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Pentru Îmbunătățirea continuă a muncii 
birourilor organizațiilor de bază

Organizațiile de bază leagă partidul cu masele largi ale 
poporului, asigură mobilizarea tuturor celor ce muncesc, la 
înfăptuirea politicii partidului, înfăptuiesc conducerea de partid 
în toate sectoarele de activitate. Organizațiile de partid — se 
arată în proiectul Statutului modificat al P.M.R. — sínt temelia 
partidului. Capitolul „organizațiile de bază ale partidului“ din 
proiectul de Statut, arată cît de mare este importanța pe care 
partidul o acordă ridicării activității organizațiilor saie de bază 
la nivelul sarcinilor actualei etape în onera de construire a so
cialismului. Dezbaterea de către membrii și candidații de 
partid a proiectului Statutului modificat a dus la îmbunătățirea 
muncii multor organizații de bază, la ridicarea Ia un nivel mai 
înalt a rolului lor de conducător politic. Organizațiile de bază 
nr. 1 și 6 de la mina Petrila, nr, 4 de la mina Aninoasa, de lai 
depoul C.F.R. Petroșani și altele, desfășoară o activitate rod
nică, asigurînd conducerea de partid în unitățile respective. 
Multe organizații de bază de la minele Petrila, Aninoasa și Lu- 
peni sînt în fruntea luptei pentru aplicarea inițiativelor noi, pen
tru dezvoltarea întrecerii socialiste în jntîmpinarea celei de a 
37-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. în
deosebi, organizațiile de bază de la mina Petrila, de la între
prinderea 701 construcții Petroșani, Filatura Lupeni și altele 
au dobîndit realizări importante în munca de primire în rîn- 
durile candidaților.

îndeplinirea rolului organizațiilor de bază depinde în mare 
măsură de munca desfășurată de birourile acestora.' Biroul are 
un rol important în activitatea organizației de bază, penitru că 
el este organul său executiv. Biroul organizează repartizarea 
de sarcini concrete fiecărui membru de partid, efectuează con
trolul îndeplinirii hotărîrilor luate de adunarea generală, con
duce întreaga muncă curentă a organizației de bază între două 
adunări generale.

In VaL’a Jiului sînt multe organizații de bază ale căror 
biroifri desfășoară o activitate redusă. Organizația de bază nr. 2 
de la mina Lonea, de^exemplu, .nu-și îndeplinește rolul de con
ducător politic deoarece biroul, în frunte cu tov. secretar V. 
Pop, lasă lucrurile să meargă, de la sine. De mult timp, biroul 
organizației de bază nu pregătește adunările generale, nu în
tocmește proiectele de hotărîri ce urmează să fie puse în dis
cuția membrilor de partid, nu se îngrijește de trasarea de sar
cini concrete. Tovarășul Pop neglijează de multe ori strîngereă 
cotizațiilor, una din sarcinile elementare ce-i stau în față. Munca 
slabă a biroului se răsfrînge asupra organizației de bază, care 
nu-și îndeplinește sarcinile ce-i revin. O slabă activitate des
fășoară și birourile organizațiilor de bază de la întreprinderea 
de construcții 703 Petrila, U.R.U.M.P., organizația de bază nr. 
1 de la mina Aninoasa și altele.

Una din cauzele care împiedică îmbunătățirea muncii bi
rourilor organizațiilor de bază este sectarismul. La Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani, de exemplu, fiecare tovarăș 
din birou răspunde de anumite sarcini. Tovarășul Magan Mihai, 
de pildă, e responsabil cu propaganda și agitația în birou. Deși 
agitația vizuală în uzină e neglijată, colectivul de agitatori des
trămat, iar învățământul de partid se desfășoară defectuos, to
varășul Klemenț, secretarul organizației de bază, nu se intere
sează de aceste probleme, deoarece ele „cad în sarcina responsa
bilului cu propaganda și agitația“. La atelierul de grup al minei 
Petrila, la Țesătoria Vulcan numai puțini membri ai birourilor 
participă la conducerea muncii curente a organizațiilor de bază.

O vină pentru această stare de lucruri o poartă comitetele 
de partid orășenești și de întreprindere. Comitetele de partid 
n-au căutat sa educe pe membrii birourilor organizațiilor de 
bază în spiritul muncii colective, spre a asigura astfel un nivel 
înalt a activității organizațiilor de bază. Comitetele de partid 
au neglijat instruirea pe probleme a birourilor organizațiilor 
de bază, iar controlul comitetelor de partid s-a exercitat în ge
neral, numai asupra secretarilor organizațiilor de bază. E ade
vărat că sínt unii membri ai birourilor care din lipsă de interes, 
nu participă la munca birourilor, nu-și îndeplinesc îndatoririle. 
Astfel' de cazuri trebuie puse în dtecuția adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază.

In momentul de față, îmbunătățirea muncii birourilor or
ganizațiilor de bază prezintă o importanță deosebită pentru ri
dicarea activității organizațiilor de bază la nivelul cerințelor.

Secretarii organizațiilor de bază au sarcina de a atrage 
la activitate concretă pe toți membrii birourilor, de a exercita 
în permanență controlul îndeplinirii sarcinilor. Trebuie combă
tută cu tărie tendința de a lăsa toate sarcinile pe seama a 1—2 
î< «arași din birou, în timn ce marea parte a membrilor birou
rilor organizațiilor de bază sînt inactivi. Comitetele de partid și 
secretarii organizațiilor de bază trebuie să înțeleagă că atra
gerea la munca biroului organizației de bază a tuturor mem
brilor săi constituie un mijloc important de creștere a cadrelor, 
de educare a membrilor de partid în spiritul conducerii colec
tive Comitetele de partid sînt datoare să studieze metodele îna
intate din munca birourilor organizațiilor de bază active și să 
ie generalizeze, să organizeze schimburi de experiență în acest 
scop

îmbunătățirea muncii birourilor organizațiilor de bază va 
duce nemijlocit la ridicarea activității organizațiilor de partid 
și a membrilor de partid, la nivelul sarcinilor sporite ale con
strucției socialiste în patria noastră.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie

Crește avintul întrecerii socialiste
Zi de productivitate mărită

Pentru a întîmpina ziua de 
7 Noiembrie cu realizări cît' 
mai însemnate în sporirea 
producției de cărbune, colec
tivul minei Urieani a orga
nizat o zi de productivitate, 
mărită.

Cele mai frumoase succese 
le-au dobîndit minerii din sec
torul II, care au înregistrat

o depășire a sarcinilor de 
plan de 28,5 la sută. Printre 
brigăzile de mineri fruntașe 
în sporirea producției de căr
bune din acest sector se nu
mără cele conduse de mine
rii Tudor Cherteș, Mihai Ka- 
toi, Nicolae Bercuci și Vasile 
Biriș. Aceste brigăzi au rea
lizat în ziua de productivitate

mărită cîte doua norme și ju
mătate. Au obținut de aseme
nea succese importante și mi
nerii din brigăzile conduse de 
C. Chiru, I. Beciu, T. Arge- 
șanu și D. Rotaru, care și-au 
realizat sarcinile de plan în 
proporție de 130—200 la sută.

LAZAR BIRO 
corespondent

Angajamentele sînt înfăptuite
Zilele trec repede. Se apro

pie 7 Noiembrie. Angajamen
tele pe care și le-au luat mun
citorii minei Lupeni sînt zil
nic întrecute. La secția funi- 
cular realizările sînt tot mal 
mari. Muncitorii ' Gheorghe 
Simina, Nicolae Pascu, Ioan 
Frosa și Tudor Ciobanu de
pășesc normele cu peste 50 
la sută.

Pentru â aproviziona Ia 
timp cu materialele necesare 
pe minerii din subteran, mun
citorii depozitului de lemne 
lucrează în brigăzi. Brigăzile 
conduse de tov. Mihai Porles- 
cu și Paraschiv Sgarata își 
întrec cu 31 la sută normele 
zilnice.

Șt cei de Ia Uzina Electrică

șl-ău luat angajamente spo
rite: să depășească normele 
în medie cu 67 lă sută. Mun
citorii Andrei Ghipleș, Manei 
Olaru, loan Alornan și Dumi
tru Cherchez își depășesc cu 
mult sarcinile de plan.

GHEORGHE DORCA 
corespondent

Succesele constructorilor de la -Petrila
In cursul lunii octombrie, 

constructorii de pe șantierele 
din Petrila obțin noi succese 
în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie.

Lucrînd la tencuirea apar
tamentelor de la blocul M șl 
la alte blocuri de la Lonea. 
constructorii din brigada de 
tencuieli mecanizate condusă 
de tov. Gheorghe Sun, au 
realizat cîte 350.—400 m. p. 
tencuială pe zi. Acest succes 
a fost posibil datorită faptu 
lui că membrii acestei brigăzi 
aplică metoda sovietică Ku- 
tencov și că lucrează cu uti
laje sovietice, ca pompa de 
mortar Sokolov-Sokolovschi, 
ceea ce mărește mult produc
tivitatea muncii:

Tot în cursul ¡unii octom

brie, folosind metoda sovieti
că Orlov — de zidire rapidă 
— brigada constructorului 
Ștefan Froșt de pe șantierul 
II Petrila a realizat 224 me
tri cubi zidărie și 2200 metri 
pătrați tencuieli, iar brigada 
compiexă a tov. Iosif Vereș 
care lucrează la clădirea blo
cului magazin de la Petrila, 
a realizat 350 metri cubi zi
dărie și economii de mate
riale în valoare de 2000 lei.

In cadrul, schimbului de o- 
noare organizat zilele trecute 
de constructorii din Petrila, 
brigada constructorului Gheor
ghe Sun a executat 450 me
tri pătrați de tencuieli, bri
gadă tov. Ștefan Froșt a de
pășit norma cu 120 la sută, 
iar brigada tov. Iosif Vereș 
cu 38 la sută.

Frumoase succese au obți
nut în muncă și brigăzile de 
constructori de Ja întreprin
derea 705, care lucrează la 
preparația din Petrila. Astfel, 
brigada tov. Ștefan Oprea din 
care fac parte tinerii Dumitru 
Rusu, Alexandru Rusu, Petre 
Matei, Nicolae Matei, Robert 
Calman, și-a depășit normele 
cu 52 la sută, iar brigada tov. 
Ieronim Capleanu compusă 
din tinerii Ion Cotoroi, Ion 
Cheta, Gheorghe Pașca, Tra- 
ian Ilea, Ion Costinciuc șt 
alții a obținut depășiri a nor
melor de 40 la sută.

MARIA MORARU ’ 
ADÂM CORNEL 

corespondenți

. Țărani muncitori fruntași în predarea cotelor către stat 
și în munca obștească

Vasile Jitea Lucreția Mihuț Ioan Nistor Matei Ianăș Costea
Urmînd exemplul personal al comuniștilor și al deputaților sfatului popular, ță

ranii muncitori din comuna Bănița și-au predat deja pînâ la 20 octombrie cotele de 
produse animale și vegetale în proporție de 100 la sută la cartofi și fîn, 99 la sută la 
lînă, 85 la sută la carne de vită, 81 la sută la lapte de oaie etc. Printre primii care 
și-au predat în întregime cotele de produse agricole către stat au fost țăranii munci
tori și deputății Vasile Stoica, Gheorghe Danciu, Marcu Baia, Ignat Stoica, Teodor 
Stănilă, Ianăș Costea, Ioan Nistor Matei și alții

Pe lîngă predarea în întregime a cotelor către stat țăranii muncitori din comună 
Bănița participă- activ la construirea noului cămin cultural, prestînd sute de 'ore de 
muncă voluntară. In mod deosebit, s-au evidențiat în această muncă numeroși țărani 
muncitori printre care deputatul Vasile Jitea, președintele comitetului cetățenesc pentru 
construirea căminului cultural, Lucreția Mihuț, Ianăș Costea, Ioan Nistor Matei și alții 
care au prestat de la 10 octombrie și pînă în prezent între 100—200 ore muncă vo
luntară.



STEAGUL ROS I

Activitate rodnică
Printre numeroasele cercuri ARLUS 

din Valea Jiului care desfășoară o 
muncă rodnică în cadrul Lumii Prie
teniei Romîno-Sovi etice este șî cercul 
de la întreprinderea 702 construcții 
din Vulcan. Membrii acestui cerc au 
publicat o serie de articole la gazeta 
de perete prin care au explicat necesi
tatea cunoașterii limbii ruse. Dato
rită acestui fapt, și câ urmare a mun
cii de lămurire desfășurate în rîndul 
salarlaților, la cursul popular de limba 
rusă s-au înscris 21 de tovarăși. 
Aceștia s-au angajat să frecventeze re
gulat cursul de limba rusă.

Ca un succes în activitatea acestui 
cerc poate fi socotit șî faptul că anul 
acesta au fost înscriși un număr de 
50 noi membri A.R.L.U.S.

VIOREL POPA 
corespondent

Note bibliografice

C. SIMONOV :
„TOVARĂȘI DE ARME”

Editura Cartea Rusa
In paginile acejstui roman sînt des

crise evenimentele petrecute în vara 
anului 1939 în stepa mongolă în re
giunea lacurilor Bul-Nur și rîului 
Halhi-sol cînd încercările imperialiș
tilor japonezi de a Invada Mongolia 
au primit un răspuns hotărît din par
tea forțelor armate aliate sovieto- 
mongol?

Atmosfera încordată d:in Europa, 
în care fascismul german se pregă
tea cu înfrigurare pentru a dezlănțui 
războiul mondial, li s-a părut cotropi
torilor japonezi extrem de favorabilă 
pentru a-$i pune în aplicare planurile 
de înrobire a Extremului Orient So
vietic și ultîrior a Siberiei.

Comandantul japonez căuta să dis
trugă Armata Republicii Populare 
/Mongole, să însceneze o lovitură de 
stat șî avînd ca trambulină Mongo
lia, să lovească principalele linii * de 
comunicație ale Siberiei.

Fidelă angajamentelor luate prin 
semnarea tratatului de afutor lecl- 
proc sovieto-mongol, Uniunea So
vietică, zdrobește agresiunea japo
neză, încercuind și nimicind întreaga 
armată a șasea japoneză.

Romanul redă în chip foarte su
gestiv aspectul militar, de cronică a 
evenimentelor, transformarea ciocni
rilor de frontieră îrrtr-o bătălie de 
mari proporții.

Autorul vorbește în același timp și 
de evenimentele care se petrec în Eu
ropa în ajunul izbucnirii războiului.

Romanul „Tovarăși de arme“ dez
bate tema măreață și importantă a 
oamenilor sovietici care-și slujesc pa
tria luptînd în rîndurile forțelor ar
mate.

...Ușa biroului se deschise cu un 
scîrțîit scurt. In încăpere intră un 
grup de tovarăși. Erau cîțiva depu- 
tați care veniseră să stea de vorba 
cu președintele Sfatului popular al 
orașului Lupeni asupra celor mai ar
zătoare probleme ce stau în fața Co
mitetului executiv în această perioadă. 
In biroul președintelui erau discuții 
aprinse.

— Și cum vă spuneam, tovarăși, 
în fața noastră stă sarcina de a duce 
muncă de lămurire în rîndurile țăra
nilor pentru a-și achita la timp și în 
întregime cotele către stat. Dumnea
voastră. în calitate de deputați, aveți 
datoria să lămuriți pe fiecare țăran 
de importanța pe care o are predarea 
’■a timp a cotelor către stat.

— In cartierul unde locuiesc eu -— 
spuse deputata luliana Maxim — sînt 
numai familii de mineri. Pentru a 
contribui la îndeplinirea planului de 
colectări, eu mă angajez să duc 
muncă de lămurire în această direcție 
în rîndurile țăranilor muncitori din 
Bărbăteni.

Experiența teatrului sovietic, 
îndreptar de preț în munca noastră artistică

In decursul celor CONSTANTIN BEIU .îri lucrarea „Munca
6 ani de activitate Secretar literar la Teatrul de stat actorului asupra să”, 
de pînă acum, * Petroșani Bine înțeles că
colectivul Teatru- —
lui de stat „Valea Jiului” din Pe
troșani a luptat cu hotărîre pentru a 
deveni un important factor de cultu
ralizare a oamenilor muncii.

Dacă în momentul de față se poate 
vorbi de o contribuție pozitivă a co
lectivului Teatrului de stat din Pe
troșani în cadrul acțiunii generale de 
culturalizare și educare a oamenilor 
muncii din Valea Jiului, dacă se 
poate vorbi de un real aport pe care 
teatrul l-a adus la dezvoltarea gus
tului pentru manifestările de cultură 
și artă, aceasta e în primul rînd o 
consecință a faptului că întregul co
lectiv artistic s-a străduit să învețe 
din minunatele ekiemple și învățături 
ale teatrului sovietic.

Cel mai prețțps aport l-a adus în 
această privință studierea metodei de 
creație a realismului socialist, meto
dă care stă Ia baza moștenirii crea
toare a marelui om de teatru sovie
tic, Stanislavschi.

i Principiul fundamental al „siste
mului” lui Stanislavschi constă în 
orientarea artiștilor spre dezvăluirea 
profundă a adevărului de viață, ade
văr cristalizat în imagini artistice 
tipice, reprezentative. Spre acest ade
văr de viață sînt orientate privirile 
actorilor în plin proces de creație. 
Problema „trăirii” sincere a persona
jului, credința în scopul final al artei 
scenice, .elemente care-1 duc pe actor 
spre măiestrie, nu sînt astăzi lucruri 
noi pentru actorii teatrului nostru. O 
serie întreagă de succese ale teatru
lui în general și ale actorilor în par
ticular, sînt rezultatul firesc al stră
duințelor întregului colectiv de a 
pune în practică, în munca de fiecare 
zi, principiile creatoare ale sistemului 
lui Stanislavschi.

De mai bine de trei ani funcționea
ză în cadrul teatrului nostru un cerc 
profesional de studii Stanislavschi. 
In a ce,st cerc s-au studiat problemele 
esențiale ale realismului socialist în 
arta scenică. S-a pornit în primul rînd 
de la studierea condițiilor istorice în 
care s-a plămădit sistemul lui Sta
nislavschi, în lupta înverșunată împo
triva curentelor idealiste în artă. 
Apoi s-a trecut la analiza principale
lor teze ale sistemului : „Teoria dra
mei“, „Dela ideea conceptuală la 
acțiunea scenică”, „Metoda acțiunilor 
psihice“, „Metoda acțiunilor verbale”, 
„Metoda acțiunilor fizice”, „Imagi
nația“ etc., sintetizate de Stanislav
schi în prelegerile sale și în special

DEPU
— Bărbăteni ? Bine te-ai gîndit, to

varășă Maxim — spuse președintele. 
Dar să știi că nu va fi ușor, Bărbă
teni e un sat mare, întins.

— Nu-i nimic, adăugă deputata 
Elena Mareș, vom merge împreună și 
ne va fi mai ușor.

...Era încă devreme. Razele palide 
ale soarelui de toamnă se răsfrîngeau 
în mii de scînteieri în bruma de pe 
frunzele ruginii ale copacilor. Pe dru
mul ce șerpuiește de la Lupeni spre 
Bărbăteni mergeau, grăbite două fe
mei. Erau deputatele luliana Maxim 
și Elena Mareș. Ajunse în sat, se 
opriră la o casă nu prea arătoasă. 
Dar din felul în care erau îngrijite 
și adăpostite uneltele de muncă și 
curățenia ce domnea în curte se ve
dea că acolo locuiește un gospodar 
harnic

— Noroc, bade Ioane — îl «saluta-
i deoutatele.

— n-a fost ușor pentru
colectiv să-și însușească multiplele 
probleme rezultate din studierea moș
tenirii creatoare a marelui Stanislav
schi. Uneori cursurile profesionale 
s-au menținut într-o fază teoretică 
S-au discutat și se discută încă pro
bleme de ordin metodnco-did'actic, 
pentru o mai adîncă legătură între 
teorie și practica de scenă a actorilor 
noștri. Un lucru este însă clar : stu
dierea sistemului lui Stanislavschi, a 
metodelor înaintate ale teațrului so
vietic. au orientat precis pe actori 
spre o artă realistă, Ispre lupta cate
gorică și necruțătoare împotriva idea
lismului și formalismului în artă, 
spre o conștiință cetățenească a acto
rului. Acest lucru se poate demonstra 
prin numeroase exemple pe care le-au 
oferit spectacolele teatrului nostru. 
Acest fapt reiese clar din realizarea 
deosebită a unor roluri ca : Natalia 
Covșîc din „Crîngul de călim” de 
Corneiciuc (Elena Antonescu, Artistă 
Emerită a R.P.R.), Polejaev din „Bă- 
trînețe zbuciumată” de Rahmanov 
(Gigi Iordănescu), Ana Robciuc din 
„La Vulturul de aur“ (An'a Colda), 
Moroz din „Fete frumoase” (Tudor 
Branea) și multe altele. De asemenea, 
spectacole ca : „Nunta cu zestre”, 
„Oameni de bună credință”, „Familia 
lui Allan“, „Tartuffe”, „Simion Al- 
bac“, „Afaceriștii“ și altele au mar
cat :serioase salturi calitative în mun
ca teatrului nostru, tocmai prin înțe
legerea colectivului manifestată față 
‘de problemele unei interpretări rea
liste.

Dar experiența teatrului -sovietic, 
care a ajutat munca noastră în ceea 
ce privește dezvoltarea calitativă a 
spectacolelor și dobîndirea unei con
științe cetățenești a actorilor, s-a în
dreptat și asupra acelei părți a colec
tivului care, deși nu apare în lumina 
rampei, își aduce contribuția ei im
portantă la realizarea unor spectacole 
de calitate. Este vorba de personalul 
tehnic de scenă, mașiniști, electri
cieni, recuziteri, regizori de culise, 
care, în cursuri tehnice profesionale, 
au studiat, după metode sovietice, pro
bleme legate de munca lor.

Vom merge hotărîți și mai departe, 
pentru a folosi d,in plin bogata șt 
creatoarea experiență a teatrului so
vietic. pentru ca întreaga noastră 
muncă de creație scenică, întreaga 
noastră activitate obștească, să de
vină puternice arme de, luptă pentru 
culturalizarea, educarea și mobiliza
rea oamenilor muncii.

TAȚII
— Noroc, și bine ați venit pe la 

noi. Dar poftiți și ședeți — le îmbie 
badea Ion, arătîndu-le scaunele.

Ne grăbim c-avem multe de făcut. 
Apoi trebuie să mergem șî acasă să 
facem mîncare pe cînd vin bărbații de 
la șut.

—- Aveți dreptate. Că doar ei scot 
cărbune, nu glumă. Dar tot nu mi-ați 
spus ce v-a făcut să bateți drumurile 
noastre 7

— Apoi am venit să vedem cum 
stau oamenii cu cotele, dacă le-au pre
dat sau nu și «ă mai stăm de vorbă 
cu ei.

Țăranul muncitor Stancu loan le 
povesti despre țăranii muncitori care 
și-au predat primii cotele, printre 
care se numără și el. Apoi începu să 
arate pe îndelete lipsurile și greută
țile avute în predarea cotelor, care 
sînt țăranii muncitori care nu șî-au 
predat încă cotele și unde locuiesc. 
Doar e mejjibru d* partid și-l inte

Fruntașii 
întreprinderii poligrafice 

Petroșani
Marți, 2 octombrie a avut loc Ia 

clubul sindicatului P.P.I.C. Petroșani 
o adunare în cadrul căreia s-a ana
lizat felul cum s-a desfășurat întrece- 
îea socialistă în cinstea zilei de 7 
Noiembrie în întreprinderea poligra
fică diin Petroșani. Cu acest prilej, 
comitetul sindical de întreprindere a 
înmînat muncitorilor fruntași în în
trecerea socialistă diplome de onoare 
și premii în valoare de 2970 lei.

Printre fruntașii întrecerii socialiste 
se numără tov. V. Rad, R. Sîrbu, N. 
Maiinescu, A. Bohne. A. Kovacs si 
alții

P. RUSU’ 
corespondent

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Promisiuni 
și iar promisiuni

In urmă cu cîțiva ani, prin grija 
partidului și guvernului a fost con
struit în Petroșani frumosul local al 
Institutului de mine „Gh. Gheorghlu- 
Dej”. Anul trecut s-|a măi început 
construcția unui cămin studențesc și 
a unei săli de sport.

De atunci a trecut mult timp. In 
preajma zilei de 23 August 1954, in
ginerul Carol Auner de la întreprin
derea 701 construcții și inginerul șef 
Aurel Pizo de la trustul 7 construcții 
au promis solemn: de 23 August, că
minul și sala de sport vor fi gata.

Ziua de 23 August a trecut. însă 
căminul și sala de sport n-au fqst ter
minate

— Vedeți tovarăși, am avut și noi 
greutăți, lucru mult. Dar la începutul 
anului școlar lucrările vor fi gata, 
studenții vor locui în noul cămin — 
ne-au asigurat din nou acești ingi
neri .

Anul școlar a început de două luni 
însă lucrările tot n-au fost terminate.

— La 7 Noiembrie vor fi gata — 
ne-au asigurat tovarășii ingineri. Dar 
vă rugăm și noi ceva : să ne ajutați 
la săpatul șanțurilor pentru conducte. 
Treaba ar merge și mai repede

Bucuroși că se vă termina căminul, 
sute de studenți au lucrat voluntar 
la săparea șanțurilor. Infeă, după ce 
am săpat șanțurile, tov. ing. Auner șî 
Pizo nu au mai luat măsuri pentru 
montarea conductelor, lăsînd șanțurile 
să se surpe și să se astupe din nou.

E necesar ca tov. ingineri Carol 
Auner și Aurel Pizo să lichideze cu 
obiceiul de a face promisiuni pe care 
nu le respectă. Ei trebuie să depună 
un interes real, sincer, pentru duce
rea la bun sfîrșlt a acestor lucrări. 
De asemenea, e necesar ca tov. Cîta 
Gheorghe, directorul trustului 7 con
strucții, și celelalte organe în drept 
să nu tolereze tărăgănarea acestor 
lucrări

ROMAN ȘERBAN
student Institutul de mine Petroșani 

resează felul cum ceilalți țărani îșî 
îndeplinesc îndatoririle față de stat.

...Mergînd din casă în casă, depu
tatele Elena Mareș și luliana Maxim 
au lămurit țăranilor muncitori impor
tanța predării la timp a cotelor. Ele 
au vorbit țăranilor muncitori despre 
munca celor din fabrici șî uzine care 
se suăduiesc să producă mai multe 
utilaje, mai multe bunuri de larg 
consum, din care o parte sînt vîn- 
dute la un preț redus țăranilor munci
tori prin cooperative. Deputatele au 
arătat că preduidu-și la timp cotele, 
țăranii muncitori contribuie lă ridica
rea bunălstării celor ce muncesc, Ia 
întărirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare

Muncă temeinică au dus în această 
direcție și deputății Gheorghe Mihă- 
iasă, Elisabeta Szacsko și alții. Și re
zultatele n-au întîrziat să se arate: 
majoritatea țăranilor muncitori din 
Bărbăteni, din cătunele Carolina și 
Victoria șî-*a predat cotele către staL

D. CRIȘAN
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învățămîntul de partid este princi
palul mijloc de înarmare a membri 
lor și candidaților de partid cu cunoș
tințele de bază ale marxism-leninis- 
mului, de ridicare a niyelului lor po
litic și ideologic, spre a-și putea în
deplini rolul de luptători de avan
gardă, de conducători ai maselor în 
opera de construire a socialismului. 
Tocmai de aceea, pregătirea actualu
lui an școlar în învățămîntul de par
tid s-a bucurat de o mare atenție. Din 
rîndurile membrilor și candidaților de 
partid cu o bună pregătire ideologică 
au fost recrutați peste 150 propagan
diști. Spre a putea să-și îndeplineas
că sarcinile, 43 propagandiști au fost 
pregătiți în seminariile de calificare 
de pe lîngă. Comitetul regional de 
partid, iar restul în cadrul semina- 
riilor de calificare organizate de Co
mitetul raional de partid Petroșani.

îndrumate de Comitetul raional de 
partid, organizațiile de partid din 
Valea Jiului au acordat atenția cuve
nită pregătirii din toate punctele de 
vedere a anului de învățămînt. Birou
rile organizațiilor de bază au stat de 
vorbă cu un mare număr.de membri 
și candidați de partid, de oameni ai 
muncii înaintați și astfel, pe baza li
berului consimțămînt, peste 2500 to
varăși au fost încadrați în 111 cercuri 
și cursuri ale învățămîntului de partid. 

Pregătirea temeinică a noului an 
școlar al învățămîntului de partid a 
făcut posibil ca activitatea multor 
cercuri și cursuri ale învățămîntului 
de partid să se desfășoare în condi- 
țiuni bune. Nu poate fi trecut însă cu 
Vederea faptul că un șir de organiza
ții de bază consideră că, dacă au fă
cut pregătirile în vederea noului an 
școlar, și-au terminat sarcinile în le
gătură cu învățămîntul de partid și 
cred că au dreptul să se dezinterese
ze de această problemă importantă. 
Datorită acestei stări de lucru, în 
desfășurarea învățămîntului de partid 
există o serie de lipsuri care trebuie 
grabnic lichidate.

Una din lipsurile grave este aceea 
că pînă în prezent, unele cercuri și 
cursuri nu și-au început activitatea. 
Printre acestea se numără cercurile 
și cursurile ale căror propagandiști 
sînt tov.. Hunea Emeric, Sălaja Nico- 
lae, Todea loan, Palyanoș Adalbert 
din Petroșani și altele în cadrul că
rora trebuia să fie predată pînă acum 
cea de a II-a lecție. Aceste cercuri și 
cursuri nu și-au început activitatea 
din cauză că organizațiile de bază 
care au recrutat elevi pentru aceste 
cursuri, printre care acelea de la în
treprinderea 705 construcții (secretar 
tov. Țabrea Nicolae), Trustul 7 con
strucții (secretar tov. Schmider Ion), 
C.F.R. Mișcare (secretar tov. Gher
ghina Constantin), Sfatul popular al 
orașului Petroșani (secretară tov. 
Hireăn Melania), T.A.P.L. (secretar

VIAȚA DE PARTID

Să asigurăm buna desfășurare 
a învățămîntului de partid !

tov. Kerekeș Adalbert) și altele, .. 
neglijat mobilizarea cursanților la 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid. Faptul că unele birouri ale 
organizațiilor de bază neglijează sar
cina de a asigura participarea cursan
ților la cercurile și cursurile învăță
mîntului de partid, a reieșit și în 
cadrul unei consfătuiri ce a avut loc 
recent în legătură cu desfășurarea în
vățămîntului de partid. Sînt birouri 
ale organizațiilor de bază care nu 
simt din plin răspunderea pentru buna 
desfășurare a învățămîntului de par
tid. Această lipsă serioasă trebuie 
grabnic lichidată. Birourile organiza
țiilor de bază trebuie să asigure ca 
fiecare cursant să știe precis ziua, ora 
și locul unde urmează să aibă loc 
cercul respectiv și să-i controleze pe 
cursanți asupra felului în care se stră 
duresc să-și însușească materialul 
predat. Nu trebuie uitat nici o clipă 
faptul că ridicarea nivelului politic 
și ideologic constituie o îndatorire 
statutară a fiecărui membru și can
didat de partid. Proiectul Statutului 
modificat al P.M.R. subliniază că 
fiecare membru de partid e obligat 
,.să muncească necontenit pentru a-și 
ridica nivelul de conștiință, pentru 
a-și însuși bazele marxism-leninis- 
mulur“. Neîndeplinirea acestei obli
gații constituie o încălcare a discipli
nei de partid.

Una din condițiile de cea mai mare 
importanță pentru buna desfășurare a 
învățămîntului de partid, pentru ca
litatea lecțiilor, este pregătirea temei
nică a propagandiștilor. înaltul nivel 
teoretic al propagandei, de partid, 
conținutul ei ideologic, eficacitatea 
ei, sînt determinate de cadrele de pro
pagandiști, de pregătirea lor, de pre
ocuparea lor pentru asigurarea cali
tății și purității învățămîntului în 
cercurile și cursurile pe care le con
duc. Pentru a fi la înălțimea sarci
nilor încredințate, propagandistului i 
se cere cunoașterea temeinică a teo
riei marxist-leniniste, însușirea me
todelor avansate în munca de propa
gandă. In această direcție propagan
diștii sînt ajutați în cadrul semină- 
riilor permanente de calificare de 
pe lîngă cabinetul de partid. Pentru 
a ușura prezentarea propagandiștilor 
la seminariile permanente. Comitetul 
raional de partid a hotărît ca acestea 
3ă fie organizate pe centre: la Petro
șani, Vulcan și Lupeni. Acest lucru 
a făcut ca la seminariile de califi
care să participe majoritatea propa
gandiștilor, fapt care le-a dat posibi
litatea să se pregătească temeinic. 
Printre propagandiștii care studiază 
materialul bibliografic, se preocupă 
de îmbunătățirea metodelor de pre
dare, se numără tovarășii Jurj loan, 
Pîrîianu Simion, Groza Romulus, 
Hisem Maxim. Bara Ion și alții. Ei 
n-ău lipsit niciodată de la semina- 

riile de pregătire și participă compe
tent la lămurirea problemelor puse 
în discuție.

Există însă propagandiști care ne
glijează ducerea la îndeplinire a sar
cinilor încredințate, nu răspund prin 
muncă încrederii ce li s-a acordat. 
Deși s-au angajat să muncească cu 
stăruință pentru îndeplinirea sarcinii 
de propagandist, tovarășii Cîta Nico
lae, Bonta Gheorghe de la mina Lu
peni, Moldovan loan, Cosma loan din 
Petroșani, Dubinschi Carol de la Vul
can, Băcăianu Teodor de la mina A- 
ninoasa, Panajt Mihai de la mina Pe- 
trila, nu au participat la nici o lecție 
ținută în cadrul seminariilor de pre
gătire a propagandiștilor. Sînt unii 
propagandiști care nu participă la se
minariile de pregătire deoarece con
sideră că știu totul și nu mai au ni
mic de învățat. Un astfel de propa
gandist e tov. Olaru loan din Petro
șani care, din îngîmfare, subapreciază 
pe acei tovarăși cărora li s-a încre
dințat pregătirea propagandiștilor. A- 
semenea atitudini trebuie combătute 
cu toată tăria, pentru că prejudiciază 
calitatea învățămîntului de partid.

Lipsurile care există în activitatea 
propagandiștilor se datoresc și fap
tului că urnele comitete de x partid și 
birouri ale organizațiilor de bază nu 
exercită un control permanent al ac
tivității propagandiștilor. îndeosebi 
comitetele de partid de la minele Lu
peni, Petrila, Aninoasa, Comitetul o- 
rășenesc de partid Vulcan, biroul or
ganizației de bază de la depoul C.F.R. 
Petroșani și altele nu- se îngrijesc 
de trimiterea propagandiștilor la se
minariile de pregătire, nu-i contro
lează asupra muncii lor. Comitetele 
de partid, birourile organizațiilor de 
bază trebuie să exercite un perma
nent control asupra activității propa
gandiștilor, să-i trimită la seminariile 
permanente de pregătire, să-i ajute 
să-și îmbunătățească metodele de 
muncă. Acei propagandiști care ne
glijează sarcinile ce le revin trebuie 
trași la răspundere și ajutați să li
chideze lipsurile pe care le au.

Sîntem încă la începutul anului 
școlar în învățămîntul de partid. Tre
buie să depunem toate eforturile pen
tru înlăturarea lipsurilor care există, 
pentru asigurarea calității și purității 
învățămîntului de partid, pentru un 
bogat conținut de idei al propagan
dei de partid. Astfel, actualul an al 
învățămîntului de partid va constitui 
o nouă treaptă în ridicarea nivelului 
de conștiință al membrilor și candi
daților de partid, un mijloc important 
de înarmare a celor încadrați în învă
țămîntul de partid cu atotbiruitoarele 
idei ale marxism-leninismului.

ION SIRBU
directorul cabinetului de partid 

Petroșani

Vești din regiunea noastră
Fruntași în achitarea obligațiilor 

datorate statului
Țăranii muncitori din comunele și 

satele raionului Orăștie, regiunea Hu
nedoara, se achită cu cinste de obli
gațiile datorate statului pe acest an.

In comuna Beriu, de pildă, țăranii 
muncitori au achitat pînă acum peste 
95 la sută din cotele de grîu, 97 la 
sută din cotele de cartofi. 81 la sută 
din cele de porumb, 70 la sută din 
cele de floarea soarelui, 100 la sută 
la carnea de porc, etc. De asemenea, 
în comuna Geoagiu, planul de colec
tare a griului, laptelui și cărnii de 
porc a fost îndeplinit în întregime, 
iar în comuna Rornoș, majoritatea ță
ranilor muncitori din comună și-a a- 
chitat toate cotele de produse vegetale 
și animale datorate statului pe a- 
cest an.

Pînă la 25 octombrie, planul anual 
pe raion la carnea de vită a fost rea
lizat în proporție de 77 Ia sută, la 
carnea de porc de 85 la sută, la grîu 
de 88 la sută, la fîn de 98 la sută, 
la cartofi de 51 la sută, la porumb de 
50 la sută.

Noi întovărășiri agricole 
și zootehnice

Muncind pămîntul în comun cu mij
loacele S.M.t.-ului, țăranii muncitori 
întovărășiți din regiunea Hunedoara 
au obținut anul acesta, producții cu 
mult mai mari de cît țăranii muncitori 
cu gospodarii individuale. Intovără- 
șiții din comuna Bobîlna, raionul O- 
ră’știe, au obținut cu 600 kg. mai mult 
grîu la hectar decît țăranii muncitori 
cu gospodării individuale, iar mem
brii întovărășirii agricole „Vasile 
Roaită“ cu peste 500 kg. mai mult po
rumb la hectar.

Convinși că se pot obține producții 
mari cînd se lucrează pămîntul în 
comun cu mijloace mecanizate, mulți 
țărani muncitori din regiunea Hune
doara se unesc în întovărășiri agri
cole. Numai în cursul lunii octpmbrie 
âu luat ființă 6 întovărășiri agricole 
în satele: Mărgineni, Jeledinți, Tur- 
maș, Dîncu Mic, Presaca și Totoiu. 
In aceste întovărășiri au intrat ¡89 
familii de țărani muncitori cu gospo
dării mici și mijlocii, avînd o supra
față totală de 246 ha.

Și țăranii muncitori din satele de 
munte /ale regiunii se unesc în înto
vărășiri zootehnice pentru a îmbună
tăți rasa oilor șl a mări numărul și 
producția lor. In cursul lunii octom
brie, în regiunea Hunedoara au luat 
ființă încă 16 întovărășiri de creștere 
ă oilor. La înființarea întovărășiri
lor, cele 358 familii de țărani munci
tori au adus 3.840 oi și și-au unit o 
suprafață de peste 400 ha. pășune.

Peste cincisprezece minute se sfîr- 
șește șutul de dimineață. Mașinile se 
odihnesc. In sala de mese fetele se 
gătesc de plecare. In fața unei oglinzi, 
una mai cochetă se străduiește să-și 
aranjeze un moț obraznic ce-i cade 
din... întîmplare pe frunte.

— După masă mergi la film, Ileă- 
no ? — zice una ce se chinuia să-și 
vadă chipul tot în aceiași oglindă, 
pe la spatele Ilenei.

— Merge ea, dar nu cu tine — i-o 
reteză ștrengărită din colț, cu rîs 
înfundat.

— A, vrei să zici, de tînărul acela 
înalt, care o așteaptă totdeauna în 
fața porții fabricii...

Șutul nu s-a terminat încă, dar fe
tele din secția tineretului se grăbesc 
să plece cît mai curînd acasă. E așa 
de frumos afară! La ora două — 
coadă la ceasul de pontaj. Sînt pri
mele care părăsesc fabrica în fiecare 
zi. Fișele de pontaj ale muncitoarelor 
din secția depănat arată cu regula
ritate ora două, ca oră de ieșire.

Dar, într-o zi...
*

— Ei, fetelor, ce ziceți, sînteți de 
acord ?...

— Eu cred, tovarășe Suciu, că a-

După exemplul Antoninei Jandarova
plicarea metodei Antoninei Jandaro
va de care ne-ați vorbit astăzi ne-ar 
ajuta mult în munca noastră.

— Important este că deacum ma
șinile noastre nu vor mai sta degea
ba, deoarece schimbul următor le vă 
prelua din mers.

— Deacum, gata cu poveștile și cu 
flecăreala. Pînă la ora două — fie
care la mașină !

— Apoi, eu cred că nici brigada 
legătoarelor în frunte cu Terezia Lă
cătuș n-o să mai fie, ca acum, sub 
plan. Cele șase vîrtelnițe în plus ob
ținute înainte de terminarea șutului 
vor ajuta la depășirea planului — ă- 
runcă vorba una dintre fete, uitîndu-se 
cu tîlc înspre legătoare.

— Mai știi, poate* că o să și de
pășim planul — zise cu încredere 
Terezia Lăcătuș.

Consfătuirea de producție din 18 
octombrie a dat de gîndjt celor din 
secția tineretului.

...In ziua următoare.
Ileana se uită la ceas. E fără 10. 

Trebuie să se grăbească. Să se piep
tene. A înțîrziat. Să oprească deci ma
șina. Dar, uite că nici o fată nu se miș

că de la mașină. Lucrează de parcă ă- 
cum ar fi intrat în șut. Ce-o fi asta ?, 
A, poate ceasul merge mai repede. 
S-o întrebe pe vecina ei, are ceas 
bun, și-l potrivește doar întotdeauna 
după radio. Cum, tot fără 10? Ei, asta-i 
bună 1 Dar ce are Aniță, ea care era 
prima în sala de mese ? Ii trebuie 
cinci minute pînă-și aranjează numai 
sprîncenele. Fuge în jurul mașinii de 
parcă-i schimb de onoare.

Brusc și-a amintit de ceea ce s-a 
vorbit ieri: Jandarova... preluare din 
mers... timpi morți... mărirea produc
tivității. Da, cam așa ceva. Dar, vezi 
că ea n-a fost prea atentă. Se gră
bea. Aha, așa vasăzică, toate lucrea
ză. Atunci n-o să oprească nici ea 
mașina. Toate se uitau chiorîș lă ea. 
Naiba știe, dar parcă astea zece mi
nute trec mai greu ca o oră. Ce se 
uită așa responsabila de brigadă ? Nu 
lucrează destul de bine? Ia să-i dea 
zor I Să le arate ce poate. Nu se va 
mișca de la mașină nici chiar la două, 
pînă n-o veni Maria s-o schimbe.

Nu știu precis dacă și altora le-au 
trecut așa de greu cele zece minute, 
vorba este că nici una nu s-a mișcat 

de la mașină. Se mai uitau la ceas, 
de parcă voiau să-l înghită, dar ma
șinile tot nu le-au oprit.

Fetele din schimbul doi, s-au oprit 
oarecum nedumerite în prag.

— Ia te uită la ele, parcă au aripi 
la mîini 1

Și în ziua aceea, pentru prima dată 
mașinile nu și-au întrerupt zgomotul.

★

Secția tineretului de la Filatura Lu
peni, dă acum în fiecare zi peste 1000 
scuturi de mătase mai mult ca îna>- 
inte. Cîștigul muncitorilor s-a mărit 
cu aproape 3 la sută în urma depă
șirii normelor. Graficul arată că toate 
brigăzile sînt peste plan.

— Parcă brigada tov. Terezia Lă
cătuș era sub plan ? ..

Pe chipul maistrului flutură un 
zîmbet la întrebările ce-i sînt adre
sate.

— îndeplinit ! Și l-am și depășit 
cu 2,5 la sută. II depășesc toate bri
găzile. Și toate acestea numai fiindcă 
secția noastră, a tineretului, a urmat 
exemplul Antoninei Jandarova — ă- 
daugă cu înțeles maistrul.

DOINA TR1F.
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Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii Situația .internaționala la zi
STOCKHOLM (Agerpres). — TASS 
Secretariatul Comitetului național 

suedez pentru apărarea păcii comu
nică : .

Consiliul Mondial al Păcii a hotă- 
rît să convoace între 18 și 23 noiem
brie a. c. o sesiune ordinară la Stoc- 
kholin. Pe lîngă membrii Consiliului 
Mondial al Păcii, la lucrările sesiu
nii vor lua parte o serie de invitați.

Vizita conducătorilor Partidului Comunist Chinez 
k la Expoziția realizărilor economice și culturale 

ale Uniunii Sovietice, deschisă la Pekin
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
Pînă acum Expoziția realizărilor 

economice și culturale -ale Uniunii 
Sovietice, deschisă la Pekin, a fost 
vizitată de peste 1.300.000 persoane.

La 25 octombrie, expoziția a fost 
vizitată de conducătorii Partidului Co
munist Chinez — tovarășii Mao Țze- 
dun, Liu iȘao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, 
Cen Iun, Lin Bo-țiui, Dun Bi-u, Pîp 
De-huai, Pîn Cen, Den Siao-pin.

După ce au vizitat expoziția, con
ducătorii Partidului Comunist Chinez 
au notat printre altele următoarele în 
cartea de impresii :

Vizitarea Expoziției realizărilor e- 
conomice și, culturale ale Uniunii So
vietice ne-a produs o mare bucurie 
și satisfacție. Expoziția înfățișează 
în mod grăitor și convingător crește
rea impetuoasă a industriei și agri
culturii sovietice, nivelul înalt al 
dezvoltării științei și tehnicii sovie
tice, înflorirea învățământului, culturii 
și artei în Uniunea Sovietică, viața 
fericită a poporului sovietic.

Un nou pas spre atragerea Germaniei occidentale 
în planurile agresive ale S. U. A.

WASHINGTON (Agerpres).—După 
cum se știe, Departamentul de stat 
al S.U.A. a anunțat că la Washing
ton a fost semnat de Dulles și Ade- 
nauer tratatul încheiat între Statele 
Unite și Germania occidentală „cu 
privire la prietenie, comerț și navi
gație“-

Sosirea dr. Petru Groza în capitala R. P. Mongole
PEKIN (Agerpres). — China Nouă
Din Ulan Bator se anunță că lă 

30 octombrie, dr. Petru Groza, pre
ședintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Ro- 
mîne, în drum spre patrie, a sosit în 
capitala R. P. Mongole.
. La aeroport, dr. Petru Groza a fost 

Se așteaptă ca la lucrările sesiunii să 
ia parte aproximativ 450 persoane.

După cum s-a hotărît la ședința 
biroului Consiliului Mondial al Păcii, 
care a avut Ioc la 15 septembrie la 
Viena, prima problemă de pe ordinea 
de zi a sesiunii va fi problema cola
borării tuturor statelor europene la 
organizarea securității lor comune.

Realizările strălucite ale construc
ției economice și culturale ale 
U.R.S.S. stîrnesc entuziasmul fără 
seamăn al poporului chinez în con
struirea socialismului și constituie un 
exemplu minunat pentru el. Guvernul 
sovietic și poporul sovietic ne acor
dă zi de zi un ajutor uriaș și multi
lateral în construcția noastră. Acest, 
ajutor a crescut și mai mult în urma 
recentelor tratative sovieto-chineze. 
ExDOziția realizărilor economice și 
culturale ale Uniunii Sovietice este 
de asemenea o manifestare a ^ajuto
rului pe care Uniunea Sovietică îl ă- 
cordă din toată inima țării noastre.

In numele întregului popor chinez 
exprimăm recunoștința noastră pentru 
această prietenie frățească.

Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Ciu 
En-lai, Ciu De, Cen Iun, Lin 
Bo-țiui, Dun Bi-u, Pîn De-huai, 
Pîn Cen, Den Siao-pin.

25 octombrie 1954.

Autorii tratatului nu ascund faptul 
că acest tratat este o parte din pla
nurile generale ale S.U.A. cu privire 
la Europa occidentală - - planuri care 
își găsesc expresia în remilitarizarea 
Germaniei occidentale și în atragerea 
ei în blocuri militare.

întîmpinat- de I. Sambu, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular; 
L. Țende, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P Mongole; 
Lhamsurum, secretar general al C.C. 
al Partidului Popular-Revoluționar 
Mongol și alte personalități.

La 30 octombrie a luat sfîrșit gre
va celor 45.000 docheri din cele mai 
importante porturi ale Angliei — 
principala revendicare a greviștilor 
fiind satisfăcută: anularea muncii su
plimentare forțate. La Londra mai 
continuă greva a 8000 de muncitori 
de la șantierele navale, începută cu 
două luni în urmă ca răspuns la con
cedierea cîtorvă muncitori.

Prin greva organizată docherii au 
dat o grea lovitură antreprenorilor 
capitaliști din cele 8 porturi, care 
n-au înțeles să îrhbunătățească sala
riile, condițiile de muncă și viață ale 
muncitorilor, să anuleze munca su
plimentară forțată

Grevele care au avut loc în ulti
ma vreme în Anglia dovedesc că 
muncitorii englezi nu se pot împăca 
cu situația existentă. După cum a- 
nuriță corespondentul ziarului „Scîn- 
teia“ la Londra. în timp ce condițiile 
de trai ale muncitorilor au devenit 
tot mai grele, profiturile patronilor, 
realizate prin exploatarea crescîndă 
a oamenilor muncii, sînt uriașe.

Ce a scos în evidență greva mun
citorilor englezi ?

Ea a arătat puterea de luptă, spi
ritul de organizare al muncitorilor, 
solidaritatea lor în lupta pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
trai. Cu toate amenințările pe care 
le-au făcut presa și conducerea de 
dreapta a congresului sindicatelor 
britanice, muncitorii englezi au con
tinuat lupta pînă la victorie. Trebuie 
subliniat că greva docherilor care a 
durat o lună de zile a fost cea mai 
mare grevă din Anglia în ultimii 28 
de ani.

★
Forțele patriotice franceze au orga

nizat duminică, 31 octombrie, ziua 
de luptă împotriva reînarmării Ger
maniei occidentale.

Această primă „zi națională de 
luptă împotriva înarmării Germaniei 
occidentale și pentru pace“ marchea
ză începutul unei noi etape a bătăliei 
pe care poporul francez o duce în 
scopul asigurării păcii în Europa, 
Poporul francez a fost acela care a 
determinat respingerea odiosului tra
tat cu privire la „comunitatea de
fensivă europeană“. Tot el este acela 
care a început lupta pentru ca parla
mentul francez să nu ratifice acor
durile de la Londra și Paris, prin care 
cercurile conducătoare din apus în
cearcă reînvierea Wehrmachtului.

In ziua de 31 octombrie, poporul 
francez s-a pronunțat cu hotărîre îm
potriva acestui plan.

Corespondentul „Scînteii“ la Paris 
relatează că la 31 octombrie, lupta 

împotriva reînarmării Germaniei oc
cidentale a avut amploare mai mare 
decît cea dusă la 11 iunie — împo
triva C.D.E., că la 31 octombrie; lupta 
a luat un caracter mult mai repre
zentativ.

Unul din mijloacele de luptă pe 
care forțele patriotice din Franță 
le-au folosit duminică a fost consul
tarea poporului printr-un referendum 
organizat pe întreaga țară. Același 
corespondent arată că primele știri 
în- legătură cu desfășurarea acestei 
campanii de semnături sînt foarte în
curajatoare. Cartiere întregi din Pa
ris — notează corespondentul — 
semnează textul apelului.

După cum se știe, guvernul Men- 
des-France vrea să obțină ratificarea 
acordurilor de la Londra și Paris 
fără ca poporul francez să înțeleagă 
adevăratul sens al acestora. Se anun
ță că Mendes-France ar voi ca înce
putul dezbaterilor parlamentare asu
pra susnumitelor acorduri să fie pro
gramat pentru una din zilele dintre 
10—14 decembrie. Forțele patriotice 
franceze sînt hotărîte să lupte pentru 
ca întregul popor francez să spună 
un „nu“ categoric, planurilor de re
înviere a Wehrmachtului.

★

După ce a ascultat raportul minis
trului de Afaceri Externe — Nam lr 
—, cu privire la activitatea delegației 
R.P.D. Coreene la conferința de la 
Geneva, cea de a 8-a sesiune a Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. Co
reene a hotărît să sprijine și să a- 
probe politica guvernului în ceea ce 
privește lupta pentru unificarea paș
nică a Coreei, angajîndu-se să ducă 
și de acum înainte lupta pentru : a- 
ceastă cauză și să adreseze în numele 
celei de a 8-a sesiuni a Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene 
un mesaj Adunării Naționale, parti
delor politice și organizațiilor de 
masă, întregului popor al Coreei de 
sud să realizeze independența țării.

In mesaj, sesiunea propune orga
nizarea în anul 1955 a unei conferin
țe comune la Phenian sau Seul Ia 
care să participe reprezentanți ai 
Coreei de nord și sud și care să dis
cute problema unificării pașnice ă 
țării; la Panmunjon sau Kaisung, ă 
unei conferințe cu participarea celor 
două Coree în vederea discutării pro
blemei cu privire la convocarea con
ferinței susmenționate și a probleme
lor privind stabilirea unui schimb e- 
conomic și cultural, a problemei co
merțului, circulației și schimbului de 
corespondență dintre Coreea de nord 
și de sud.

Uriaș este avîntul cu care oamenii 
muncii din țările de democrație popu
lară întîmpină cea de a 37-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, deschizătoare de drumuri 
noi în istoria popoarelor lumii.

Republica Populară Chineză

Presa chineză anunță noi succese 
obținute de oamenii muncii din Chi
na în toate domeniile economiei na
ționale și culturii.

In trimestrul al treilea al anului 
curent, întreprinderile de stat din in
dustria energetică au produs cu 20 
la sută mai multă energie electrică 
față de aceeași perioadă a anului tre
cut, îndeplinind în proporție de 103,35 
la sută planul pe acest trimestru.

Planul industriei petrolifere a R. P. 
Chineze pe primele trei trimestre ale 
anului 1954 a fost depășit cu 11,8 la 
sută, producția fiind cu aproape 53 
lă sută mai mare decît în aceeași pe
rioadă a anului 1953.

In primele nouă luni ale anului 
minele de stat din R. P. Chineză au 
obținut cu 25,5 la sută mai mult căr
bune decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Intr-o serie de mine frun
tașe, producția de cărbune a crescut 
cu peste 1,5 ori.

.Uzinele-metalurgice din Chină au 
depășit planul de stat pe cel de al 
treilea trimestru cu peste 13 la sută.

Avîntu! nestăvilit al întrecerii socialiste 
desfășurate de oamenii muncii 

din țările de democrație populară 
în cinstea Marelui Octombrie

Feroviarii chinezi au obținut mari 
succese în domeniul intensificării tra
ficului de mărfuri, al reducerii sta
ționării neproductive a materialului 
rulant.

Muncitorii de la uzina metalurgică 
din Siținșan, de la centrala electrică 
din Siținșan și de la Tipografia popu
lară din Pekin, au lansat recent o 
chemare la întrecere în vederea înde
plinirii și depășirii planurilor de pro
ducție pe ultimul trimestru al anului 
acesta, precum și în vederea creării 
bazelor pentru îndeplinirea cu succes 
a prevederilor planurilor de muncă pe 
anul 1955. Muncitorii celor trei între
prinderi inițiatoare ale întrecerii și-au 
luat angajamentul să depășească pla
nul anual în ceea ce privește canti
tatea și calitatea producției, să re
ducă prețul de cost și să ridice pro
ductivitatea muncii. Muncitorii de lă 
uzina metalurgică din Siținșan și-au 
luat angajamentul să depășească cu 
3 la sută sarcinile în ceea ce pri
vește producția de fontă pe cel de al 
patrulea trimestru al anului curent. 
Muncitorii de la centrala electrică 
din Siținșan vor depăși cu 1,2 la sută 
planul pe ultimul trimestru a! anului 

curent, iar muncitorii de lă Tipogra
fia populară din Pekin — cu 2,23 la' 
sută.

Țăranii chinezi, care se conving 
tot mai mult de superioritatea mun
cii în colectiv, înființează noi și noi 
cooperative agricole de producție sau 
cer să fie primiți în cooperativele e- 
xistente. In provincia Hebei, numărul 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție a crescut aproape de două ori. 
In prezent, în această provincie există 
18.123 noi cooperative agricole de 
producție. In provinciile Heilunțziăn, 
Giiirin, Liaonin și Jehe, anul acesta 
după terminarea muncilor agricole de 
vară au fost create peste 40.000 de 
noi cooperative agricole de producție. 
In prezent, în aceste provincii se nu 
mără în total 60.000 cooperative, care 
reunesc aproximativ 27 la sută din 
totalul gospodăriilor țărănești. In pro
vincia Cijețzian. numărul cooperati
velor agricole de producție crescuse 
spre sfîrșitul lunii septembrie de peste 
două ori față de primul semestru al 
anului curent. In cooperative agricole 
au intrat peste 150.000 gospodării 
țărănești. In provincia Guicijou, lo
cuită de minorități naționalp, au fost 

organizate anul ăcesta peste 3.000 de 
noi cooperative agricole de producție.

Republica Populară Polonă

Colectivul muncitorilor de la uzina 
metalurgică „Bobrek“, din voevoda- 
tul Stalinogrud, a chemat la între
cere muncitorii metalurgiști din în
treaga Polonie în vederea îndeplinirii 
înainte de termen a sarcinilor anuale 
de plan. Pînă în prezent, la această 
chemare au răspuns numeroase uzine 
metalurgice. Colectivul muncitorilor 
de la agregatul pentru concasarea 
cocsului al uzinei metalurgice „Le
nin“ — Nowa Huta au produs cea 
de a 10.000-a tonă de cocs pentru 
cuptorul înalt nr. 1, intrat în funcțiune 
acum două luni

Datorită îndeplinirii înainte de ter
men a sarcinilor de plan pe trimes
trul al treilea al anului curent, mun
citorii de la uzina metalurgică ..Bo
leslaw Bierut" din Gzestochowa vor 
produce 3.600 tone de oțel, 4000 tone 
de fontă și 1.800 tone de laminate 
peste prevederile planului. Muncito
rii de la oțelărie, secția de laminate, 
furnalul înalt și fabrica de cocsifi
care a uzinei metalurgice „Kos
ciuszko“, vor îndeplini înainte de ter
men sarcinile pe ultimul trimestru al 
anului curent. Astfel, muncitorii de 
la oțelărie vor produce 3.300 tone de 
oțel peste prevederile planului.

(Agerpres). |
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