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Prietenia de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și sovietic
An de an, poporul romîn întîmpină cu multă însuflețire luna 

în care sărbătorește prietenia de nezdruncinat care s-a legat 
între el și marele popor sovietic, eliberatorul și prietenul său.

Numeroasele manifestări organizate cu acest prilej, care 
culminează cu măreața zi de 7 Noiembrie, aniversarea celei mai 
mari sărbători a omenirii progresiste — Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie — vorbesc cu putere despre încrederea și 
sentimentele de dragoste nemărginită pe care poporul romîn le 
are față de Uniunea Sovietică.

Puternica prietenie legată pe veci cu poporul sovietic cons
tituie unul din cele mai de preț bunuri ale poporului nostru, con
diție hctărîtoare a mărețelor cuceriri dobîndite pînă acum, che
zășia construirii cu succes a societății socialiste în țara noastră.

Prietenia poporului romîn cu marele popor rus are rădăcini 
istorice. De neuitat pentru poporul noștru vor rămîne actele de 
vitejie de care au dat dovadă ostașii ruși în războiul în care 
Romînia și-a cucerit independența. Această prietenie și-a con
tinuat trăinicia de-a lungul anilor. La 67 de ani după cucerirea 
independentei de stat, victoria Uniunii Sovietice împotriva fas
cismului în Marele Război pentru Apărarea Patriei, a dat pu
tință poporului nostru să răstoarne dominația imperialistă și să 
pășească sub conducerea partidului, pe calea construirii socia
lismului.

Anui acesta, poporul romîrț a sărbătorit cea de a zecea ani
versare a eliberării sale de sut/jugul imperialismului. In deceniul 
care a trecut, poporul romîn a înfăptuit asemenea transformări 
care n-ar fi fost posibile sub dominația capitalistă în sute de ani.

Faptul că poporul nostru trăiește astăzi într-o țară liberă în 
care el este stăpîn pe toate bogățiile acesteia, și pășește cu toată 
încrederea pe drumul construirii socialismului — le datorește 
Uniunii Sovietice, ajutorului ei neprecupețit și multilateral.

Relațiile statornicite între țara noastră și Uniunea Sovie
tică, relații bazate pa principiul egalității și ajutorului reciproc, 
al respectării independenței și suveranității statelor mari și 
mici, sînt relații de tip nou, socialist. Poporul nostru nu va putea 
uita niciodată ajutorul sovietic pe care l-a primit în cele mai 
grele momente ale existenței sale și care l-a ajutat să pășească 
ferm pe drumul unei vieți fericite. Ajutorul sovietic a determinat 
în măsură liotărîtoare lichidarea înapoierii economice și culturale 
în care se afla țara noastră după eliberare. Economia noastră 
a primit din U.R.S.S. mașini și utilaje perfecționate care au con
tribuit la refacerea și dezvoltarea siderurgiei și metalurgiei 
noastre. Cu ajutorul Urriunii Sovietice s-au creat în economia 
țării noastre ramuri noi. Progresul realizat de poporul nostru 
în domeniul agriculturii se datorește de asemenea sprijinului 
pe care l-a primit din partea Uniunii Sovietice

Zilele trecute, poporul romîn a cunoscut o nouă dovadă a 
ajutorului pe care-1 primește din partea Uniunii Sovietice, prin 
predarea către R.P.R. a cotei de .partidpație sovietice în socie
tățile mixte sovieto-romîne, societăți prin care economia țărn 
noastre a fost puternic sprijinită spre o dezvoltare ascendentă.

Succesele poporului nostru se datoresc conducerii lui de 
către partid, care se inspiră neîncetat din bogata experiență a 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Partidul nostru folo
sește experiența P.C.U.S. ca o călăuză sigură în activitatea sa 
de zi cu zi. Aceasta se reflectă cu putere în documentele elaborate 
de C.C. al P.M.R. în preajma celui de al II-lea Congres al său.

Țara noastră urmează cu fermitate Uniunea Sovietică și în 
domeniul politicii externe. Politica externă a statului nostru 
democrat-popular este o’ politică de pace, de bună înțelegere între 
popoare. Poporul nostru este conștient că prietenia cu Uniunea 
Sovietică prezintă pentru el garanția înlăturării pericolului de 
amestec în treburile țării noastre a imperialismului. De aceea 
poporul nostru salută cu o deosebită căldură și sprijină cu entu
ziasm roate propunerii? Uniunii Sovietice îndreptate spre apă
rarea păcii și securității popoarelor. Poporul nostru păzește ca 
pe ceea ce îi este mai scump prietenia cu Uniunea Sovietică. 
Aceasta își găsește expresia și în creșterea neîncetată a numă
rului membrilor A.R.L.U.S.

Minerii și toți muncitorii din Valea Jiului care se simt profund 
atașați Uniunii Sovietice, alături de întregul popor muncitor, 
au răspuns cu însuflețire chemării la întrecere în întîmpinarea 
celui de al doilea Congres al P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie. 
In această întrecere se descoperă noi și prețioase inițiative, cum 
este cea de sprijinire a muncitorilor rămași în urmă în realiza
rea planului, pentru crearea unui avînt general.

In cadrui decadelor și zilelor tehnicii, agrotehnicii, a cărții 
și presei, teatrului și muzicii clasice ruse și sovietice, poporul 
nostiu va avea prilejul să-și manifesteze cu putere atașamentul 
și dragostea față de Uniunea Sovietică, hotărîrea sa de a întări 
neîncetat prietenia cu Uniunea Sovietică și țările de democrație 
populară, în interesul consolidării continue a lagărului păcii, de
mocrației și socialismului.

In cinstea Congresului partidului și a zilei de 7 Noiembrie

Crește avîntul întrecerii socialiste
In sectorul I al minei Lonea

In întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August, co
lectivul sectorului I „Steaua 
Roșie“ de la mina Lonea a 
obținut succese frumoase în 
muncă îndrumat de organi
zația de bază, acest harnic 
colectiv a continuat cu același 
avînt întrecerea socialistă și 
după 23 August. Muncind cu 
însuflețire, acest colectiv și-a 
îndeplinit planul de producție 
pe luna septembrie la dată de 
16 septembrie.

De atunci, în sectorul I în
trecerea socialistă a continuat

Au trecut doar 3 săptămîni 
de cînd muncitorii construc
tori din Valea Jiului au por
nit la întrecere în cinstea ce
lui de al II-lea Congres al 
partidului și a zilei de 7 No
iembrie și angajamentele lor 
au și început să prindă viață.

Constructorii de la între
prinderea 703 construcții mun
cesc cu elan pe șantierele de 
la Petrila Lonea. Pe șantie
rul din Lonea 24 din cele 36 
apartamente ale blocului M sînt 
deja terminate. Tot aici se lu

Oamenii muncii din patria 
noastră întîmpină cel de al 
doilea Congres al partidului 
și ziua de 7 Noiembrie, cu 
noi succese în muncă. In lup
ta pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecere 
ei se străduiesc să folosească 
din plin mașinile cu care lu
crează. In focul întrecerii se 
nasc inițiative minunate care 
au ca scop mărirea continuă 
a producției și productivității 
muncii, îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor luate. 
Așa este inițiativa muncitori
lor și tehnicienilor de la uzi
na metalurgică „I. C. Frirnu" 
din Sinaia.

In cadrul unei ședințe de 
partid lărgite ei au analizat 
zilele trecute posibilitățile de 
realizare a angajamentelor pe 
care și le-au luat. In urma 
analizei făcute ei au constatat

Meseria de modelier este 
destul de pretențioasă. Ea ce
re multă răbdare și în special 
pricepere. Ga să fii un bun 
modelier trebuie să cunoști 
bine tîmplăria și să ai ochi 
pătrunzători. Iată numai cî- 
teva din calitățile modelieri- 
lor de la uzinele „Strungul“ 
din Orașul Stalin. Despre 
măiestria cu care ei execută 
modelele necesare turnării 
diferitelor piese s-ă dus ves
tea în tot orașul. Modelieri 
cu multă experiență cum sînt 

cu și mai mult entuziasm. 
Luîndu-și noi angajamente în 
muncă în cinstea celui de al 
11-lea Congres al partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie, a- 
cest harnic colectiv a reali
zat pînă la data de 5 octom
brie încă o normă lunară.

Lâ succesul obținut de co
lectivul sectorului I au contri
buit și brigăzile de tineri mi
neri, cum sînt cele conduse de 
tov. Anton Niculăeș, Iordache 
Butnaru, Ioniță Bernat, Mihai 
Hogoș, Avram Lupuleț, Gh. 
Țipa și alții, care au extras 

Pe șantierele de construcții
crează cu zor la tencuirea blo
cului E; de curînd a fost ter
minată canalizarea pe o dis
tanță de 120 m. liniari.

Pe șantierul din Hricani al 
întreprinderii 704 s-au termi
nat 24 apartamente la blocul 
V G 1 și 9 apartamente la 
Bărbăteni, ca și tencuirea 
unui bloc cu 9 apartamente.

Pe zi ce trece, angajamen
tele constructorilor din Valea 
Jiului prind tot mai multă 
viață. Mărturie a acestui fapt 
este și noua cofetărie din Pe
trila, terminată zilele acestea.

DIN PATRIA NOASTRA
„Cu mașinile noastre putem produce mai mult”

că au posibilități de a produ
ce mai mult. Pentru aceasta, 
colectivul întreprinderii a ini
țiat desfășurarea întrecerii în 
cinstea Congresului partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie sub 
lozinca: „Cu mașinile noas 
tre putem produce mai mult“.

In cadrul ședinței s-a sta
bilit că în ceea ce privește fo
losirea din plin a capacității 
de producție a mașinilor, în 
uzina lor mai există încă re
zerve interne importante. In 
ultimii ani, uzina a fost în
zestrată cu utilaj nou, de 
mare capacitate. Insă, folosi
rea din plin a utilajului — în 
afară de pregătirea tehnică a 
muncitorilor — este legată și 
de o seamă de alți factori prin
tre care buna întreținere ă u 
tilăjului, asigurarea din timp 
a locului de muncă cu co

Fruntașii veghează ca tinerii să învețe
comuniștii Gh. Bădițoiu, losif 
Ratona, losif Szentpăli, An
drei Popa și alții au ridicat 
faima secției de modelărie.

Aici lucrează și brigada u- 
temistă de modelieri condusă 
de tînărul Gheorghe Tonei. 
Majoritatea tinerilor din a- 
ceastă brigadă au multă dra
goste de muncă, însă le lip
sește experiența.

Model ier ii mai vîrstnici și- 
au dat seama că tinerii au 
nevoie de sprijinul lor, de 
practica lor îndelungată în 

zi de zi cîte două norme de 
cărbune.

In cadrul mitingului care a 
avut loc, minerii din sectorul 
I au fost felicitați din partea 
conducerii minei și ă organi
zației de bază. In numele co
lectivului sectorului a vorbit 
tov. inginer Ioan Nicoară, ca
re s-a angajat ca la 30 octom
brie, din sectorul I să se ex
tragă cărbune în contul lunii 
decembrie.

GH. DESCULȚU 
corespondent

In c.ele 3 săptămînf de muncă 
entuziastă, constructorii din 
Valea Jiului au terminat 103 
apartamente, adică jumătate 
din numărul de apartamente 
înscris în angajament. Aceste 
succese îi mobilizează pe con
structori la muncă și mai 
spornică pentru realizarea an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă în cinstea Con
gresului partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie.
. . - - • I t

C. CIUPAGEA 
corespondent

menzi, materiale, scule, dis
pozitive și verificatoare, asis
tență tehnică și altele.

Pentru a prelungi durata 
de funcționare a mașinilor ele 
trebuiesc date la control și 
reparate la termenul planific 
cat. Trebuie luate măsuri teh- 
nico-orgănizatorice care să 
ducă la o folosire mai inten
sivă a utilajului. De aseme
nea, trebuie dată atenția cu
venită extinderii experienței 
înaintate și ă metodelor noi, 
de muncă, întăririi disciplinei 
muncii.

Folosirea deplină a mașini
lor va asigura fiecărei între
prinderi condițiile necesare 
pentru a îndeplini și depăși 
angajamentele luate în între
cerea socialistă în cinsteai 
Congresului partidului și al 
zilei de 7 Noiembrie.

producție, că ei trebuie aju
tați să-și însușească cunoștin
țe noi. Și sarcina aceasta 
și-au ' luat-o acum cîteva zile 
mai mulți fruntași în ședința 
de grupă sindicală în care or
ganizatorul de grupă Aurel 
Crețu ă prelucrat inițiativă 
grupei sindicale nr. 19 de la 
uzinele „21 ’Decembrie“ din 
București.

Comuniștii din secția mo
delărie a uzinelor , Strungul" 
din Orașul Stalin veghează 
ca tinerii să învețe necontenit.
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Materiale pentru Congresul al U-lea al P.M.R.

Dezbaterea proiectului Statutului modificat al P. M. R.
Sarcina concretă — mijloc important de activizare 

a tuturor membrilor de partid
Organizația de bază își poate înde

plini cu adevărat rolul de conducător 
politic, de.mobilizator activ al oame
nilor muncii din unitatea respectivă, 
atunci cînd fiecare membru de partid, 
ia locul lui de muncă, e luptător de 
avangardă pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a hotărîrilor partidului și 
guvernului. Activizarea tuturor meni- 
brilor de partid constituie o condiție 
de cea mai mare importanță pentru 
ridicarea la nivel înalt a rolului orga
nizației de bază.

Proiectul Statutului modificat ăl 
partidului, care va fi supus celui de 
al H-lea Congres al partidului spre 
aprobare, e străbătut de o înaltă grijă 
pentru ridicarea muncii organizațiilor 
de bază la nivelul cerințelor. Un rol 
deosebit de important în această di
recție îl are capitolul „Organizațiile 
de bază ale partidului".

La articolul 60 al acestui capitol, 
se arată că printre sarcinile organiza
ției de bază se numără repartizarea 
de sarcini concrete membrilor și can
didaților de partid, prin îndeplinirea 
cărora se asigură rolul de conducător 
politic al organizației de partid în lo
cul în care activează și conducerea 
permanentă a organizațiilor obștești 
și sociale ale oamenilor muncii.

Această prevedere a proiectului 
Statutului modificat ajută organiza
țiilor de bază să-și îmbunătățească 
activitatea, să-și îndeplinească rolul 
lor de mobilizator activ, de conducă
tor al maselor în lupta pentru tra
ducerea în viață a politicii partidului.

Organizația noastră de bază își 
desfășoară activitatea în cadrul ate
lierului de grup al minei Petrila. Sar
cina colectivului atelierului nostru 
este extinderea mecanizării în mină, 
buna întreținere și repararea utilaje
lor, aprovizionarea locurilor de mun
că din ruină cîi anumite scule, piese 
mici et ■ , produse în secțiile atelieru
lui. Mobilizat de organizația de bază, 
colectivul atelierului nostru își înde
plinește cu tot mai mult succes sar
cinile încredințate. Aproape întregul 
efectiv al atelierului este antrenat în 
marea întrecere socialistă ce se des
fășoară în întîmpinarea celui de al 
11-lea Congres al partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie. Membrii de partid 
Bianchi Anton, Svoboda Tiberiu, Popă 
Ion 50 și alții au sarcini concrete în 
legătură cu sprijinirea secției și gru
pelor sindicale și ă organizației U.T.M. 
în munca lor de atragere a tuturor 

muncitorilor — tineri și vîrstnici — 
în întrecerea socialistă. Datorită preo
cupării organizației de bază pentru 
intensificarea întrecerii socialiste, a 
muncii depuse de organizațiile sin
dicale și de tineret pentru organizarea 
ei temeinică, toți muncitorii ate
lierului de grup al minei Petrila de
pășesc sarcinile de plan cu peste 10 
la sută.

Avîntul cu care se desfășoară între
cerea socialistă în unitatea noastră se 
datorește faptului că membrii de 
partid dau exemplu de muncă înain
tată. In afară de aceasta, peste 20 
membri de partid — agitatori, mem
bri în comitetul secției sindicale și 
în conducerile grupelor sindicale, teh
nicieni etc. — au sarcini concrete în 
legătură cu intensificarea și dezvolta
rea întrecerii socialiste.

Studiind proiectul Statutului modi
ficat, am văzut că ceea ce s-a făcut 
pînă acum în vederea ridicării rolului 
de conducător politic al organizației 
de bază e mult sub nivelul necesități
lor. Ne-am mulțumit cu faptul că toți 
muncitorii își îndeplinesc și depășesc 
cu regularitate normele și am trecut 
cu vederea faptul că o parte din mem
brii de partid nu desfășoară nici o ac
tivitate de partid. Una din cauzele 
care au făcut ca în organizația noasi- 
tră de bază să existe membri de partid 
care depun o activitate politică redu
să sau care sînt inactivi, este că bi
roul organizației de bază n-a trasat 
sarcini concrete fiecărui membru de 
partid, iar atunci cînd a făcut acest 
lucru n-a exercitat controlul îndepli
nirii sarcinilor.

Chiar unii membri ai biroului or
ganizației de bază neglijează înde
plinirea sarcinilor ce le-au fost încre
dințate. Tovarășii Rusu Chiriac și 
Bartha Ștefan, membri ai biroului, 
desfășoară o activitate scăzută, nu iau 
parte activă la viața organizației de 
bază, dînd astfel un exemplu rău ce
lorlalți membri de partid.

Biroul organizației de bază n-a 
luat poziție față de cei care nu-și duc 
la îndeplinire sarcinile de partid. To
varășului Anghel Florian, de exemplu, 
i s-a trasat sarcina să ajute cercul 
A.R.L.U.S. din cadrul atelierului să 
desfășoare o activitate rodnică pentru 
popularizarea metodelor sovietice de 
muncă. Necontrolat din timp, tov. An
ghel nu și-a îndeplinit, sarcina ce i-ă 
fost încredințată. In loc să-l ajute să 
ducă la îndeplinire sarcina ce i-a fost 
trasată, biroul organizației de bază 

n-a mai repartizat tovarășului Anghel 
nici o sarcină de partid, pe motiv că 
n-o duce la îndeplinire. Același lucru 
s-a întîmplat cu tovarășul Marta Ca- 
rol și cu alți membri de partid. Tre
buie arătat că mai sînt unii membri 
de partid ca tov. Glodeanu Iuliu și 
Nemeș Carol, care de la început re
fuză sarcinile de partid. Unor membri 
de partid biroul organizației noastre 
de bază nu le-a trasat de loc sarcini 
de partid, din care cauză ei nu des
fășoară nici o activitate politică.

Țin să arăt că organizația noastră 
de bază n-a primit nici un sprijin e- 
fectiv din partea comitetului de par
tid al minei Petrila pentru înlăturarea 
acestor lipsuri. E drept, am fost în
trebați din cînd în cînd dacă membrii- 
de partid din organizația noastră de 
bază au sarcini concrete și ni s-a 
spus că lipsurile pe care le avem în â- 
ceastă privință se datoresc faptul&i 
că biroul ,.nu e îndeajuns de energic".

Adevărul este că nu e suficientă 
numai energia; pentru a munci bine 
membrii de partid trebuie să fie înar
mați cu experiența înaintată, cu me
todele avansate în munca de partid. 
Tocmai în această direcție n-am pri
mit ajutorul de care avem nevoie. Ar 
fi fost foarte instructiv dacă comite
tul de partid al minei ar fi organizat 
cu birourile organizațiilor de bază un 
schimb de experiență cu privire la me
todele bune folosite în trasarea dej 
sarcini concrete membrilor de partid’ 
și controlul îndeplinirii sarcinilor.

înfăptuirea sarcinilor de mare în
semnătate care ne stau în față nece
sită îmbunătățirea simțitoare a mun
cii de partid, a activității tuturor 
membrilor de partid. Trasarea de sar
cini concrete, organizarea temeinică 
a controlului îndeplinirii sarcinilor, 
constituie factori de seamă în reali
zarea acestui scop. Invățînd din pre
vederile proiectului Statutului modi
ficat, biroul organizației noastre de 
bază se va îngriji ca fiecărui membru 
și candidat de partid să-i fie trasată 
o sarcină concretă, va organiza con
trolul îndeplinirii sarcinilor, ceea ce 
va duce la activizarea membrilor de 
partid, la ridicarea rolului de condu
cător politic al organizației de bază 
în lupta pe care colectivul atelierului 
nostru o desfășoară pentru sprijinirea 
muncii minerilor de la Petrila.

NICOLAE TATAR 
secretarul organizației de bază nr. 8 

de la minai Petrila

Nu sînt de acord 
cu propunerea 

tov. Șeitan Ioan
In nr. 1564 al ziarului „Steagul 

Roșu" am citit propunerea tovarășului 
Șeitan Ioan de la Lupeni, cu privire 
Ia articolul 14 al proiectului Statutu
lui modificat al i M.R. Tovarășul Șei
tan Ioan propune ca acelor membri de 
partid trecuți în rîndurile candidați- 
lor pînă la un termen de un an, după 
trecerea termenului stabilit și reprimi
rea lor în partid să nu li se mențină 
stagiul de partid anterior.

Personal, nu sînt de acord cu a- 
ceastă propunere și iată motivul:

Capitolul I al proiectului Statutu
lui modificat scoate cu putere în evi
dență rolul educativ al sancțiunilor de 
partid. In articolul 14 al proiectului 
de Statut se arată : „Pentru fapte mai 
puțin grave se pot hotărî sancțiuni cu 
caracter educativ, care sa dea posibi
litatea membrilor de partid de a se 
îndrepta fără a-și pierde calitatea de 
membru de partid“.

* Trecerea în rîndurile candidaților 
este una din sancțiunile ce se aplică 
membrilor de partid pentru anumite 
fapte. Ea are rolul ca în termenul sta
bilit membrul de partid trecut în rîn
durile candidaților să lichideze cu lip
surile și greșelile pentru care a fost 
sancționat, să-și îmbunătățească acti
vitatea pentru a putea face cinste ca
lității de membru de partid. Este oare 
just ca după ce un anumit tovarăș, 
sancționat cu trecerea în rîndurile 
candidaților, după ce L fost reprimit 
în rîndurile membrilor de partid să-și 
piardă stagiul de partid anterior ? Eu 
cred că nu, deoarece sancțiunile de 
partid nu au scopul de a pecetlui pe 
viață soarta membrului de partid; ele 
contribuie la educarea lui, la călireâ 
lui și au scopul de â-1 ajuta să se ri
dice la nivelul luptătorilor de avan
gardă. Ce rost ar avea ca un tovarăș 
care în urma sancțiunii s-a îndrep
tat și a devenit luptător activ pentru 
cauza partidului, să fie lipsit de sta
giu de partid pe care l-a avut pînă 
la sancționare ?

Ținînd seama de acestea, eu soco
tesc că este necesar să fie menținută 
actuala formulare a articolului 14 din 
proiectul Statutului modificat ăl parti
dului. Pentru că în actuala lui formu
lare, articolul menționat scoate cu 
deosebită putere în evidență rolul e- 
ducativ ăl sancțiunilor de partid.

ȘT. DÂNESCU 
activist al Comitetului raional 

de partid

Citind și studiind cu atenție pro
iectul Statutului modificat al P.M.R. 
mi-am dat seama că în el este oglin
dită cu deosebită claritate întreaga 
muncă politică și organizatorică ce 
trebuie s-o ducă fiecare membru și 
candidat de partid, fiecare organiza
ție de partid. Pentru ca munca po
litică să fie încununată de succes, 
este necesar ca fiecare membru de 
partid, fiecare organizație de bază să 
întărească necontenit legătura cu ma
sele

Așa cum se arată în capitolul in
troductiv din proiectul Statutului mo
dificat, tăria partidului constă în fap
tul că el „își lărgește și își consoli
dează neîncetat legătura cu masele, 
că politica sa constituie expresia in
tereselor vitale și a năzuințelor po
porului".

Analizînd felul în care membrii de 
partid din organizația noastră de bază 
s-au preocupat de întărirea 1-găturii 
cu oamenii muncii fără de partid din 
cadrul sectorului, am putut vedea că 
într-adevăr ei au obținut unele reali
zări în această direcție.

In întărirea continuă a legăturii cu 
masele, un rol important îl au agi
tatorii organizației de bază. Ei tre
buie să lămurească fiecare om al mun
cii asupra politicii partidului, să-i 
mobilizeze la înfăptuirea tuturor hotă
rîrilor luate de partid și guvern.

Vom întări necontenit legătura eu masele
Printre agitatorii organizației noas

tre de bază, care țin o permanentă le
gătură cu masele, le mobilizează la 
înfăptuirea hotărîrilor partidului și 
guvernului se numără și comunistul 
Francisc Vasilczum. Ca tehnician, el 
trece în fiecare zi pe la mai multe 
locuri de muncă. Cu acest prilej el 
stă de vorbă cu minerii, le arată în
semnătatea îndeplinirii ritmice și la 
toti indicii a sarcinilor de plan, com
bate cazurile de indisciplină în muncă 
etc.

Pînă nu demult, minerul Ștefan 
Dărămuș obișnuia să absenteze ne
motivat de la șut. Sezisat de aceasta, 
agitatorul Francisc Vasilczum s-a’ 
hotărît să se ocupe în mod deosebit 
de tov. Dărămuș. Mergînd la locul 
său de muncă tov. Vasilczum s-a inte
resai de greutățile pe care le întîm- 
pină în muncă tov. Dărămuș, de greu
tățile familiare ale acestuia. Apoi agi
tatorul i-a arătat, prin exemple grăi
toare, urmările nefaste pe care le au 
absențele nemotivate de la lucru atît 
pentru familia sa cît și pentru econo
mia națională. Munca de lămurire n-a 
rămas fără rezultat. In prezent tov. 
Dărămuș este un muncitor disciplinat 

cu care colectivul sectorului se nun- 
drește. .

De curînd, sectorul în care lucrează 
în calitate de maistru miner agitato
rul Gheorghe Petrovan, a primit dra
pelul de fruntaș în întrecerea socia
listă. La acest succes o contribuție de 
seamă a adus și agitatorul, tov. Gh. 
Petrovan. In fiecare zi, el a stat de 
vorbă cu minerii din sector, i-a mo
bilizat la lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Asemenea exemple se pot cita 
multe în sectorul nostru.

Insă nu toți agitatorii organizației 
noastre de bază se achită cu simț de 
răspundere de sarcini. Unii dintre ei, 
cum sînt tov. Ioan Gros, Iosif Simon 
și Ioan Cromei, duc o slabă activitate 
agitatorică Pentru slaba activitate ă 
acestora o bună parte de vină îmi revi
ne și mie ca secretar al organizației 
de bază deoarece în ultimul timp am 
neglijat instruirea agitatorilor. Or în 
această perioadă cînd colectivul sec
torului nostru luptă pentru a îndeplini 
angajamentele sporite luate în între
cerea socialistă în cinstea Congresu
lui partidului și a zilei de 7 Noiem
brie, eu ca secretar al organizație^ de 

bază trebuia să instruiesc agitatorii în 
vederea mobilizării tuturor minerilor 
și tehnicienilor la întrecere socialistă.

Un alt mijloc de strîngere a legă
turii partidului cu masele îl constituie 
munca dusă de organizațiile de bază 
cu activul fără de partid, educarea șl 
atragerea activului fără de partid la 
diferitele acțiuni ale organizației. Or
ganizația noastră de bază are activ 
fără de partid. Dar Hui cum ea se 
sprijină pe acest activ, felul în care 
se ocupă de educarea lui lasă încă de 
dorit. Muncitorii și tehnicienii din ac
tivul fără de partid, nu sînt antrenați 
în muncă de organizație pe bază de 
sarcini concrete potrivit cu aptitudi- 
nile și capacitățile lor. De asemenea, 
n-au fost încadrați în învățămîntul 
politic toți tovarășii din activul fără 
de partid. Nici rezolvarea la timp și 
în mod just a cererilor și sezisărilor 
oamenilor muncii n-a constituit o 
preocupare a biroului organizației 
noastre de bază.

Pentru întărirea continuă a legătu
rii cu masele, organizația noastră de 
bază este hotărîtă să lichideze cu a- 
ceste lipsuri, să atragă la acțiunile 
organizației cît mai mulți oameni ăf 
muncii fără de partid.

LUDOVIC C ATON A 
secretar al organizației de bază nr. 4 

de la mina LupenȚ
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— E greu, e primejdios — șopti ci
neva cînd Biro Ștefan, șeful brigăzii, 
termină de descris condițiile în care 
vor trebui să lucreze în noul ort.

— Greu, greu... Altceva n-ai de 
spus? Te mai pretinzi miner! Frică 
mi-i că tu țîțîi ca un șoarece în cuh
nie, cînd încălzește soba ceva mai 
tare — îl întrerupse un ortac.

Prin aerul câmerii, încărcat de pîc- 
lele vineții ale fumului de țigară, rî- 
seteie celorlalți îi făcură pe om să-i 
sară țandăra.

Ee, Ioane... Te bagi și tu în vor- 
Parcă eu, gata, dac-am zis că-i 
o să și dau bir cu fugiții... Știe

bă...
greu 
oricine că nu mi-i teamă de greutăți, 
dar ani spus-o ca să n-o luăm așa de 
ușor. Cu căldura din „șpițul“ ăsta nu-i 
de jucat, și-apoi, aerisirea se face a- 
nevoie: lugne nu poți trage jos, iar 
de suitoare pentru aeraj nici pome
neală...

— Și-ătunci ce zici? Să lăsăm lo
cul așa cum îi și să plecăm acasă — 
adăugă ironic altul. Șovăielnicul privi 
descumpănit împrejur, ca și cînd ar 
fi căutat ajutor, dar nu citi în ochii 
celorlalți decît dezaprobare. I se pă
rea că-i nedreptățit.

— Ee, eu n-am zis nici asta; cred 
totuși că-i bine să nu ne pripim, să 
ne mai gîndim, poate nu-i trebuință 
de-a deschide aic.i ort... Și-așa n-o ține 
mai mult de cîteva luni... Și-apoi și 
fășia-i destul de mică... Ce cîștig o să 
scoatem de aici?...

— Aha! Asta-i!... Auzi Ilie, auziți 
ortaci la ce-i stă gîndul? Nu la cin
stea de miner, nu la obrazul ortacilor 
săi, ci la punga lui — sări în picioare* 
din colțul drept al mesei un tînăr 
mijlociu de stat, blond și repezit lă 
vorbă.

Biro care tăcuse pînă acum, urmă- 
rindu-le pe îndelete discuția ie între
rupse sfada.

— Stai, măi Marine, ce te iuțești 
așa? Doar ne-am strîns aici să vor
bim omenește, să ne-nțelegem cum și 
ce. Trăbă să cîntărim bine lucru-ce. Trăbă 
rile, să...

— Bine, 
'■ — Stai,

— Vorbește, vorbește, dar nu vezi 
că-i în stare să zică prostii mai mari 
de cît el...

— Da, dă... adăugă altul căre nu 
scosese nici o vorbă pînă atunci, dînd 
ă dojană din cap. El nu pricepe că 
dacă noi nu scoatem „șpițul“ ăsta, 
peste o vreme el se poate aprinde 
și-apoi toată mina o să sufere, și, 
'doamne feri, se pot întîmpla prăpă
duri mari... In felul ăsta șă pui „că
zui“ Biro baci, c-altfel...

Șeful brigăzii dădu aprobator din 
cap

— Așa-i, așa-i; chiar aici vroiam

dar...
stai, lasă-mă să vorbesc...

Pînă nu de mult, fruntași pe raion 
în ce privește predarea cotelor de pro
duse animale și vegetale către stat e- 
rau țăranii muncitori din comuna Bă
nită. In cinstea celui de al II-Iea Con
gres al partidului și a zilei de 7 No
iembrie, țăranii muncitori din Bănița 
rau chemat pe țăranii muncitori dm 
toate comunele Văii Jiului la întrecere 
patriotică pentru predarea în întregi
me a cotelor către stat.

Chemarea a fost primită cu viu in
teres de către țăranii muncitori din 
comuna Uricani. Convinși că preda
rea la timp a cotelor către stat con-

Cînd și cum se va plăti ajutorul familial de stat în raionul nostru
Pentru a ușura plata ajutorului fa

milial de stat pe trimestrul III 1954, 
secția prevederi sociale a Sfatului 
popular raional Petroșani va achita 
beneficiarilor sumele respective pe lo
calități după cum urmează :

O seară de poezie și proză din literatura clasică rusă și sovietică
Sub auspiciile Comitetului Național 

pentru sărbătorirea Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice, joi, la Casa Prie
teniei Romîno-Sovietice, a avut loc o 
seară de poezie și proză din litera
tura clasică rusă și sovietică.

Voința de a
să ajung și eu, dar dacă m-ați oprit...

Ușa de la intrare scîrțîi, făcînd pe 
oameni să întoarcă fețele. In odaie se 
furișă un om mijlociu de stat, cu o 
frunte largă și înaltă, care le făcu 
semn să continue fără sfială, că el 
ascultă o țîră și-apoi pleacă. Minerii 
îi făcură loc.

— Bine c-ați venit, tovarășe Bulea, 
că ne puteți fi de ajutor... Cei mai 
mulți din ortaci zic să lucrăm fără 
suitoare de aeraj, că știm ce cheltuieli 
mari cere și e vorba și de timp; dacă 
o facem și pe asta nu putem scoate 
„șpițul“ înainte de Congres, nici ba
rem pentru 7 Noiembrie. Sînt unii 
însă cărora li-i cam teamă și asta pe 
bună dreptate. La orizontul 6 mediu 
e căldura așa de mare că o să fie 
nevoie să lucrăm goi... Apoi vine iar 
povestea aerajului, care-i slab... Dar 
noi credem că o s-o scoatem la capăt, 
mai ales că om lucra numai cu cio
canul de abataj, fără să pușcăm. Așa 
nu se fac gaze și doar ele ar fi peri
culoase... Noul venit mișcă din sprîn- 
cene:

— Hm! Ați judecat bine. Rămîne să 
hotărîți voi ce e de făcut. Eu ca șef 
de sector am dreptul să vă impun pe 
răspunderea mea cum să lucrați, dar 
m-am gîndit că e mai bine să vă cer 
părerea mai întîi, fiindcă partidul ne 
învață că în primul rînd trebuie să ne 
gîndim la oameni și apoi la celelalte, 
omul trebuie să ne preocupe mai mult 
ca orice. Ei, ce ziceți? Pornim voini
cește la luptă pieptișă sau pe ocolite?

Biro își pironi rînd pe rînd ochii 
asupra ortacilor și-n privirile fiecă
ruia citi același lucru. Intorcîndu-se 
apoi spre cel care șovăise, își pironi 
privirea ca și cînd ar fi vrut să-l stră
pungă :

— Noi nu te obligăm să rămîi; o 
s-o scoatem la capăt și fără tine. O- 
mul îi rabdă 
fruntea și se

— Ce mai 
La luptă...

învinge

spusele, apoi își plecă 
scărpina după ceafă, 
atîta! Hotărîrea s-a iuat.

★
In ziuă aceea, de la orizontul 5 la 

orizontul 6 mediu al minei Aninoasa, 
de departe se auzea răpăitul înfun
dat, care venea de la ortul lui Biro 
iȘtefan. Cu cît te apropiai mai mult, 
cu atît răpăitul se auzea mai distinct, 
zguduind pereții galeriei învăluită în 
umbre și miros de mucegai. O căldură 
nesuferită, grea, te făcea să te gîn- 
dești la răcoarea plăcută, care desigur 
mîngîia obrajii celor de sus, de la 
ziuă.

In abataj, la lumina nesigură a ce
lor cîteva lămpi împlîntate în ar
mături, cei trei mineri se vedeau că 
niște umbre, mereu mișeîndu-se pe 
fața frontului de cărbune. Din cauză 

Fruntași în predarea cotelor
stituie o îndatorire patriotică și dato
rită muncii de lămurire dusă de către 
deputății sfatului popular, majoritatea 
țăranilor muncitori din Uricani și-au 
predat cotele. In prezent, comuna U- 
ricani e fruntașă pe raion, în preda
rea cotelor către stat. Pînă acum, ță
ranii muncitori din această comună 
și-au predat cotele pe anul 1954, în 
proporție de 94 la sută la carne de 
vită și de porc, 77 la sută Ia lapte, 98 
la sută la lînă și 51 la sută la fin.

In această întrecere, țăranii munci
tori din comuna Banița se situează pe

La Vulcan, ajutorul familial de stat 
se va plăti în ziua de 12 octombrie, 
la Lupeni în zilele de 13 și 20 oc
tombrie, la Aninoasa în ziua de 15 
octombrie, la Petroșani în zilele de 
16 și 22 octombrie, iar la Petrila în 
ziua de 19 octombrie. « d ;:j> 

Cu acest prilej, Lucia Sturza Bu- 
landra, Costache Antoniu și Ion Ma- 
nolescu, artiști ai poporului ai R.P.R., 
Aura Buzescu și George Vraca, artiști 
emeriți ai R.P.R., au citit din operele 
scriitorilor A. S. Pușkin, A. P. Gehgy-,

căldurii mari, toți lucrau aproape goi. 
Pe pielea înnegrită de praf de cărbu
ne, sudoarea săpase urme.

— Ei, ce ziceți fraților, care cît 
am dat azi? — întrebă cel mai înalt 
din ei, într-un moment de răgaz.

— He! Ce să spun, cred că vreo 
60. Nu-i așa Nicuță ?

— Mai mult...
— No, hai să lăsăm vorba, poate 

mai dăm o rîznă pînă se gata șutul...
— Hai — hai!
Și pikhamerele se avîntară iar să 

muște din cărbunele tare, înșirîindu-1 
felii-felii în urma oamenilor, ca braz
dele pe ogor după tăișul plugului. 
Mai era puțin pînă să se arate cel 
din șutul de după masă, cînd din fun
dul galeriilor, dinspre gura abataju
lui, se abătu spre ei lumina puterni
că a unei lămpi „de inginer“. Era 
șeful sectorului, Bulea Teodor. Părea 
mai înalt în hainele-i de protecție și 
parcă mai lat în umeri.

— Ei, cum e, tovarăși? Merge — 
merge ?

— Fain, cred c*am dat peste 65 Ia 
sută.

— Hm, 65 ? Dar dacă în loc de 65 
o fi 105, ce ziceți ?

— Cît?...
Ciocanele se porniră mai îndîrjite 

să răpăie, doborînd „din front“ bul
gări tot mai mari de cărbune. In zgo
motele acestea, o ureche foarte fină 
ar fi deslușit o melodie neștiută, des
prinsă din’ cîntecul muncii care clo
cotea victorioasă în inimile celor care 
apăsau cocoșul pikhamerelor. Uitaseră 
și de căldură și de aerisirea neîndes
tulătoare, știind că și-au făcut dato
ria față de patrie, față de partid.

★
— Eh! Lemnul ei de piatră! Măi 

ortaci, ce ne facem, c-am dat de pia
tră...

Țăcănitul metalic al ciocanului 
făcu și pe cei de alături să vadă că 
omul nu s-a înșelat.

— Adevărat măi, piatră 1 Ptiu 1 
Chiar acum; mai aveam puțin și ter
minam...

— Biro baci, ce facem ?
— Ii bai... dar nu-i nimic, 

s-o scoatem cumva la capăt...
— Bine, bine, dar planul ? Angaja

mentele noastre ?
— O să facem ca nici ele să nu 

sufere ! Hiba-i mare, dar putem arăta 
că voința noastră-i și mai măre. Voi 
ce ziceți ?

—• Noi? Apăi noi zicem ce zici și 
dumneata! Uite cum cred eu că-i bine 
să procedăm... Ortacii se strînseră toți 
să studieze noua problemă ivită în 
cale, că un simbol al hotărîrii care-i 
lega pentru învingerea ei.

ci

IRIMIE STRÂUȚ

locul II pe raion. Ei ău predat pînă în 
prezent 76 Ia sută din cota de carne, 
63 la sută lapte de vacă, 76 la sută 
lapte de oaie, 98 la sută lînă și 89' 
Ia sută fîn.

Printre țăranii muncitori din Valea 
Jiului care și-au predat în întregime 
.cotele de produse animale și produse 
vegetale pe anul 1954, se numără și 
țăranii muncitori Petru Stănciu și 
Maria Homota din Uricani, Ioan Rusu, 
Gheorghe Miclăuș, Găvrilă Rusu și 
Petru Ititescu din comunele Banița și 
Iscroni.

Cei care beneficiază de ajutorul fa
milial de stat, trebuie să se prezinte 
în zilele stabilite în localitățile men
ționate mai sus spre a-și încasa drep
turile.

Maxim Gorki, V. V. Maiakoyski și 
Dolmatovski.

Seara literară a fost primită 
căldură de publicul numeros aflat 
sală. XAgerpres).

E.

cu
în

Din scrisorile corespondenților noștri

Succesele brigăzilor 
utemiste

Brigăzile utemiste de la minele 
din Valea Jiului luptă cu puteri spo
rite pentru îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate în între
cerea socialistă în cinstea Con
gresului partidului și a zilei de 7 
Noiembrie. Datorită acestui fapt, 
ele înregistrează însemnate succese 
în muncă.

Despre succesele pe care le obțin 
brigăzile utemiste de la minele din 
Valea Jiului vorbesc zecile de scri
sori sosite la redacție de la 
corespondenții noștri.

★
Numeroase brigăzi utemiste de la 

mina Petrila — scrie corespondentul 
Gicu Enache — își realizează cu 
cinste angajamentele luate în întîmpi- 
narea Congresului partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie

Așa de exemplu, brigada utemistă 
condusă de tovarășul Mihai Ștefan, 
lucrînd după metoda graficului ciclic, 
a realizat o depășire a sarcinilor de 
plan de 130 la sută, față de 40 la sută 
cit se angajase. La fel, brigada ute
mistă condusă de tovarășul Constan
tin Băbuț, muncind disciplinat, și-a 
depășit angajamentul luat cu 36 la 
șută.

Cu 15-20 la sută își depășesc zilnic 
sarcinile de plan și brigăzile utemiste 
conduse de tov. Adalbert 
Gheorghe Croitoru și altele de 
na Petrila

Kibedi, 
la mi

de co
★

Scrisoarea trimisă redacției 
respondentul Anatolie Paniș vorbește 
despre munca entuziastă ce o desfă
șoară brigăzile utemiste de la mina 
Vulcan, în cinstea Congresului par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie.

In fruntea întrecerii se situează 
brigada utemistă condusă de tov. 
Qclavian Iancu. Aplicînd metoda de 
înaltă productivitate a graficului ci
clic, această brigadă a reușit ca în 
primele 5 zile din luna octombrie 
să-și întreacă sarcinile de plan cu 41 
la sută. Cu forțe sporite desfășoară 
întrecerea socialistă și tinerii mineri 
din brigăzile conduse de tov. Ioan Ni- 
coară, Nicolae Gross și Petru Feher, 
care și-au depășit sarcinile 
pe aceeași perioadă de timp 
la sută.

Succese asemănătoare — 
continuare corespondentul — 
cinstea Congresului partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie și brigăzile ute
miste conduse de Antal Ludovic, 
Alexandru Cioară, Ioan Huniady și 
altele.

de plan 
cu 24-36

scrie în
obțin în

★
Un alt' corespondent al nostru, tov; 

loan Stoica, ne informează că la mi
na Aninoasa brigăzile utemiste se 
află în primele rînduri ale întrecerii 
socialiste.

Brigăzile utemiste, cum sînt cele 
conduse de tov. Aurel Cristea, Vicen- 
țiu Ignătescu și Francisc Bodo, folo
sind metodele sovietice de lucru, rea
lizează zilnic depășiri ale sarcinilor 
de plan cuprinse între 30-55 la sută.

Cu depășiri de plpn de 15-25 la 
sută întîmpina Congiesul partidului 
șt ziua de 7 Noiembrie și tinerii mineri 
din brigăzile conduse de tov. Nicolae 
Stanciu, Grigore Gălăbuț și Mihai 
Biro.

Citiți presa sovietică!
Ziarele sovietice luptă pentru con

struirea societății comuniste în 
U R.S.S. și pentru apărarea păcii 
în lume.

Abonamentele se primesc lă toate 
oficiile poștale, prin factorii poștali 
și difuzorii voluntari din întreprin
deri și instituții.

&
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Ședința festivă de la Berlin
BERLIN (Agerpres). — A.D.N.
La 6 octombrie a avut loc la Berlin, 

în clădirea Teatrului Operei de Sfat 
Germane, ședința festivă consacrată 
celei de a 5-a aniversări a constituirii 
Republicii Democrate Germane.

La ședința în cinstea acestei date 
memorabile din viața poporului ger
man au luat parte membrii guvernu
lui Republicii Democrate Germane, 
membrii Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
deputați ai Camerei Populare și ai 
Camerei laenderelor a R.D. Germane, 
reprezentanți ai partidelor democrate și 
organizațiilor de masă, eroi ai muncii și 
activiști în producție, reprezentanți ai 
țăranilor muncitori, personalități din 
viața științifică, culturală și oameni 
ai artei

Ora 6 seara. Participanții la șe
dința festivă întîmpină cu aplauze 
furtunoase, prelungite, apariția în 
prezidiu a lui Otto Grotewohl. prim 
ministru al Republicii Democrate 
Germane; Hermann Matern, vicepre
ședinte al Camerei Populare a Re
publicii Democrate Germane; Walter 
Ulbricht, prim secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania și vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane; Otto Nuschke, Heinrich 
Rau și Paul Scholz, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane și a altor personalități din R.D. 
Germană

In sală răsună îndelung aplauzele 
în cinstea lui Viaceslav Mihailoviri 
Molotov, conducătorul delegației gu
vernamentale sovietice, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., ministru al Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., membru în Prezidiul 
C.C. al P.C.U.S., precum și în cinstea 
lui P. N. Pospelov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. ; A. N. Nesmeianov, pre
ședintele Academiei de Științe a

Spectacolul de încheiere dat la Moscova 
de Teatrul de Stat al R. P. Polone

MOSCOVA (Agerpres). — TA5S 
Teatrul de Stat al R.P. Polone, care 

se află la Moscova, a dat la 6 octom
brie spectacolul de încheiere. Sala a 
fost arhiplină. Spectatorii au întîmpi- 
nat cu multă căldură pe artiști. A 
fost prezentată piesa „Așa sînt timpu
rile” de talentatul dramaturg contem
poran polonez E. Jurandot pusă în 
scenă de M. Wyzikowski. Intr-o formă 
vie de comedie, spectacolul demască 
filistinismul — rămășiță persistentă 
a trecutului.

Spectacolul a primit o înaltă apre
ciere din partea spectatorilor. După 
spectacol, V. O. Toporkov, artist al 
poporului al U.R.S.S., a salutat în nu
mele cercurilor teatrale din Moscova 
pe artiștii Teatrului polonez’și i-a

Alegerile din Brazilia
MONTEVIDEO (Agerpres). —

TASS
La 3 octombrie au avut loc alegeri 

în Brazilia. Au fost aleși membrii Ca
merei deputaților, două treimi din 
numărul membrilor senatului, guver
natorii a 11 state (din totalul de 20), 
viceguvernatorii a șapte state, precum 
șî organele legislative și organele 
executive locale.

Potrivit unor date preliminare, la 
alegeri au participat peste 10.000.000 
de alegători. După cum transmite pos
tul de radio „Național”, din Rio de 
Janeiro, potrivit unor date neoficiale 
și incomplecte (numărătoarea voturilor 
se va termina peste 10-15 zile), can
didații partidului muncitoresc din 
Brazilia și candidații sprijiniți de 

Acord între R. P. Chineză și Norvegia 
pentru stabilirea de relații diplomatice

PEKIN (Agerpres). — China Nouă vegiei au încheiat un acord în vede- 
transmite: rea stabilirii de relații diplomatice

La 5 octombrie, guvernele Republi- normale între cele două țări și pentru 
cii Populare Chineze și regatului Nor- efectuarea schimbului de ambasadori.

U.R.S.S.; O. I. Ivașcenko, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Ucraina ; G. M. Pușkin, ambasador 
al U.R.S.S. în Republica Democrată 
Germană — membri ai delegației gu
vernamentale sovietice venite pentru 
a participa Ia sărbătorirea celei de 
a 5-a aniversări a Republicii Demo
crate Germane.

Participanții la ședință salută cu 
căldură delegațiile guvernamentale 
din țările de democrație populară.

Ședința festivă este deschisă de 
Walter Ulbricht, prim secretar al 
C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane.

In aplauzele furtunoase ale parti- 
cipanților la ședință el salută pe pre
ședintele Wiihelm Pieck, pe primul 
ministru Otto Grotewohl și pe condu
cătorii și membrii delegațiilor străine, 
venite, la Berlin pentru sărbătorirea 
celei de a 5-a aniversări a Repu
blicii Democrate Germane. Apoi Wal
ter Ulbricht dă cuvîntul lui Otto 
Grotewohl.

Președintele ședinței anunță că dă 
cuvîntul tovarășului Viaceslav Miha- 
ilovici Molotov, șeful delegației gu
vernamentale sovietice, care a rostit 
o cuvîntare de salut. Participanții la 
ședință întîmpină cu aplauze furtu
noase, care nu contenesc vreme în
delungată, apariția la tribună a to
varășului V. M. Molotov

Cuvîntarea tovarășului V. M. Mo
lotov a fost ascultată de către cei 
prezenți la ședință cu foarte multă 
atenție și a fost subliniată în repe
tate rînduri cu aplauze furtunoase, 
prelungite.

In cadrtfl ședinței festive au rostit, 
de asemenea, cuvîntări de salut șefii 
delegațiilor străine, venite pentru a 
participa la sărbătoarea celei de a 5-a 
aniversări a Republicii Democrate 
Germane.

felicitat pentru succesele remarcabile. 
Cuvîntarea de răspuns a fost rostită 
de Bronislaw Dombrowski, directorul 
artistic al Teatrului polonez,

La spectacolul de încheiere dat de 
Teatrul de Stat al R. P. Polone au 
asistat K. E. Voroșilov, L. M. Kaga- 
novici, G. M. Malenkov, M. Z. Sabu
rov, M. A. Suslov, N. N. Șatalin, A. 
N. Kosîghin șî I. F. Tevosian, mini
ștri ai U.R.S.S., deputați în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S., reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, oameni de 
știință și cultură sovietici.

La spectacol a asistat de asemenea 
W. Lewikowski, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republi
cii Populare Polone în U.R.S.S.

forțele democratice progresiste ocupă 
piimul loc în ce privește numărul vo
turilor obținute. Intr-o serie de ca
zuri candidații „Uniunii național- 
democrate” și ai altor partide din 
blocul guvernamental au suferit o în- 
frîngere totală. Reprezentanții parti
dului muncitoresc ocupă primul loc 
în statele Rio-Grande-do-Sul, Sao- 
Paulo și Espirito-Santo. In statul 
Bahia în alegerile pentru funcția de 
guvernator cele mai multe voturi le 
are pînă acum Antonio Balbino, spri
jinit de partidul muncitoresc din Bra
zilia șî de forțele progresiste. In cir
cumscripția federală primul loc în 
alegerile pentru senat îl ocupă candi- 
dații blocului în fruntea căruia se 
află partidul muncitoresc.

Complotul monopolurilor americane 
împotriva independenței Iranului

După cum se știe politica agresivă 
a cercurilor guvernante din S.U.A. a 
suferit in ultimul timp eșecuri serioa
se In urma încheierii cu succes a 
conferinței de la Geneva, s-a pus ca
păt războiului din Indochina. Datorită 
luptei forțelor patriotice din Franța, 
au eșuat planurile de creare a grupă
rii militare agresive, cunoscută sub 
denumirea de ..armata europeană”. 
Toate acestea nu pot să nu ducă la o 
atenuare a încordării în relațiile in
ternaționale. Se știe însă că diploma
ția americană, perseverînd în promo
varea faimoasei politici „de pe po
ziții de forță“. încearcă mereu să-și 
ia revanșa pentru aceste. insuccese și 
să obțină o nouă complicare a situa
ției internaționale, lucru care ar per
mite continuarea cursei înarmărilor 
în interesul monopolurilor americane.

S.U.A. au depus eforturi în vede
rea înjghebării unui bloc militar în 
Asia de sud-est, îndreptat împotriva 
popoarelor iubitoare de libertate din 
țările Asiei. S.U.A. caută cu înfrigu
rare noi căi pentru reînarmarea re
vanșarzilor vest-germani. Paralel cu 
aceste manevre ale diplomației ameri
cane, atenția opiniei ¡publice mon
diale este reținută de uneltirile cercu
rilor agresive ale S.U.A. în Orientul 
Aprooiat și Mijlociu. Știrile care so
sesc din țările din această parte a 
globului, precum și comentariile pre
sei americane, dovedesc că Washing
tonul urmărește mai perseverent de- 
cît oricînd să obțină crearea unui bloc 
militar al Orientului Mijlociu,’bloc a 
cărui nucleu îl constituie pactul mi
litar dintre Turcia șî Pakistan. Lăr
girea acestui pact, prin atragerea în 
el a Iranului, precum șl a unor țări 
din Orientul Apropiat — iată ce ur
măresc în prezent Departamentul de 
stat al S.U.A. si clica militaristă din 
S.U A.

Planurile americane de a atrage 
Iranul în blocul militar al Orientului 
Mijlociu sînt indisolubil legate de in
terni fiearea penetrației economice, 
poldice și militare a S.U.A. în Iran

Tratativele îndelungate duse de gu
vernul Iranului cu reprezentanții așa- 
numitului consorțiu al celqr opt mari 
monopoluri petrolifere (cinci mono
poluri americane, unul englez, unul 
anglo-olandez și unul francez) cu pri
vire la petrolul iranian, s-au încheiat 
recent prin semnarea unui acord. 
După cum a anunțat presa iraniană, 
acest acord prevede să se acorde con
sorțiului concesii asupra explorării 
petrolului în regiunile în care a acti
vat înainte societatea petroliferă an- 
glo-iraniană, alungată de poporul ira
nian. Iranul se obligă să nu se ames
tece în problemele extracției și prelu
crării petrolului și nici în problemele 
administrării întreprinderilor.

Nu este un secret pentru opinia pu
blică iraniană faptul că în cursul nego
cierilor privitoare la petrolul iranian1, 
reprezentanții monopolurilor petroli
fere americane, și în deosebi cei ai 
societății „Standard Oii” care are 
strînse legături cu cercurile guver
nante din S.U.A., au desfășurat o ac
tivitate deosebit de intensă. Este bine 
cunoscut și faptul că noul acord cu pri
vire la petrol deschide perspective ne
limitate pentru penetrația economică 
a Statelor Unite în Iran. Lucrurile 
nu se limitează însă numai la atît.

Statele Unite zoresc Iranul să pună 
în vigoare acordurile cu privire la 
petrol, în speranță că o „reglemen
tare” convenabilă lor a conflictului 
petrolului va accelera atragerea Ira
nului în blocul militar al Orientului 
Mijlociu.

Faptele dovedesc că S.U.A. se stră
duiesc din răsputeri să atragă Iranul

de Observator 
în blocul militar agresiv. Nu se poate 
să nu amintim faptul că în Iran se 
găsește o numeroasă misiune mili
tară a S.U.A., care desfășoară o ac
tivitate febriiă. Numeroase știri pu
blicate în presa iraniană și străină 
dovedesc că în Iran se construiesc 
baze militare și aerodromuri ameri
cane, precum și șosele strategice care 
duc pînă la frontierele Uniunii Sovie
tice. Consilierii americani controlea
ză de fapt armata iraniană.

Oamenii de stat reacționari din Iran 
și Washingtonul care fi protejează, 
s-au izbit în ajunul discutării acordu
lui cu privire Ia petrol în Medjlisul ira
nian, de o puternică împotrivire față 
de noul acord și de nemulțumirea față 
de planurile americane de atra
gere a Iranului în blocul militar al 
Orientului Mijlociu. Situația care s-a 
creat, a provocat o îngrijorare vădi
tă în rîndurile strategilor „războiului 
rece” și așa speriați de eșecurile mari 
pe care le-a suferit diplomația ame
ricană. Ei au avut, nevoie de măsuri 
extraordinare pentru a abate atenția 
opiniei publice iraniene de la aceste 
eșecuri, pentru a intimida poporul ira
nian și a crea în țară o atmosferă de 
neliniște și încordare, în care să se 
poată încheia tîrgul care este în con
tradicție flagrantă cu interesele națio
nale ale Iranului.

In aceste condiții a fost aplicată 
metoda încercată a inspiratorilor a- 
mericani ai „războiului rece” — pro
vocare sub steagul luptei împotriva 
„primejdiei comuniste”. Reprezentan
ții oficiali ai autorităților iraniene au 
declarat că în Iran s-ar fi descoperit 
o „rețea roșie de spionaj”. In întreaga 
țară au început arestări în masă în 
rîndurile ofițerilor armatei iraniene, 
în rîndurile funcționarilor poliției, 
jandarmeriei, ai diferitelor ministere, 
în rîndurile personalului tehnic al ra
finăriei de petrol din Abadan etc. Zia
rele iraniene arată că numărul celor 
arestați se apropie de 1.000. Conco
mitent se fac „epurări” în aparatul de 
stat.

Evenimentele din ultima vreme do
vedesc că S.U.A. au început să se 
amestece în modul cel mai nerușinat 
în afacerile interne ale Iranului. Ce 
s-ar întîmpla dacă monopolurile ame
ricane ar reuși să acapareze petrolul 
iranian, iar Departamentul de stat 
ar reuși să lege Iranul de blocul mi
litar al Orientului Mijlociu ? Opinia 
publică din Iran nu poate să nu vadă 
că o asemenea perspectivă este de na
tură să aibă repercusiunile cele 
mai primejdioase asupra intereselor 
vitale ale țării și toți partizanii sin
ceri’ ai păcii împărtășesc această te
mere.

Opinia publică sovietică nu poate 
să treacă cu vederea faptul că în 
cursul actualelor evenimente din Iran 
unele ziare și unele persoane irespon
sabile își permit să se dedea la ata
curi calomnioase, pline de ură, împo
triva Uniunii Sovietice. Nici nu e ne
voie să mai spunem că asemenea ac
țiuni provoacă încordare în relațiile 
dintre cele două țări vecine, împiedică 
normalizarea acestor relații, ceea ce 
nu poate fi decît în interesul dușmanilor 
păcii și securității internaționale. Cii 
atît mai mare este uimirea pe care o 
provoacă poziția cercurilor guver
nante din Iran, care nu iau măsuri1 
pentru a curma propaganda dușmă
noasă de calomnii.

Se înțelege de la sine că opinia pu
blică sovietică este departe de a 
identifica pe autori! născocirilor ca
lomnioase cu poporul iranian, de care 
poporul sovietic este legat printr-o 
prietenie veche și rodnică. (Agerpres)j 
(„Pravda“). d
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