură teză 
care pretinde că S.U.A. și aliații lor 
ar fi amenințați de „comunismul in
ternațional” și că această pretinsă a- 
menințare ar putea fi înlăturată prin 
înăbușirea cu forța a comunismului 
atît în S.U.A. cît și în afara granițe
lor lor.

Acestea sînt tezele prezentate în 
discursul președintelui S.U.A. drept 
concluzii care, după părerea sa, co
respund „programului american pen
tru realizarea păcii”.

Este lesne de văzut că „adevăru
rile” expuse de Eisenhower în discur
sul său nu aduc nimic nou în politi
ca „de pe poziții de forță“, promo

vată de guvernanții S.U.A. In discur
sul său este nouă doar doza neobiș
nuit de mare de invocări ale păcii, 
care sînt în contrast izbitor cu stră
duințele sporite depuse în ultimul timp 
de diplomația americană pentru a în
jgheba mereu alte blocuri militare a- 
gresive. Politica americană „de pe 
poziții de forță” eșuează nu numai 
în relațiile cu Uniunea Sovietică și ță
rile lagărului socialist, ci și în rela
țiile cu aliații S.U.A.

Cercurile guvernante americane 
tind să restabilească influența lor 
zdruncinată în lagărul capitalist, des- 
fășurînd o nouă campanie anticomu
nistă, în ciuda faptului că această 
campanie a eșuat în repetate rînduri.- 
O dovadă a celor afirmate o consti
tuie și încercarea diplomației ameri
cane de a înjgheba o ediție nouă a 
faimosului „pact anticomintern”, sub 
firma de „pactul defensiv pentru Asia 
de sud-est”.

Toate acestea sînt încercări încăpă
țînate de a folosi firma veche a „anti
comunismului” pentru a obliga țările 
lagărului capitalist să se strîngă în 
jurul S.U.A. în vederea luptei împo
triva largilor mișcări populare pen
tru pace, libertate națională șî inde
pendență.

Totuși, cei ce întreprind în prezent 
aceste tratative, abia dacă pot conta 
pe alte rezultate decît acelea cu care 
s-au terminat uneltirile analoge ale 
predecesorilor lor. (Agerpres).

(„Pravda”)
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