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Un nou an de muncă rodnică 
pentru însușirea 

bazelor marxism-leninismislui

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

Crește avîntul întrecerii socialiste
La 1 octombrie are loc deschiderea noului an școlar în în- 

vățămîntul de partid — an de muncă rodnică pentru însușirea 
de noi cunoștințe din nesecatul tezaur al învățăturii marxist- 
leniniste. Membrii și candidații de partid, oamenii muncii în
cadrați în cercurile și cursurile învățămîntului de partid, încep 
noul an de învățămînt dornici de a deveni luptători mai pre
gătiți, mai hotărîți pentru cauza socialismului.

Deosebit de mare este grija pe care partidul o poartă edu
cării în spiritul marxism-leninismului a comuniștilor. Așa cum 
se arată în proiectul Statutului modificat al P.M.R., tăria parti
dului nostru constă în aceea că el se călăuzește în întreaga 
sa activitate după învățătura atotbiruitoare a lui Marx, Engels, 
Lenin, Stalin. Călăuzit de învățătura marxist-leninistă, partidul 
are putința să conducă cu pricepere poporul nostru pe drumul 
luminos al construirii socialismului.

Majoritatea organizațiilor de partid din Valea Jiului s-au 
ocupat cu simț de răspundere de pregătirea noului an școlar 
al învățămîntului de partid. Cursanții au fost încadrați în cer
curile și cursurile de partid ținîndu-se seamă de dorința lor 
personală, de nivelul lor de cunoștințe. Interesul crescînd al 
membrilor și candidaților de partid față de studiul marxism- 
leninismului’ e oglindit și de faptul că în acest an, numărul 
celor înscriși în învățămîntul de partid a crescut simțitor față 
de anul trecut. Propagandiștii au fost pregătiți mai temeinic în 
seminariile de calificare iar comitetele de partid șî birourile 
organizațiilor de bază s-au îngrijit de asigurarea condițiilor or
ganizatorice necesare desfășurării activității cercurilor și cursu
rilor învățămîntului de partid. In ultima vreme au avut loc în- 
tîlniri între propagandiști și cursanți precum și alte acțiuni me
nite să asigure pregătirea cu succes a noului an școlar în învă
țămîntul de partid.

Desfășurarea în condițiuni bune a anului școlar în învăță
mîntul de partid pune în fața organelor și organizațiilor de 
partid sarcina de a se îngriji în permanență de ridicarea la un 
nivel mai înalt a propagandei de partid. Trebuie îțjțeles fapțiil 
că principalul în învățămîntul de partid este conținutul învă
țămîntului, conținutul de idei al propagandei, puritatea sa ideo
logică. Comitetele de partid trebuie să asigure nu numai frec
vența la cercuri și cursuri, ci și calitatea expunerilor și discuțiilor.

O mare atenție trebuie acordată studierii problemelor teo
retice în strînsă legătură cu sarcinile actuale, concrete ale con
strucției socialiste în țara noastră, de problemele pe care le au 
de rezolvat cursafiții în munca lor. învățămîntul de partid trebuie 
să se desfășoare astfel în cît să ajute cadrele de conducere, 
muncitorii, tehnicienii etc. să aplice tezele teoretice în practica 
lor de zi cu zi. Studierea documentelor Congresului al II-lea al 
P.M.R. în cadrul cercurilor și cursurilor de partid trebuie să 
ducă la ridicarea activității membrilor și candidaților de 
partid, la îmbunătățirea muncii politice și organizatorice de 
partid în mine, întreprinderi, instituții, pe șantiere etc.

învățămîntul de partid nu se poate desfășura cu succes, nu 
poate da rezultatele așteptate acolo unde se practică bucheris- 
mul și dogmatismul, acolo unde se manifestă tendința de rupere 
a teoriei de practică. De la început trebuie combătută metoda 
școlărească a întrebărilor și răspunsurilor. învățămîntul de par
tid se desfășoară viu și interesant acolo unde în jurul probleme
lor puse în discuție au loc dezbateri libere, dispute de păreri.

In cursurile și cercurile de partid trebuie scos pe. deplin în 
evidență rolul important al lui V.I. Lenin în dezvoltarea crea

toare a marxismului, tezele elaborate de Lenin cu privire la 
construirea socialismului. De asemenea trebuie reliefată dezvol
tarea în mod creator de către I. V. Stalin ă învățături! marxist- 
leniniste,. trebuie scoase în evidență tezele cu care I. V. Stalin 
a îmbogățit teoria revoluționară, știința construirii socialismului 
și comunismului. In cercurile și cursurile învățămîntului de 
partid e necesar să fie scos cu putere în evidență rolul hotărîtoi 
al maselor în făurirea istoriei, rolul partidului de tip nou ca 
forță conducătoare a poporului în lupta pentru construirea vieții 
noi, Studiului istoriei Partidului Muncitoresc Romîn în cercurile 
învățămîntului de partid trebuie să i se acorde o deosebită atenție, 
deoarece aceste cercuri ajută membrii și candidații de partid 
s<ă cunoască tradițiile eroice de luptă ale partidului pentru lichi
darea exploatării capitaliste, pentru făurirea regimului democrat- 
popular, pentru construirea vieții noi, socialiste.

E necesar să se acorde atenția cuvenită frecvenței cursanți- 
lor la învățămîntul de partid, trimiterii cu regularitate a propa
gandiștilor la cursurile de pregătire organizate de cabinetul de 
partid. Organizațiile de bază sînt datoare să analizeze felul în 
care s-au desfășurat primele lecții, să ia măsuri pentru înlătura
rea lipsurilor semnalate. Birourile organizațiilor de bază trebuie 
să controleze permanent felul cum membrii și candidații de 
partid își îndeplinesc sarcina statutară de a-șî ridica nivelul de 
conștiință, de a-șî însuși bazele marxism-leninismului.

Să luptăm pentru ca noul an școlar în învățămîntul de partid 
să ciuca la înarmarea membrilor și candidaților de partid cu 
noi și noi cunoștințe din mărețul tezaur al învățăturii marxist- 
leniniste, la creșterea rolului lor de luptători de avangardă în 
opera de construire a socialismului. »

La mina Aninoasa
Zilele trecute, din inițiati

va organizației de partid, a 
comitetului de secție sindi
cală, a conducerii adminis
trative și a fruntașilor între
cerii din sectorul IV al minei 
Aninoasa, colectivul acestui 
sector a chemat la întrecere 
toate colectivele sectoarelor 
de Ia mină în cinstea Con-, 
greșului partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie. In angaja
mentele colectivului sectoru
lui IV se prevăd printre al
tele, pentru luna octombrie ■

se organizează o întrecere între sectoare

Muncitorii și tehnicienii de 
pe șantierul de construcții din 
Vulcan își sporesc eforturile 
în lupta pentru traducerea în 
viață a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie.

In primele 26 de zile din 
luna septembrie cele mai fru
moase succese în întrecerea

De la începutul anului, cînd 
secția bunurilor de larg con
sum de.la 
utilaj minier din Petroșani 
și-a început activitatea, au 
fost produse în această secție 
peste 600 de sobe de gătit cu 
trei plite și 3000 buc. arcuri 
pentru dormeză, confecționate 
din deșeuri. Prin folosirea 
maximă a deșeurilor de tablă 
care altădată erau aruncate, 
colectivul acestei secții a fă
cut o economie de 60 coaie 
de tablă din care se pot con
fecționa încă 30 bucăți sobe 
de gătit cu trei plite, ceea ce

Muncitoarele din secții 
IlI-a textilă a Filaturii Lu- 
peni, în afară de angajamen
tele pe care și le-au luat cu 
privire la îndeplinirea și de
pășirea planului în întîmpl- 
riarea Congresului al II-lea 
al partidului și a zilei de 7 
Noiembrie, s-ău hotărît să

Prefață la volumul 7 al Operelor lui V. I. Lenin
Volumul al șaptelea cuprin

de lucrările scrise de V. I. 
Lenin în perioada septembrie 
1903—decembrie 1904.

In acest volum intră cartea 
„Un pas înainte, doi pași 
înapoi", care a constituit pre
gătirea organizatorică a par
tidului bolșevic.

O parte însemnată a lucră
rilor publicate în acest volum
— „Relatare despre Congre
sul al II-lea al P.M.S.D.R.". 
articolul „Un pas înainte, doi 
pași înapoi. Răspunsul lui 
N. Lenin către Roșa Luxem
burg“, cuvîntările și rezolu
țiile la congresul Ligii din 
străinătate a social-democra
ției revoluționare ruse și la 
ședințele Consiliului partidu
lui, proiectul apelului „Către 
partid“, broșura „Campania 
zemstvelor și planul „Iskrei"
— sînt îndreptate împotriva 
oportunismului organizatoric

— depășirea planului la
cărbune cu 15 la sută;

— depășirea planului la
pregătiri cu 5 la sută;

— reducerea consumului 
specific la exploziv, pentru a 
se realiza o economie pe 
sector de 80 kg. exploziv:

— nici o brigadă de mineri 
să nu rătnînă sub normă.

Se mai prevăd în angaja
mentele acestui colectiv obiec
tive cu privire la calitatea 
cărbunelui, calificarea la lo
cul de producție, extinderea

In lupta pentru îndeplinirea angajamentelor
socialistă le-au obținut mun
citorii din brigada complexă 
condusă de fruntașul întrece
rii socialiste Sandu Tudor 
care și-au realizat sarcinile 
de plan în proporție de 170 
la sută. De asemenea, briga
da de specialitate condusă de 
constructorul Ioan Moga și-a 
depășit sarcinile de plan pe 
aceeași perioadă de timp cu 

’nfr-o secție de bunuri de larg consum
aduce întreprinderii o econo
mie de peste 15.000 lei

Analizând într-o consfătui
re posibilitățile de sporire a 
producției bunurilor de larg 
consum, muncitorii și tehni
cienii secției s-au angajat ca 
în cinstea celui de al II-lea 
Congres al partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie să-și de
pășească sarcinile de plan 
inițial prevăzute. Echipele 
conduse de utemiștii Zoltan 
Fenedi și Ion Constantinescu 
și-au luat angajamentul să 
confecționeze zilnic 4 sobe de 

O inițiativă lăudabilă
presteze fiecare cîte 4 ore de 
muncă voluntară.

Impărțindu-se pe echipe, ti
nerele muncitoare vor ajuta 
la conservarea zarzavaturilor 
pentru cantină, la1 pregătirile 
pentru iarnă, vor curați sec
ția și vor pregăti toate- ma
terialele necesare pentru 

și tactic al menșevicilor și 
împotriva acțiunilor lor sci
zioniste.

Scrisorile publicate în vo
lumul de față — „Scrisoare 
către membrii C.C.", „Către 
cinci membri ai Comitetului 
Central", „Scrisoare către a- 
genții C.C și membrii comi
tetelor P.M.S.D.R. care s-au 
pronunțat pentru majoritatea 
Congresului al II-lea al par
tidului“, „Scrisoare către Gle
bov (V. A. Noskov)" — ară
tă lupta lui Lenin împotriva 
împăciuitorismului.

Lucrările: „Ce urmărim 
noi ?", „Către partid“, „Scri
soare către tovarăși“, „înști
ințare despre formarea Comi
tetului de Organizare și des
pre convocarea Congresului 
ăl III-lea ordinar al Partidu
lui muncitoresc social-demo
crat din Rusia" scot la iveală 

graficului ciclic, economii lă 
aer comprimat și energie e- 
lectrică prin înlăturarea pier
derilor, reducerea absențelor 
nemotivate.

Minerii și tehnicienii din 
sectorul IV s-au angajat că 
pînă la 30 noiembrie să în
deplinească planul anual la 
cărbune.

Colectivele celorlalte sec
toare de la mina Aninoasa! 
au primit cu satisfacție ini
țiativa colectivului sectoru
lui IV.

60 la sută, iar brigăzile de 
muncitori constructori condu
se de tov. Ioan Glogoveteanu, 
Ioan Cîmpeanu și Ștefan Sta
nică, pe iîngă faptul că își de
pășesc zilnic sarcinile de 
plan cu 30-55 la sută, exe
cută și lucrări de bună cali
tate.

G. ȘERBANESCU 
corespondent

gătit cu 3 plite peste preve
derile sarcinilor de plan. E- 
chipa condusă de lăcătușul 
State Moraru, car« lucrează 
la confecționarea arcurilor 
pentru dormeză, s-a angajat 
ca în cinstea Congresului și 
a zilei de 7 Noierfibrie să-și 
depășească zilnic sarcinile de 
plan cu peste 35 la sută.

Colectivul secției este hotă- 
rît să producă pînă la 30 oc
tombrie încă 300 de sobe de 
gătit cu trei plite și 5000 de 
bucăți de arcuri pentru dor
meză.

schimbul de onoare organizat 
în cinstea Congresului.

In fruntea celor care șf-au 
luat angajamente, în consfă
tuirea care a avut loc în ca
drul secției, au fost tovarășele 
Olivia Belovan, Bertha Balla. 
Ioană Gîrlea, Sabina Bunr 
gărdean și altele.

conducerea de către Lenin ă 
pregătirii Congresului al III- 
lea al P.M.S.D.R., a organi
zării Biroului Comitetelor, 
Majorității și a ziarului bol
șevic „Vperiod“.

Pentru prima oară au fost 
incluse în Operele lui Lenin 
următoarele documente, care 
se publică în volumul de 
față : „Declarație în legătură 
cu raportul lui Martov“, seri < 
soarea „Către- redacția O.C. 
al P.M.S.D.R." cu privire la 
plecarea lui Lenin din redac
ția „Iskrei", proiectul de re
zoluție cu privire la convoca
rea Congresului al III-lea al 
partidului și cea de-a IV-a 
cuvîntare a lui Lenin cu pri
vire la editarea literaturii de 
partid, rostită în ședința Con
siliului partidului, precum șl 
„înștiințare cu privire la con
stituirea Biroului Comitetelor 
Majorității“.
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Materiale pentru Congresul al 11-lea al P.M.R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
Propuneri cu privire la 

proiectul Statutului modificat 
al P.M.R.

— Tovarășul Șeitan Ioan (Lupeni) 
propune ca pasajul din aliniatul ul
tim al articolului 14 din proiectul de 
Statut, în care se arată că unui mem
bru de partid trecut în rîndul candi- 
daților pe un termen pînă la 1 an, 
după trecerea termenului stabilit și 
reprimirea lui în partid i se menține 
stag.ul de partid anterior, să fie mo
dificat în felul următor : „După tre
cerea termenului stabilit, cel trecut 
în rîndul candidaților se primește în 
partid conform normelor obișnuite 
fără a i se menține stagiul de partid 
anterior.

— Tovv. Bârthâ Iosif (Lonea) pro
pune ca cel de al doilea aliniat din 
articolul 1 al proiectului Statutului 
modificat să aibă următoarea formu
lare : „Cei care au exploatat sau ex
ploatează munca altora nu pot fi mem
bri ai Partidului Muncitoresc Romîn".

— Tovarășul Biro Lazăr (Uricani) 
propune ca ultima frază a punctului 
e din articolul 2 al proiectului de Sta
tut să fie formulată astfel: „Atitudi
nea pasivă și formală a membrilor 
de partid față de hotărîrile partidului 
slăbește capacitatea de luptă a parti
dului și împiedică realizarea noliti- 
cii sale, si este incompatibilă cu ră- 
mînereâ în rîndurile partidului".

De asemenea, tov. Biro Lazăr pro
pune ca aliniatul al 5-!ea «n artico
lul 58 să fie formulat în felul urmă
tor : „Biroul organizației de bază sau 
comitetul de partid aleg cîte un secre
tar care trebuie să aibă un stagiu de 
partid de cel puțin 3 ani pentru birou 
și cel puțin 4 ani pentru comitet". To
varășul Biro face această propunere 
deoarece membrii de partid cu un sta
giu de partid mai îndelungat au o 
experiență mai mare în muncă ceea’ 
ce le va da posibilitate să-și înde
plinească cu succes sarcinile ce le 
revin.

— Tov. Otilia Muleaucă (orașul 
Vulcan) propune ca acei membri de 
partid care nu depun nici o activi
tate de partid, nu se achită de sar
cinile încredințate de organizația de 
bază și nu-și plătesc la timp cotizația 
să fie trecuți în rîndurile candidaților 
de partid, iar dacă nici în urmă a- 
cestei sancțiuni nu-șl îmbunătățesc 
activitatea să fie excluși din partid.

întrebări $i răspunsuri 
cu privire la 

proiectul Statutului modificat 
al P.M.R.

— Tovarășul Szocs Iosif (Lonea) 
întreabă « Ce se întîmplă cu un can
didat de partid care în timpul stagiu
lui stabilit nu s-a ridicat la nivelul 
cerințelor, spre a putea fi primit în 
rîndurile membrilor de partid ?

Răspuns: In articolul 19 se arată 
că dacă în timpul stagiului candida
tul n-a reușit încă, din motive pe care 
organizația le consideră valabile, să 
se ridice la nivelul cerințelor ce se 
pun unui membru de partid, organi
zația de bază va putea hotărî prelun
girea stagiului de candidat. In cazul 
cîrid s-a constatat că sub raportul 
calităților personale candidatul nu 
este demn să fie primit în partid, or
ganizația de bază va hotărî exclu
derea lui din rîndurile candidaților 
de partid.

— Tovarășul I. Huszti (Petroșani) 
întreabă: Cum se face reprimirea în 
partid a acelor membri de partid care 
au fost trecuți în rîndul candidaților?

Răspuns : în articolul 14 al proiec
tatei de Statut se arată că „cel trecut 
ra rîndul candidaților se primește în 
partid conform normelor obișnuite", 
adică trebuie să prezinte recomandă
rile prevăzute pentru categoria din 
care face parte, iar primirea lui în 
partid se hotărăște de adunarea ge
nerată ă organizației de bază.

Dreptul de control — factor important 
în ridicarea rolului organizațiilor de bază

Organizațiile de bază au un rol de 
mare importanță în viața partidului, 
în lupta pe care poporul nostru mun
citor o desfășoară pentru construirea 
vieții noi, socialiste. Așa cum se pre
vede în proiectul Statutului modificat, 
organizațiile de bază desfășoară mun
ca de agitație și organizatorică pen
tru mobilizarea maselor la înfăptui
rea chemărilor și hotărîrilor partidu
lui, la întărirea disciplinei în muncă, 
la intensificarea și desfășurarea între
cerii socialiste, fiind astfel conducă
torii politici ai luptei pentru. îndepli
nirea la toți indicii a planului de pro
ducție.

Prevederile proiectului Statutului 
modificat dă organizațiilor de bază 
putința de a-și îndeplini cu succes a- 
ceste sarcini. De cea mai mare în
semnătate este faptul că la articolul 
61 al proiectului Statutului modificat 
se prevede: „In vederea ridicării ro
lului organizațiilor de bază ale parti
dului din întreprinderile de producție și 
comerț, inclusiv stațiunile de mașini 
și tractoare, gospodării agricole de 
stat, gospodării agricole colective, și 
în vederea ridicării răspunderii lor 
pentru starea muncii în aceste un: 
tați, se acordă acestor organizații 
dreptul de control asupra activității 
administrației".

Aceste prevederi incluse în proiec
tul de Statut constituie pentru orga
nizația noastră.de bază un ajutor de 
măre preț în ceea ce privește ridica
rea rolului ei de conducător politic.

Cu mai multe luni în urmă, orga
nizația noastră de bază nu își înde
plinea așa cum trebuie rolul ei de 
conducător politic în întreprindere, nu 
se folosea de dreptul de control asu
pra conducerii administrative. Starea 
aceasta de lucruri se datora pe de o 
parte faptului că fostul director al 
întreprinderii se ferea de controlul 
organizației de bază, pe de altă parte, 
faptului că organizația de bază n-a 
știut să-și impună acest drept și n-a 
tras din timp la răspundere pe direc
tor, care deși era membru de partid, 
căuta să se sustragă de la controlul 
partidului. Ca urmare. în întreprinde
rea noastră se cuibăriseră mari lip
suri. Dintre acestea amintesc faptul 
că anul trecut preparația a intrat în 
iarnă nepregătită, ceea ce a dăunat 
grav procesului de producție și ă 
împiedicat realizarea planului în lu
nile de îngheț.

Trăgînd învățăminte din studierea 
proiectului Statutului modificat, din 
lipsurile noastre de pînă acum, ne 
dăm seama cît de important este făp
tui că proiectul Statutului modificat 
stabilește dreptul organizațiilor de 
bază de ă controla administrația. Im
portanță acestui lucru e dovedită de

Unui membru de partid nu-i este îngăduit să stea pasiv fată de lipsuri
La mina noastră majoritatea comu

niștilor luptă activ pentru traducerea 
în viață a politicii partidului, pen
tru îndeplinirea hotărîrilor sale. Mem
brii de partid scot la iveală și critică 
lipsurile în muncă fără să țină sea
ma de persoane.

In cadrul unei consfătuiri de pro
ducție ce a avut loc în sectorul I al 
minei, minerul comunist Ioan Recsak 
a criticat conducere:: tehnico-adminJL 
trativă pentru defecțiuni în aprovi 
zionarea brigăzilor de mineri cu ma
terial lemnos și vagonete goale. In 
urmă criticii aduse, conducerea sec
torului a luat măsuri pentru ca aceste 
deficiențe care frîaează avîntul între
cerii socialiste să fie lichidate. In-pre
zent, brigăzile de mineri din sector 
au asigurate condiții tehnico-organi- 
zatorice bune de muncă, lucru care 
a făcut ca colectivul sectorului să se 
situeze la loc de frunte în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în cinstea 
celui de al 11-lea Congres al partidu
lui și a zilei de 7 Noiembrie. Poziție 
critică față de lipsuri iau și comu
niștii Ludovic Bartha, Ioan VenUr, 

fapte petrecute chiar la preparația 
Petrila. Acum cîtva timp, de exem
plu, organizația de bază s-a sezisât 
de faptul că o bună parte din sortu
rile de cărbune livrate de preparație 
nu corespundeau din punct de vedere 
calitativ. Procentul de cenușă în căr
bune era mai mare de cît cel prevăzut 
de Stas. înrăutățirea calității cărbu
nelui provenea din o serie de defi
ciențe în procesul de producție, mai 
ales la spălătorie, unde tov. ing. Fru- 
rnosu, șeful secției, dădea dovadă de 
nepăsare față de calitatea cărbune
lui. Pentru înlăturarea acestor defi
ciențe, biroul organizației de bază a 
cerut conducerii administrative să 
prezinte un raport asupra calității 
cărbunelui. In cadrul unei adunări 
generale, organizația de bază a adop
tat o hotărîre prin care ă recomandat 
conducerii administrative măsuri în 
vederea îmbunătățirii calității cărbu 
nelui. Conducerea administrativă ă 
^reparației a aplicat în viață această 
hotărîre. Au fost reparate sitele Zim- 
rner, a fost repus în funcție elevato
rul de spălare, a fost reparată insta
lația de ciuruire a cărbunelui cocsi- 
ficăbil și astfel, în decurs de două 
săptămîni, calitatea sorturilor de căr
bune s-a îmbunătățit. Menționez că 
în urma unui control făcut recent, au 
fost semnalate alte defecțiuni clare 
dăunează calității cărbunelui. Bineîn
țeles, nu vom stă pasivi nici față de 
aceste neajunsuri.

In ziua de 23 septembrie, adună 
rea generală ă organizației noastre 
de bază â ascultat raportul prezentat 
de conducerea administrativă asupra 
pregătirilor pentru iarnă. Multe ău 
fost propunerile făcute de comuniști 
în cadrul acestei adunări în vederea 
asigurării bunei funcționări a tuturor 
instalațiilor preparație! în timpul ier 
nii. Pe baza hotărîrii organizației de 
bază, a propunerilor făcute în aduna
re, precum și a concluziilor trase în 
urma unei consfătuiri de producție 
ținută în acest scop, conducerea ad
ministrativă a întreprinderii a elabo
rat un plan de măsuri pentru ca pre
parația să intre în iarnă pregătită. 
Biroul organizației de bază va con
trola îndeplinirea acestor măsuri.

Luptînd pentru îndeplinirea sarcini 
lor de răspundere ce-i revine, folosind 
în mod just dreptul de control asu
pra administrației, organizația noas
tră de bază își vă îndeplini cu succes 
rolul de conducător politic ăl colectf- 
vidui întreprinderii în lupta pentru 
înfăptuirea fermă ă hotărîrilor parti
dului și guvernului.

SIMION CRIȘAN 
secretarul organizației de bază 

de lă preparația Petrila

Simion Leș, Mihai Farkae, Gheorghe 
Botiéi și alții.

Trebuie însă spus că la mina noas
tră mai sínt unii membri de partid 
care stau pasivi față de lipsuri, nu 
iau poziție critică împotriva acelora 
care le comit. Se pune deci întreba
rea: ace] membru de partid care ră- 
mîne pasiv față de lipsuri, este un 
luptător activ pentru traducerea în 
viață a politicii partidului, a hotărî
rilor sale? Eu cred că nu. Iată de e- 
xemplu, tov. Rudolf Lalescu. Ca și 
tov. Ioan Recsak el este miner în sec
torul I al minei. Amîndoi sînt mineri 
harnici care prin munca lor sînt e- 
xemplu pentru minerii de la mina 
noastră. Dar în timp ce tovarășul 
Recsak critică cu tărie lipsurile din 
sector, tovarășul Lalescu prezintă si
tuația într-o lumină trandafirie, pen
tru a nu se pune rău cu conducerea 
sectorului. Tovarășul Lalescu este 
mulțumit de faptul că conducerea sec
torului asigură brigăzii sale condi
ții optime de muncă, dar el, nu se in
teresează dacă și celelalte brigăzi din 
sector au sau nu condiții pentru a-și 
îndeplini și depăși angajamentele

Dezbaterea 
proiectului de Statut — 

prilej de intensificare 
a activității membrilor 

de partid
Recent, membrii și candidații de 

partid de la Filatura Lupeni au dez
bătut în cadrul adunării generale ă 
organizației de bază proiectul Statu
tului modificat al partidului. Un fapt 
pozitiv este acela că la discuțiile pur
tate în jurul capitolelor proiectului 
Statutului modificat au luat parte un 
mare număr de membri și candidați 
de partid. Pentru unii membri de par
tid, printre care și tov. Caus Carlo nu 
eră suficient de clar acel punct din 
proiectul Statutului modificat în care 
se prevede că „Cei care exploatează 
munca altora mi pot fi membri aî 
Partidului Muncitoresc Romîn". El a 
cerut să se clarifice dacă acei care 
au exploatat în trecut munca altora 
pot deveni membri de partid.

Luînd cuvîntul. tovarășul Alexan
dru Varga a arătat că nici cei care 
au exploatat și nici cei care exploa
tează munca altora nu pot deveni 
membri ai partidului nostru. Pentru 
a întări cele arătate el a dat exemple 
pe foști moșieri și fabricanți care în 
urma reformei agrare și a naționali
zării fabricilor li s-au tăiat posibili
tățile de a exploata. Ei însă regretă 
acele vremuri și dușmănesc poporul 
nostru muncitor care a devenit stă- 
pîn pe bogățiile țării, pe munca să.

Proiectul Statutului modificat al 
partidului nostru — a spus tov. Iosif 
Sz'âbo — arată clar că fiecare mem
bru de partid este obligat să fie frun
taș în muncă, să-și ridice neîncetat 
calificarea profesională și. prin pro
priul exemplu, să mobilizeze pe cel 
fără de partid la lupta pentru mărirea' 
continuă a productivității muncii și 
întărirea disciplinei în muncă, să pă
zească și să întărească prin toate 
mijloăceie proprietatea socialistă, 
bază sfîntă și de neatins a regimu
lui democrat-populăr. Eu — â spus 
tov. Szabo — voi lupta din toate pu
terile pentru îndeplinirea hotărîrilor 
partidului, voi căuta să fiu exemplu 
pentru oamenii muncii fără de partid.

A luat cuvîntul și t^v. Petru Cson- 
toș. El a arătat că așa cum prevede 
proiectul Statutului modificat, pentru 
un membru de partid nu este sufi
cient să se declare de acord cu hotă
rîrile partidului. Orice membru de 
partid este obligat să lupte pentru 
înfăDtuirea acestor hotărîri.

Un fapt negativ în felul cum s-a 
dezbătut proiectul Statutului modifi
cat ăl partidului în organizația d<d 
bâză de lâ Filatură Lupeni este â- 
cela că unii membri de partid ca Vâ- 
sile Făgețel. Marin Ispas, Gheorghe 
Marnla și alții n-âu luat parte lă dis
cuții.

luate. De pasivitate față de lipsuri 
dau dovadă și membrii de partid Las- 
cu Murg, Teodor Bolunduț și alții. 
Acești tovarăși trebuie să se gîndeas- 
că lâ ceea ce se spune în proiectu' de 
Statut și anume că un membru de 
partid nu are dreptul să ascundă o 
stare de lucruri nesatisfăcătoare, să 
privească cu nepăsare neajunsurile, 
lipsurile și abaterile care lovesc în in
teresele partidului, poporului și sta
tului.

Ținînd cont de importanța pe care 
o are sarcina fiecărui membru de 
partid de a combate lipsurile, c. cred 
că este necesar ca în proiectul Sta
tutului modificat să se prevadă sanc
ționarea acelor membri de partid care 
stau pasivi față de lipsuri. După păre
rea mea, includerea acestui punct în 
proiectu] Statutului modificat va duce 
la întărirea exigenței membrilor de 
partid față de lipsuri, va contribui 
lâ îmbunătățirea muncii în toate do
meniile de aeli'-i»-.!-'

IOAN ORDOG
instructor al Comitetului raional 

de partid la mina Uricani

noastr%25c4%2583.de
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Muncă rodrfcă
Zi de zi muncitorii de la gospodăria 

de locuințe muncitorești din Aninoa
sa înscriu noi victorii în producție în 
cinstea Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie,

In această direcție -;înt demne de 
remarcat succesele obținute de mun
citorii din echipele de zidari conduce 
de tov. Petru Mezmer șl Gheorghe 
Valea. Membrii acestor echipe au reu
șit să realizeze pe intervalul 1—26 
septembrie depășiri ale sarcinilor de 
plan de 58 și respectiv 52 la sută. Cu

O stație de aerosoli la Aninoasa
In cadrul serviciului medico-sanitar 

de la mina Aninoasa. a luat de curînd 
ființă o stație de aerosoli. Aici vor 
primi mhalațîi cu penicilină, efedrina 
etc., după recomandarea medicilor, 
bolnavii care suferă de boli ale căi
lor respiratorii, precum și de nas-gît. 
La această stație vor putea fi tratați 
zilnic 10—15 bolnavi

Aproape întreaga parte mecanică 
și electrică a acestei stații se compu
ne din piese recuperate. Piesele care 
lipseau au fost confecționate la ate
lierul întreprinderii

Un interes deosebit au dat pentru

O nouă agenție C.E.C.
Jn localitatea Lonea a sporit con

siderabil numărul minerilor, munci
torilor, tehnicienilor, gospodinelor etc. 
depunători de economii pe librete 
C.E.C. De aceea, în această localitate 
s-a făcut simțită lipsa unei agenții 
C.E.C, unde oamenii muncii să-și 
poată depune economiile său să-și 
ridice banii economisiți.

De curînd, această lipsă ă fost în

„Iml dai atîtea tone de cărbune?”
Maistrul miner loan Horvath nu 

este singurul maistru de la mina U- 
ricani care nu-și face din plin dato
ria. Tov. loan Horvath și alți maiștri 
au uitat că datoria maistruîui miner 
este de a organiza munca la locurile 
de producție și nu de a anunța numai 
preliminarul și de a face pe suprave
ghetorii de transoort.

Tov. Horvath își mărginește în bună 
parte activitatea lă aceea că arată 
brigăzii care-i preliminarul său, în
treabă pe șeful brigăzii sau șeful de 

. schimb cam în felul următor: „astăzi, 
așa că îmi dai atîtea tone de căr
bune ?“, se sezisează și face scandal 
la adresa unor lipsuri din abataj, apoi 
coboară pe galerii și se ocupă de 
pontaj și măi puțin de transport, in 
ziua de 2 septembrie, de pildă, tov. 
maistru Horvath s-a dus la abatajul 
nr. 7 și î-a spus minerului Parlac: 
„de aici îmi dai atîtea tone de căr

mult spor muncesc și echipele de dul
gheri conduse d tov. Toma Furdui 
și Vasile Costin care zilnic îș'i întrec 
productivitatea planificată cu 40—50 
la sută. Alte echipe de muncitori prin
tre care șî cele conduse de zidarii 
Mihai Rulman, Ludovic Kunedi și 
Mihai Kunedi obțin în cadrul între
cerii socialiste depășiri ale sarcinilor 
de plap cuprinse între 25—48 la sută.

.ȘTEFAN IANCU 
corespondent

completarea instalației mecanice și 
electrice tov. Vasile Chișu, Valter Ma
nea și alții. inițiativa înfiin
țării acestei stații în cadrul minei, 
care va scuti pe minerii din Aninoasa 
să se deplaseze la Petroșani sau Lu- 
peni pentru tratamente cu aerosoli, 
aparține în mare măsură medicilor 
Iosif Fischer și Paul Iacob.

Pe lîngă serviciul medico-sanitar 
din Aninoasa a luat ființă încă din 
anul trecut un laborator medical

Dr. Gh. DIRLEA 
corespondent

lăturată prin înființarea în localitate 
a unei agenții C.E.C. Aici cetățenii 
din Lonea vor putea depune banii e- 
conoinisiți pe librete de economii, vor 
putea cumpăra obligațiuni 4 la sută 
cu cîștiguri, vor putea solicita restl- 
’uirea economiilor lor.

N. CARCALEANU 
corespondent

bune“, fără să-i dea alte explicații. 
Minerul și-a organizat munca așa 
duoă cum s-a priceput, a tăiat atî’ta 
cărbune cam cît a socotit că a spus 
maistrul și a așteptat după vagonete 
goale. Vagonete goale însă n-a pri
mit.

In aceeași zi maistrul miner Hor
vath în loc să-l educe pe tînărul Lu
cian Lațcu s-a comportat nedemn față 
de el.

Maiștrii mineri trebuie să știe că 
problemele conducerii procesului de 
producție nu se rezolvă prin a anun
ța numai că „îmi dai atîtea tone de 
aici“ și „dați-i bătaie să facem pla
nul“. Datoria cea mai de seamă ă 
maistrului miner este de a arăta prac 
tic, la locul de producție, cum trebuie 
să lucreze brigăzile de mineri, care 
sînt cele măi bune metode de lucru.

I. DAVID

A știut el ceva tovarășul director...
— Protestez! E o curată infamie 

afirmația din foiletonul ăsta. Nu e așa, 
tovarășe Nastovici ? Parcă și dum
neata susțineai la fel. tovarășe Pîrvu- 
lescu ! Sînt curate minciuni, toate...

Tovarășul director Petru Muntea- 
nu, de la 703, ș-a făcut mic, mic de tot, 
hărțuit din toate părțile de criticile 
aduse de constructorii prezențî la 
dezbatere.

— Nu e infamie, e purul adevăr, 
tovarășe director! — s-a ridicat un 
muncitor, cerînd cuvîntul. Vă aduceți 
aminte, tovarăși, de ziua aceea cînd 
s-au tăiat doi porci la cantina noastră 
pentru a se distribui carne construc
torilor. Vă aduceți aminte, poate, că 
administratorul Pîrvulescu și cu con
tabilul șef Nastovici au ales părțile 
cele mai bune de carne, antricoatele, 
și le-au dosit pentru excursia de la 
Peștera Boli din după amiaza zilei 
de 23 August...

— Și ce am eu, omule, cu lipsurile 
altora ? Vorbește, ce am ?...

— Aveți, tovarășe director. Aveți 
pentru că d-voastră ați cocoloșit lip
surile. Vă amintiți cînd a apărut foi
letonul în „Drumul Socialismului” și 
tăietura din ziar a fost pusă la gazeta 
noastră de perete. Ce-ați făcut atunci? 
Ați adunat un „complet (ie judecată” 
în birou format din d-voastră, Nasto
vici, Pîrvulescu și tovarășul Cupșan. 
L-ați chemat pe cel care a pus tăietu
ra din ziar la gazetă și i-ați făcut o_ 
muștruluială în lege.

— Da ce, crezi că în întreprinde
rea pe care o conduc poate să-și facă 
fiecare de cap I Unde-i conducerea 
unică ? Unde-i răspunderea unică ?, 
Vezi I...

Mircea Nastovici și loan Pîrvulescu 
au sărit amîndoi în sprijinul tovară
șului director.

— Unde-i piestigiul directorului, 
tovarășilor ?!...

— Unde-i autoritatea șefilor față de 
subalterni !?...

Dintr-un colț al sălii s-a ridicat un 
zidar fruntaș care a clădit cu brigada 
lui sute de apartamente pentru mi
neri.

— Is juste criticile, tovarășilor. Chiar 
eu am ajutat în ziua aceea la încărca
rea butoiului cu bere. Erau de toate 
acolo Era și brînză —brînza care tre
buia să se servească seara muncito
rilor la cantină. In loc de brînză ad
ministratorul loan Pîrvulescu a fixat 
o rație originală : o sută de grame 
biscuiți de om și tot pe atîla marme
ladă...

Directorul s-a făcut și mai mic șl 
a tăcut cu toate privirile încurajatoare 
ale lui Nastovici șî Pîrvulescu.

— Asta e om cu greutate în între

prindere — și-a spus el necăjit. Cu 
el nu te poți juca de-a afirmațiile. Și 
mai ales cînd are dreptate..Cine dracu 
m-ă pus să particip la dezbaterea or
ganizată de redacția ziaru’ui regio
nal ? Nu puteam ca să fiu scutit de 
criticile astea ?...

La cuvînt au urmat alți oameni ai 
muncii și parcă era un făcut, toți, 
fără menajamente, au început să-l cri
tice pe tovarășul director, învinuindu-i 
de cocoloșirea lipsurilor și de gîtmrea 
grosolană a criticii de jos.

Unii au arătat că în cadrul contractu
lui colectiv au fost prevăzute vreo 6 
excursii colective pentru muncitori și 
că la singura excursie făcută, aceea 
cu buclucul, n-au participat decît fețe 
distinse. Alții au criticat faptul că în 
timp ce unii din cadrul conducerii în
treprinderii se țin de chefuri, masa 
muncitorilor constructori de la șantie
rul III lasă de dorit, că munca cul
turală nu este sprijinită de conducere, 
că blocurile care se construiesc pen
tru muncitorii constructori le ocupă! 
conducerea, că unii care critică lipsuri 
sînt transferați, că...

Tovarășul director s-a perpelit și a 
dat din colț în colț, ștergîndu-și tot 
mai des broboanele de sudoare.

★
Cititorii noștri cred, desigur, citind 

cele de mai sus, că tovarășul directori 
Petru Munteanu de la întreprinderea! 
703 construcții Petrila a pățit-o rău în 
ziua aceea cînd ziarul regional a or
ganizat o dezbatere publică asupra 
foiletonului „Un administrator de can
tine”. Ași! Tovarășul director a știut 
el ce a știut. S-a simțit probabil cum 
spune proverbul, cu musca pe căciulă. 
A știut că faptele relatate în articol1 
sînt juste și că o să fie criticat aspru 
pentru că a persecutat pe corespon
denți și pentru că nu a luat măsuri 
împotriva celor vînovați. Nu putea da 
ochi cu constructorii într-o asemenea 
situație. A avut deci grijă să nu dea 
în după amiaza .aceea pe ta club

Nici Mircea Nastovici și loan Pîr
vulescu n-au participat.

— Spre regretele noastre, dar, ve
deți, avem treburi urgente la ferma 
din Gînțaga... s-au scuzat ei.

Gurile rele spun că și aici niște 
porci ar fi dispărut fără urme.

Constructorii n-au ținut însă cont 
de absența celor vînovați și au înfierat 
încă odată lipsurile de la întreprinderea 
ior, așa cum am relatat mai sus. S-au 
gîndit oamenii că deși poate tovară
șul director le știe, e bine totuși să-și 
dea părerea în direct’ia «sta și opinia 
publică care nu adrrr-e, sub nicfflft 
motiv, gîtaireă criticii cfr joi ?!

C. MATEI, 1. MANEA'

Republica Populară Chineză este o 
fără cu peste 600 milioane de locui
tori și care ocupă a 14-a parte din 
întreaga suprafață a globului. Aici 
sînt transpuse în viață uriașe pro
iecte ale construcției pașnice econo
mice, iar puterea de cumpărare a 
populației crește continuu.

Construcția economică în China 
cuprinde numeroase ramuri. Numai 
în anul 1953 au fost terminate și 
date în folosință trei gigantice cen
trale electrice, cu o mare capacitate 
de producție, iar multe dintre cen
tralele electrice vechi au fost refăcute 
și extinse. Aceste centrale, însă, sînt 
departe de a satisface nevoile indus
triei și pentru iluminatul orașelor și 
satelor. Dacă în fiecare provincie 
s-ar construi o nouă termocentrală, 
cu o capacitate de 55.000 kw, suficientă 
pentru satisfacerea nevoilor unui mi 
lîon de locuitori, ar fi nevoie de peste 
20 de astfel de centrale — și acesta 
ar fi numai începutul.

Un alt important obiectiv printre 
prevederile primului plan cincinal al 
R P. Chineze îl constituie construirea 
de căi ferate. în 1953 a început con
struirea a șapte noi linii de cale fe
rată. In același an s-a terminat con
struirea a 589 km. de cale ferată. Pen
tru ea la fiecare 100 km. pătrați din în
tinsul teritoriu al Chinei să existe 
în medie 1 km. de cale ferată, ar tre
bui să se construiască peste 70.000

Industria și agricultura — baza dezvoltării 
comerțului exterior al R. P. Chineze

km. de noi linii de cale ferată. Aceas
ta1 ar necesita peste 6 milioane tone 
de șine de cale ferată. O construcție 
feroviară de asemenea proporții ar 
necesita și un mare număr de loco
motive, instalații de semnalizare și 
control și alte instalații auxiliare.

Paralel cu construcția industrială, 
în China se desfășoară astăzi pe sca 
ră largă construcția de locuințe, școli 
și alte instituții culturale, educative 
și pentru odihnă, precum și numeroa 
se instituții sanitare și sociale. Nu 
măi în anul 1953, în orașul Pekin au 
fost construite fabrici, clădiri pentru 
instituții administrative, teatre, cine
matografe, spitale, școli, cămine, pe 
o suprafață totală de peste 2.500.000 
m. pătrați. Totodată, în capitala Chi
nei s-au efectuat peste 80 km. de in
stalații de canalizare. Aceste con
strucții necesită cantități imense de 
oțel și alte produse metalice

Alte produse de care China are 
mare nevoie sînt mașini de tot felul, 
utilaj medical, produse chimice, colo- 
ranți, fire de lînă, mătase artificială 
etc.

★
In ceea ce privește exportul, China 

este cunoscută în întreaga lume pen

tru produsele sale agricole, minerale 
și ale industriei meșteșugărești.

Datorită dezvoltării industriei și 
comerțului, China dispune de noi ti
puri de mărfuri pentru export. Astfel, 
de pildă, înainte tutunul era importat 
în Chină. In 1952, Chină ă exportat 
mari cantități de tutun de calitate su
perioară. In 1953, producția de tutun 
a Chinei a fost cu 382 la sută mai 
măre decît în 1950. In viitor, China' 
va exporta cantități tot mai mari. In 
ceea ce privește produsele alimentare, 
China exportă în cantități mari nu
meroase articole, ca de pildă: diferite 
soiuri de fructe, marmeladă, pește 
conservat, carne de vacă, de oaie, dp 
porc și pasări.

Totodată, China exportă tot felul 
de grîne, fasole, ulei, semințe oleagi
noase și sute de produse indigene 
speciale, ca: mătase, blănuri și piei, 
păr de porc, plante medicinale, ceai 
și produse ale industriei meșteșugă
rești executate cu multă artă, covoa
re etc. China dispune de asemenea de 
metale și minerale de valoare cai 

antimoniu, grafit, ghips, florspât, 3- 
latin și altele.

★

Marea varietate de mărfuri și vo
lumul uriaș al exportului Chinei do
vedesc din plin posibilitățile de 
schimb ale acestei țări. Desechilibrul 
existent în trecut cînd importul între
cea cu mult exportul Chinei, a fost în 
ultimii ani complet lichidat. Balanța 
favorabilă actuală a comerțului exte
rior al Chinei este un rezultat al dez
voltării multilaterale a economiei ira
ționale și în urma creșterii conside
rabile a resurselor financiare ca ur
mare a dezvoltării rapide și continue 
a industriei și agriculturii.

Volumul comerțului exterior al 
R. P. Chineze este în continuă creș
tere, paralel cu progresul considera
bil realizat în industrializarea socia
listă a țării.

Pe lîngă comerțul cu U.R.S.S. și 
cu țările de democrație populară, se 
dezvoltă și relațiile comerciale dintre 
R. P. Chineză și țările capitaliste. 
China a încheiat acorduri comerciale 
și convenții pe bază de egalitate și 
de avantaj reciproc. Printre aceste 
țări se numără India, Pakistan și 
Ceylon. Se extinde de asemenea tot 
mai mult comerțul între China, pe de 
o parte, și Anglia, Japonia și Germa 
nia occidentală, pe de altă parte.

(Agerpres)
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Sesiunea Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină 

Alegerea conducătorilor statului și guvernului

Mao Țze-dun a fost aies președinte 
al R. P« Chineze

PEKIN (Agerpres). — Gfaina Nouă 
La ședința din ziua de 27 septem

brie, deputății Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină au 
trecut la alegerea noilor conducători 
ai aparatului de stat al republicii.

La ora 15, în aplauzele furtunoase 
ale celor de față, în sala de ședințe 
au intrat Mao țze-dun și ceilalți con
ducători ai partidului comunist și ai 
guvernului Chinei. In prezidiu iau loc 
deputății Liu Șao-ți, Ciu De, Pîn Cen, 
U Iui-cian și alții. In lojile pentru 
invitați se află membrii delegațiilor 
guvernamentale străine, sosite la 
Pekin pentru a participa la sărbăto
rirea celei de a 5-a aniversări a Re
publicii Populare Chineze.

Deputatul Liu Șao-ți, care prezi
dează, anunță că la această ședință 
deputății trebuie să aleagă președin
tele Republicii Populare Chineze și 
pe locțiitorul său.

După numărătoarea voturilor, Liu 
Șao-ți, care prezidează, anunță că toți 
cei 1.210 deputați, prezenți la ședința 
din 27 septembrie, au participat la 
vot Toate buletinele au fost recunos
cute valabile și toate se pronunțau 
pentru alegerea lui Mao Țze-dun ca' 
președinte al Republicii Populare Chi
neze și a lui Ciu De că vicepreședinte 
al Republicii Populare Chineze. In 
sală răsună ovații puternice, prelun
gite; deputății se ridică în picioare 
și scandează î „Trăiască Partidul Co
munist Chinez!“, „Trăiască președin
tele Mao Țze-dun !“.

Anoi s-a trecut la alegerea comi

Telegrama adresată de K. E. 
lui Mao Țze-dun

MOSCOVA (Agerpres). — TASS
transmite telegrama adresată de K. E. 
Voroștlov, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., lui 
Mao Țze-dun, președintele Republicii 
Populare Chineze. .

Către
Președintele Republicii Populare 

Chineze tovarășul MAO ȚZE-DUN 
'pekin

Vă rog, tovarășe Președinte, în nu-

Un act de vitejie al
MOSCOVA (Agerpres). —
Ziarul „Komsomolskaia Pravda” 

. relatează despre actul de vitejie a 
patru soldați sovietici — Mihail To- 
lubaev, Nikolai Baranov, Grigori Tiș- 
cenko și Iosif Iermolovici — care cu 
riscul vieții au salvat de la incendiu 
una din cele mai prețioase ciadiri 
istorice din Republica Democrată Ger
mană — clădirea Palatului de Iarnă 
din cunoscutul parc „Sans-Souci” din 
Potsdam.

Observînd o flacără la clădirea Pa
latului, grupul de soldați sovietici în 
frunte cu locotenentul Andreev s-au 
îndreptat spre locul incendiului. Un 
detașament de pompieri începuse aici 
lucră’ile de salvare.

Focul se întindea din camerele de. 
la subsol. Pentru a salva uriașa clă
dire a Palatului, trebuia lichidat 
principalul focar al incendiului. Pom
pierii încercaseră în mai multe rln- 
duri să pătrundă în încăperile din sub
sol dar găsiseră ușile închise. Ei se 
vedeau de aceea nevoiți să toarne ăpă 
peste flăcări prin ferestrele cu gratii de 
la încăperile subsolului. Soldatul Tolu- 
baev, cu riscul vieții sale, a pătruns 
în încăperile cuprinse de flăcări. Prin

Deschiderea Congresului
SCARBOROUGH (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul cu prilejul celui de 
al 53-lea Congres al partidului labu
rist englez care s-a deschis la 27 
septembrie la Scarborough, Clement 
Attlee s-a pronunțat, după cum rela
tează agenția „France Presse”, în 
favoarea restabilirii cSt mat grabnice 

tetului permanent al Adunării repre
zentanților populari din întreaga Chi
nă. Liu Șao-ți a fost ales președinte 
al Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din întrea
ga Chină. Vicepreședinți ai comite
tului permanent au fost aleși: Sun 
Cin-lin, Lin Bo-ciui, Li Ci-șen, Cian 
Lan, Lo Jun-huan, Sen Ciun-iu, Go 
Mo-jo, Huan len-pei, Pîn Cijen, Li 
Vei-han, Cen Șu-dun, Dalai-Lama și 
Saifudin. Pîn Cijen a fost ales șef al 
secretariatului, iar alți 65 deputați 
ău fost aleși membri ai Comitetului 
permanent al Adunării reprezentanți
lor populari din întreaga Chină. Asis
tența întîmpină cu ovații prelungite 
această comunicare.

Apoi se anunță că Dun Bi-u a fost 
ales președinte al Tribunalului Popu
lar Suprem, iar Cijan Din-cen, pro
cure»- general al Procuraturii Popu
lare Supreme.

Se anunță că propunerea președin
telui Republicii Populare Chineze, 
Mao Țze-dun, de a numi pe Ciu En- 
lai ca premier al Consiliului de Stat 
a fost confirmată de adunare. Aceste 
comunicări ău fost de asemenea în- 
tîmpinate cu aplauze prelungite.

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
La' 27 septembrie Mao Țze-dun, 

președintele Republicii Populare Chi
neze, în baza hotărîrii primei sesiuni 
a primei Adunări a reprezentanților 
populari din întreaga Chină, l-a nu
mit pe Ciu En-lai ca premier al Con
siliului de Stat ăl Republicii Popu
lare Chineze.

Voroșilov

mele întregului popor sovietic și al 
meu personal, să primiți felicitări cor
diale cu prilejul alegerii dumneavoas
tră ca președinte al Republicii Popu
lare Chineze. Vă urez Dumneavoastră 
și întregului popor chinez noi suc
cese în opera de construire a marelui 
stat democrat-popular chinez.

K. VORQȘJLOV 
Președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem ăl U.R.S.S.

unor ostași sovietici 
eforturi eroice el a izbutit să stingă ■ 
flăcările.

împreună cu Tolubaev, dînd do
vadă de același curaj, a pătruns în 
subsol și soldatul Baranov. Al treilea 
soldat care a pătruns în încăperile 
arzînde a fost Iermolovici. Infruntînd 
cele mai mari greutăți, soldații sovie
tici au străbătut încăperile de la sub
sol care formează un adevărat labi
rint și ău stins incendiul.

Direcția Generală a 'poliției popu
lare a Republicii Democrate Germarîe 
a decernat curajoșilor ostași sovietici 
cea mai înaltă distincție a poliției 
populare germane „Pentru slujirea 
poporului”. Primul ministru al Re
publicii Democrate Germane, Otto 
Grotewohl, a adresat o scrisoare co
mandantului militar al orașului Pots 
dam, în care arată că ostași ai vitezei 
Armate Sovietice au salvat pentru a 
doua oară una din cele mai mari și 
frumoase clădiri a Germaniei — Pala
tul din parcul „Sans-Souci” din Pots
dam.

Primul ministru a exprimat recu
noștința guvernului și a tuturor ger
manilor iubitori de libertate față de 
ostașii sovietici care au luat parte la 
stingerea incendiului.

partidului laburist englez 
a dreptului legitim al R.P. Chineze 
de a-și trimite reprezentanții în O.N.U. 
și a cerut ca „Taivanul să fie 
înapoiat Chinei imediat după eva
cuarea trupelor lui Cian Kai-și”. La 
sfîrșitul discursului, Attlee a vorbit 
despre necesitatea coexistenței pașni
ce opunîndu-se însă ca să se renunțe 
la așa-zisele „sisteme de apărare”.

PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
In ședința din 27 septembrie a Adu

nării reprezentanților populari din în
treaga Chină, deputății au ales în

Declarația Ministerului Afacerilor Externe
al R. D. Germane cu privire la conferința de la Londra
BERLIN .(AgeTpres). — Agenția 

A.D.N. a dat publicității textul decla
rației Ministerului Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Germane în 
legătură cu conferința celor nouă țări 
care urmează să se țină La 28 septem
brie la Londra. In declarație se spune, 
printre altele:

La 28 septembrie urmează să se 
deschidă la Londra conferința celor 
nouă țări pentru discutarea proble
mei reînarmării Germaniei occiden
tale. La această conferință intențio
nează să ia cuvîntul cancelarul fede
ral Adenauer pentru a expune, chi
purile, punctul de vedere german în 
această problemă. Declarațiile făcute 
de el dovedesc că intenționează sa 
ducă, sub orice formă, politica „co
munității defensive europene”.

Cancelarul federal Adenauer cere, ca 
și pînă acum, remilitarizarea Germa
niei occidentale și includerea ei în 
gruparea agresivă a țărilor vest-euro- 
pene. O asemenea politică este în con
tradicție cu aspirațiile naționale ale 
poporului nostru spre unificarea Ger
maniei pe o bază pașnică și democra
tică. Nu numai populația din R. D. 
Germană, ci și majoritatea populației 
din Germania occidentală se pronunță 
cu hotărîre împotriva acestei politici 
a lui Adenauer, care împiedică reali
zarea unității Germaniei și provoacă 
primejdia unui nou război. Toate pla
nurile — fie că este vorba de pactul 
de la Bruxelles, de pactul Atlantic 
sau de alte planuri — urmăresc re
învierea Wehrmachtului revanșard șl 
includerea Germaniei occidentale în- 
tr-un pact militar american și sînt în

încheierea tratativelor dintre primii miniștri 
ai Indiei și Indoneziei

LONDRA (Agerpres). — TASS
După cum anunță corespondentul 

din Delhi al agenției Reuter, în le
gătură cu încheierea tratativelor din
tre primii miniștri ai Indiei și Indone
ziei. aceștia au dat publicității la 25 
septembrie un comunicat comun în 
care se spune între altele:

„Cu prilejul vizitei făcute de pri
mul ministru al Indoneziei la Delhi. 
între primii miniștri ai Indoneziei șî 
Indiei au avut loc tratative neoficiale 
cu privire la diferite probleme care 
prezintă un interes comun.

Amîndoi au fost animați de tendința 
de a întări cauza păcii în întreaga 
lume, și în special în Asia de sud-est.

Ședința festivă de la Moscova 
consacrată sărbătoririi Zilei tanchiștilor

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
La 25 septembrie ă avut loc în clă

direa Teatrului Central al Armatei 
Sovietice ședința festivă a Ministe
rului Apărării al U.R.S.S.. împreună 
cu organizațiile de partid, sovietice 
și obștești din orașul Moscova, con
sacrată Zilei tanchiștilor.

In prezidiu au luat loc. • mareșalul 
Uniunii Sovietice N. A. Bulganin, 
ministrul Apărării al U.R.S.S.; ma
reșalii Uniunii Sovietice A. M. VasI- 
levski și V. D. Sokolovski; mareșal 
ăl artileriei M. I. Nedelin; mareșal 
al aviației P. F. Jigarev; mareșal al 
trupelor blindate P. A. Rotmistrov; 
generali ăi Armatei Sovietice, miniș
tri. glorioși constructori de tancuri.

Ședința festivă a fost deschisă de 
generalul-colonel A. S. Jeltov. Rapor
tul cu privire la Ziua ianchiștilor a 
fost prezentai de P. P. Poluboiărov, 

unanimitate pe Mao Țze-dun, preșe
dinte al Republicii Populare Chineze. 
Vicepreședinte al Republicii Populare 
Chineze a fost ales Ciu De.

contradicție cu interesele naționale ale 
poporului german. De aceea, Ade
nauer nu este împuternicit și nu are 
dreptul să facă la conferința de la 
Londra, în numele poporului german, 
declarații privind Germania sau Ger
mania occidentală.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane a prezentat din nou propu
neri constructive avînd drept scop 
apropierea și unificarea celor două 
părți ale Germaniei. Organele Repu
blicii Democrate Germane au decla
rat că sînt totdeauna gata să exă- 
mineze și să discute orice propunere 
acceptabilă. Scrisoarea adresată Bun- 
destagului la 18 septembrie 1954 de 
către președintele Camerei Populare 
constituie o nouă mărturie în acest 
sens.

Pentru poporul german este de o 
însemnătate deosebită propunerea cu 
privire la reluarea tratativelor între
rupte ale celor patru mari puteri în 
problema germană și cu privire la 
înlăturarea, prin crearea unui sistem 
general european de securitate, a pri
mejdiei care decurge din refacerea ar 
matei vest-germane revanșarde.

De aceea, ar fi de dorit să se dea 
un răspuns grabnic și favorabil pro
punerii sovietice de a se ține o con 
ferință, în scopul unui schimb de pă
reri asupra creării unui sistem de se
curitate colectivă în Europa, cu parti 
ciparea tuturor țărilor Europei care 
doresc să participe la aceasta, precum 
și cu participarea S.U.A. — conferin
ță care, în legătură cu discutarea 
problemei germane, trebuie să fie pre 
găt'tă la o conferință a celor patru pu
teri.

și au căzut de acord cu privire la 
atitudinea ce trebuie adoptată față de 
aceste probleme”.

In încheierea comunicatului se ara
tă că primii miniștri ai Indiei și 
Indoneziei au discutat propunerea: 
de a se convoca o conferință a repre
zentanților țărilor Asiei și Africii și 
au ajuns la un acord cu privire la 
faptul că o asemenea conferință ar fi 
de dorit. S-a propus, în afară de a- 
ceasta, ca înainte de convocarea unea 
asemenea conferințe, primii miniștri 
ai țărilor participante la conferința 
de la Colombo să șe întîinească la 
Djakarta.

general-colonel al trupelor de tancuri;
Paralel cu creșterea economiei 

țării noastre, a spus raportorul, 3 
buneîstări a oamenilor muncii, da
torită grijii ’partidului și guvernu
lui, au crescut și s-ău întărit forțele 
armate ale Uniunii Sovietice, inclu
siv trupele noastre blindate și mo
to-mecanizate.

Tanchiștii noștri, devotați fără pre
get marii lor patrii, a spus în rapor
tul său P. P. Poluboiărov, asigură 
împreună cu toate forțele armate paza 
temeinică a' muncii pașnice a oame
nilor sovietici care construiesc co
munismul.

In cadru! ședinței a luat cuvîntul 
mareșalul Uniunii Sovietice N. A« 
Bulganin, ministrul Apărării ăl 
U.R.S.S., care a fost întîmpinat deoi- 
sebit de călduros de participanții 13 
ședință. )
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