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/jg întreaga țară începînd din ziua de 
\ 7/ august și pînă la 23 august se desfășoară

decada culturii. In acest scop în raionul nostru 
Wtfr avea loc diferite manifestări culturale ca: 

spectacole, expoziții, se vor organiza conferințe, 
standuri de cărți, recenzii și seri literare. In 
cadrul decadei culturii o serie de scriitori vor 
ține consfătuiri cu cititorii. La librării și stan-
duri în aceste zile cărțile se vor vinde cu o 
reducere de 10 la sută.

Către toate comitetele raionale, orășenești și regionale ale partidului
Presa de partid centrală și locală trebuie să-și pună coloanele 

la dispoziție pentru publicarea atît a articolelor și observațiilor 
pozitive cît și a celor critice, precum și a propunerilor la proiectul 
Statutului modificat al partidului.

C C. AL P.M.R,

IEI „STEAUA ROȘIE"
servațiilor pozitive cît și a celor critice. Comitetul Central a obligat redacțiile 
ziarelor de partid să deschidă o rubrică specială, destinată publicării materia
lelor privitoare la dezbaterea proiectului Statutului modificat al partidului.

Redacția cheamă organizațiile de partid, pe membrii și candidații de 
partid să trimită ziarului „Steaua Roșie" Alba-Iulia articolele și observațiile lor.

Plenara din 2 august 1954 a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a hotărît publicarea proiectului Statutului modi
ficat al partidului ce va fi supus aprobării celui de al doilea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn și dezbaterea temeinică a acestui 
proiect de către organizațiile de partid, asigurîndu-se o participare 
largă și libertate de critică tuturor membrilor și candidaților de partid.

DIN PARTEA REDACȚ
Comitetul Central al P. M. R. cheamă organele și organizațiile de partid 

să organizeze o dezbatere temeinică a proiectului Statutului modificat al Par
tidului Muncitoresc Romîn și să atragă la această dezbatere pe toți membrii 
și candida ții de partid, asigurînd deplina libertate de critică.

Potrivit hotărîrii Comitetului Central, presa de partid centrală și locală 
își va pune la dispoziție coloanele pentru publicarea atît a articolelor și ob-

PROIECTUL STATUTULUI MODIFICAT 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Partidul Muncitoresc Romîn este detașamentul 
de avangardă, organizat, al clasei muncitoare, for
ța conducătoare a poporului în Republica Populară 
Romînă. El este forma cea mai înaltă de organi
zare a clasei muncitoare. In rîndurile partidului se 
unesc cei mai conștienți și mai înaintați oameni ai 
clasei muncitoare, țărănimii muncitoare și intelec
tualității. Partidul Muncitoresc Romîn exprimă in
teresele poporului muncitor de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn conduce poporul ro
mîn pe calea deschisă întregii omeniri de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

Partidul Muncitoresc Romîn, moștenitorul celor 
mai bune tradiții de luptă ale poporului romîn pen
tru libertate, independență națională și progres so
cial, este rezultatul procesului istoric de dezvoltare 
a luptei revoluționare a clasei muncitoare. El con
tinuă cele mai bune tradiții ale mișcării socialiste, 
care a luat naștere în Romînia în a doua jumătate 
a secolului trecut. Partidul Muncitoresc Romîn este 
continuatorul luptei eroice a Partidului Comunist 
din Romînia împotriva reacțiunii și fascismului, 
pentru lichidarea exploatării capitalisto-moșierești, 
pentru înfăptuirea societății socialiste. .

In condițiile create de ofensiva victorioasă a ar
matei sovietice eliberatoare împotriva armatelor 
fasciste, Partidul Comunist din Romînia, unind în 
jurul său forțele patriotice populare, a pregătit și 
înfăptuit la 23 august 1944 răsturnarea dictaturii 
fasciste, întoarcerea armelor împotriva trupelor hit- 
leriste de către armata romînă, care, alături de Ar
mata Sovietică, a participat activ la luptele pentru 
eliberarea patriei noastre, contribuind la victoria 
asupra fascismului.

Victoria istorică a Uniunii Sovietice asupra fas
cismului și eliberarea Romîniei au dat putință po
porului romîn, condus de partid, să-și ia soarta în 
propriile sale mîini. Sub conducerea Partidului Co
munist Romîn, clasa muncitoare, în alianță cu ță
rănimea muncitoare și cu ceilalți oameni ai muncii, 
a scuturat definitiv jugul imperialist, a izgonit de 
la putere clasele exploatatoare, a răsturnat monar
hia și a făurit statul democrat-popular — Republica 
Populară Romînă — în care întreaga putere apar
ține oamenilor muncii de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn — partidul marxist- 
leninist al clasei muncitoare — este rezultatul lup
tei consecvente duse de Partidul Comunist Romîn 
pentru lichidarea sciziunii din rîndurile mișcării 
muncitorești, pentru restabilirea unității politice și 
organizatorice a clasei muncitoare.

Prfn lupta dusă de Partidul Comunist Romîn, 
împreună cu aripa stîngă a Partidului Social-De
mocrat, împotriva spărgătorilor unității clasei mun
citoare — social-democrații de dreapta — s-a pus 
capăt dezbinării clasei muncitoare, care a durat 
aproape 30 de ani. Făurirea Partidului Muncitoresc 
Romîn, prin unificarea partidelor comunist și so

cial-democrat la Congresul din februarie 1948, a 
însemnat victoria definitivă a marxism-leninismu- 
lui asupra reformismului în mișcarea muncitoreas
că din Romînia. înfăptuirea Partidului Muncitoresc 
Romîn a întărit forțele clasei muncitoare și a ridi
cat rolul ei conducător în lupta poporului muncitor 
pentru consolidarea statului democrat-popular, 
pentru construirea socialismului.

Sarcina fundamentală a" Partidului .Muncitoresc 
Romîn în etapa actuală este lichidarea complectă 
a exploatării omului de către om și construirea so
cietății socialiste în Republica Populară Romînă, 
pentru a asigura avîntul deplin al forțelor creatoa
re ale poporului și satisfacerea maximă a nevoilor 
sale materiale și culturale, după principiul : de la 
fiecare după capacitatea sa, fiecăruia după munca 
sa. ,

Partidul Muncitoresc Romîn mobilizează toate 
forțele oamenilor muncii pentru dezvoltarea mai 
departe a industriei, agriculturii, transportului și 
schimbului de mărfuri, pentru continua dezvoltare 
a economiei naționale pe calea socialismului, pen
tru făurirea buneistări a clasei muncitoare, a țără
nimii muncitoare și a tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn întărește continuu 
alianța dintre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare — temelia regimului democrat-popular — 
conduce lupta țărănimii muncitoare împotriva ex
ploatării chiaburești, pînă la complecta ei înlătura
re, desfășoară munca politico-organizatorică în 
masa țărănimii muncitoare, în vederea transformă
rii socialiste a agriculturii, pe baza liberului con- 
simțămînt al țăranilor muncitori.

Partidul Muncitoresc Romîn îndrumă intelectua
litatea să participe activ la opera de construire a 
socialismului, de dezvoltare și de răspîndire a cul
turii în masele populare.

Partidul atrage în opera de construire a socialis
mului toate păturile muncitoare ale poporului.

Partidul Muncitoresc Romîn întărește continuu 
prietenia și frăția între poporul romîn și minorită
țile naționale în munca și lupta comună pentru în
florirea patriei, pentru ridicarea necontenită a ni
velului de trai material și cultural al poporului, 
pentru construirea socialismului.

întărirea statului democrat-popular, instrument 
principal de construire a socialismului, de zdrobire 
a împotrivirii dușmanului de clasă, constituie o 
preocupare permanentă a Partidului Muncitoresc 
Romîn. Partidul educă oamenii muncii în spiritul 
patriotismului socialist și se îngrijește de întărirea 
capacității de apărare a Republicii Populare Romî- 
ne. El educă poporul muncitor în spiritul interna
ționalismului, al legăturii frățești și al solidarității 
cu oamenii muncii din toate țările, în spiritul întă
ririi continue a prieteniei de nezdruncinat și a co 
laborării frățești dintre poporul romîn și marele 

popor sovietic, al prieteniei și frăției cu toate po
poarele țărilor de democrație populară.

Credincios politicii de pace și prietenie între po
poare, Partidul Muncitoresc Romîn împletește 
strîns munca poporului romîn pentru construirea 
socialismului și pentru întărirea Republicii Popu
lare Romîne cu participarea lui activă la lupta la
gărului mondial al păcii, democrației și socialismu
lui, în frunte cu U.R.S.S. împotriva forțelor impe
rialiste, agresive, pentru pace trainică.

Tăria Partidului Muncitoresc Romîn constă în 
aceea că el se călăuzește în întreaga sa activitate 
după învățătura atotbiruitoare a lui Marx, Engels, 
Lenin, Stalin, după experiența istorică a Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice ; tăria partidului 
constă în faptul că el întărește continuu unitatea 
de nezdruncinat a rîndurilor sale în lupta împo
triva tuturor dușmanilor partidului, ai clasei mun
citoare și a patriei, că își lărgește și își consolidea
ză neîncetat legătura cu masele, că politica sa con
stituie expresia intereselor vitale și a năzuințelor 
poporului.

Scopul final al partidului este construirea socie
tății fără clase — societatea comunistă.

I
Membrii de partid, 

îndatoririle și drepturile lor
1. Membru al Partidului Muncitoresc Romîn poa

te fi orice om al muncii, cetățean al Republicii 
Populare Romine, care recunoaște programul și 
statutul partidului, contribuie activ la realizarea 
lor, activează într-una din organizațiile partidului, 
îndeplinește toate hotărîrile partidului și plătește 
cotizațiile stabilite.

C.ei care exploatează munca altora nu pot fi 
membri ai Partidului Muncitoresc Romîn.

2. Fiecare membru de partid este obligat :
a) să participe activ la lupta pentru construirea 

socialismului, împotriva dușmanilor poporului mun
citor, să slujească cu credință patria — Republica 
Populară Romînă ;

b) să apere prin toate mijloacele unitatea și pu
ritatea rîndurilor partidului, ca principală condiție 
a forței și tăriei partidului. Partidul nu admite exis
tența fracțiunilor în interiorul său. Activitatea frac- 
ționistă constituie o crimă împotriva partidului și 
este incompatibilă cu rămînerea în rîndurile lui ;

c) să lupte activ pentru realizarea în practică a 
politicii partidului și a hotărîrilor organelor sale 
de conducere. Pentru un membru de partid nu este 
suficient să se declare de acord cu hotărîrile parti
dului. Orice membru de partid este obligat să lup
te pentru înfăptuirea acestor hotărîri. Atitudinea 
pasivă și formală a membrilor de partid față de ho-

(Continuare în pag. 2-a)
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tărîrile partidului slăbește capacitatea de luptă a 
partidului și împiedică realizarea politicii sale;

d) să fie fruntaș in muncă, să-și ridice neîncetat 
calificarea profesională și, prin propriul exemplu, 
să mobilizeze pe cei fără de partid la lupta pentru 
mărirea continuă a productivității muncii și întări
rea disciplinei în muncă, să păzească și să întăreas- 
că prin toate mijloacele proprietatea socialistă, baza 
sfîntă și de neatins a regimului democrat-popular ;

e) să întărească zi de zi legătura cu oamenii 
muncii, să se preocupe cu deosebită grijă de rezol
varea la timp a cerințelor și nevoilor celor ce mun
cesc de la orașe și sate, să lupte fără cruțare îm
potriva birocratismului, să lămurească oamenilor 
muncii fără de partid sensul politicii și hotărîrilor 
partidului, să organizeze și să mobilizeze masele la 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid ;

f) să muncească necontenit pentru a-și ridica ni
velul de conștiință, pentru a-și însuși bazele mar- 
xism-leninismului ;

g) să respecte cu strictețe disciplina de partid și 
de stat, obligatorie în egală măsură pentru toți 
membrii de partid. In partid nu pot exista două dis
cipline — una pentru conducători și alta pentru 
masa membrilor de partid. Partidul are o singură 
disciplină, o singură lege pentru toți membrii de 
partid, indiferent de funcțiile pe care le dețin și de 
meritele lor. încălcarea disciplinei de partid și de 
stat dăunează grav intereselor partidului și statu
lui și de aceea se sancționează cu asprime ;

h) să folosească în întreaga sa activitate și să 
stimuleze în fapt autocritica și critica de jos, să dez
văluie lipsurile și greșelile din muncă și să lupte 
pentru lichidarea lor, să lupte împotriva tendințe
lor de acoperire a lipsurilor, împotriva mulțumirii 
de sine și a amețelii de pe urma succeselor în mun
că, să lupte hotărît împotriva încercărilor de gîtuire 
a criticii. Gîtuirea criticii aduce daune grave inte
reselor partidului, poporului și statului și este inad
misibilă în activitatea unui membru de partid ;

i) să semnaleze organelor conducătoare de par
tid, inclusiv Comitetului Central al partidului, nea
junsurile și lipsurile în muncă, fără a ține seama 
de persoane. Un membru de partid nu are dreptul 
să ascundă o stare de lucruri nesatisfăcătoare, să 
privească cu nepăsare neajunsurile, lipsurile și a- 
baterile care lovesc în interesele partidului, poporu
lui și statului. Cel care împiedică pe un membru de 
partid să-și îndeplinească această îndatorire trebuie 
aspru sancționat;

j) să fie sincer și cinstit față de partid, să nu to
lereze tăinuirea sau denaturarea adevărului. Ne- 
sinceritatea unui membru de partid față de partid 
sau înșelarea partidului sînt fapte de cea mal mare 
gravitate și sînt incompatibile cu rămînerea în rîn
durile partidului ;

k) să păstreze secretul de partid și de stat, să 
explice maselor necesitatea întăririi vigilenței po
litice și să dea dovadă el însuși, în fapt, de vigilen
ță politică în orice domeniu de muncă și în orice si
tuație. Divulgarea secretului de partid și de stat 
constituie o crimă față de partid și este incompa
tibilă cu rămînerea în rînduril? lui ;

l) să înfăptuiască întocmai, în orice funcție s-ar 
găsi, directivele partidului cu privire la justa selec
ționare a cadrelor după calitățile lor politice și pro
fesionale. încălcarea acestor directive, selecționa
rea cadrelor după criteriul devotamentului personal, 
al relațiilor de prietenie sau de rudenie, dăunează 
grav intereselor partidului și statului și trebuie 
stîrpite cu desăvîrșire.

3. Fiecare membru de partid are dreptul :
a) să participe la discutarea liberă și concretă 

a problemelor politicii partidului în adunările de 
partid și în presa de partid ;

b) să critice în adunările de partid pe orice
membru de partid, indiferent de postul pe care-l 
ocupă ; 1

c) să aleagă și să fie ales în organele de partid ;
d) să ceară să participe personal în toate cazu

rile în care urmează a se lua o hotărîre cu privire 
la activitatea sau purtarea lui ;

e) să se adreseze cu orice chestiune sau cerere 
oricărui organ de partid, inclusiv Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn.

4. Primirea în partid se face în mod strict indi
vidual din rîndurile candidaților de partid care 
au împlinit stagiul stabilit de statut.

Sînt primiți în partid cei mai conștienți și mai 
activi muncitori, țărani muncitori, intelectuali, de
votați cauzei socialismului. In partid se primesc 
persoane care au împlinit vîrsta de 18 ani. Tinerii 

pînă la vîrsta de 20 ani inclusiv se primesc numai 
dacă sînt membri ai Uniunii Tineretului Muncitor.

Primirea candidaților în rîndurile membrilor de 
partid se face în felul următor :

a) Se stabilesc trei categorii la primirea în rîn
durile partidului :

I. Muncitorii din industrie care lucrează nemij
locit în producție de cel puțin 5 ani ;

II. Ceilalți muncitori din industrie, muncitorii 
din S.M.T. și gospodării agricole de stat, membrii 
gospodăriilor agricole colective, inginerii și tehni
cienii care lucrează nemijlocit în atelierele și sec
țiile întreprinderilor ;

III. Ceilalți țărani muncitori, funcționari și alți 
oameni ai muncii.

b) Pentru primirea în partid persoanele din ca
tegoria I-a prezintă recomandări din partea a 2 
membri de partid cu un stagiu de partid de cel pu
țin 3 ani ; persoanele din categoria II-a prezintă 
recomandări din partea a 3 membri de partid cu 
un stagiu de partid de cel puțin 4 ani ; persoanele 
din categoria III-a prez:ntă recomandări din par
tea a 4 membri de partid cu un stagiu de partid de 
cel puțin 6 ani.

c) La primirea în partid a membrilor U.T.M. este 
necesar ca una din recomandări să fie din partea 
comitetului raional sau orășenesc al U.T.M. ; a- 
ceastă recomandare echivalează cu recomandarea 
unui membru de partid.

Observație. Membrii și membrii supleanți ai C.C. 
al partidului se abțin de a da recomandări.

d) Primirea în partid se dezbate și se rezolvă de 
către adunarea generală a organizației de bază, în 
prezența candidatului. Hotărîrea organizației de 
bază intră în vigoare după confirmarea ei de către 
comitetul raional sau orășenesc al partidului.

Cei care au dat recomandări pot să participe la 
dezbaterea primirii în partid a celui recomandat.

e) In cazul cînd într-o întreprindere, instituție 
sau într-un sat nu există organizație de bază a 
partidului, cererea de primire în partid se adresează 
comitetului raional sau orășenesc, care hotărăște 
asupra primirii în partid.

f) Cei care au făcut parte din alte partide pot fl 
primiți în partid numai în cazuri excepționale, pre- 
zentînd recomandări din partea a 5 membri de par
tid : 3 cu stagiul de partid de cel puțin 8 ani și 2 
cu stagiul de partid cel puțin din anul 1944.

In aceste cazuri primirea în partid se face numai 
prin organizația de bază a partidului și se confir
mă definitiv de către Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

5. Membrii de partid care recomandă un candi
dat pentru a fi primit în partid trebuie să-l cunoas
că dintr o activitate comună de cel puțin un an și 
răspund în fața partidului de recomandările făcute.

6. Stagiul de partid al celor primiți în partid din 
rîndul candidaților se socotește din ziua în care a- 
dunarea generală a organizației de bază a hotărît 
primirea lor ca membri de partid.

7. Orice membru al unei organizații de partid, 
care se mută în raza de activitate a altei organiza
ții de partid, este înregistrat de aceasta din urmă 
printre membrii săi. Mutarea membrilor de partid 
dintr-o organizație în alta se face potrivit instruc
țiunilor Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

8. Acelor membri de partid, care un timp îndelun
gat și cu tot ajutorul primit, nu depun nici o acti
vitate de partid, nu participă sub nici o formă la 
munca organizației de partid, li se poate retrage ca
litatea de membru de partid. Hotărîrea organiza
ției de bază adoptată în acest sens intră în vigoare 
după confirmarea ei de către comitetul raional sau 
orășenesc al partidului.

9. Membrii și candidații de partid care, fără mo
tive bine întemeiate, nu au plătit timp de 3 luni 
cotizația de partid, încetează de a mai fi membri 
de partid. Organizația de bază adoptă în acest 
sens o hotărîre, care intră în vigoare după confir
marea ei de către comitetul raional sau orășenesc 
al partidului.

10. Excluderea din partid a unui membru de par
tid se hotărăște de către adunarea generală a or
ganizației de bază din care acesta face parte și se 
confirmă de către comitetul raional sau orășenesc 
de partid respectiv. Hotărîrea comitetului raional 
sau orășenesc cu privire la excluderea din partid 
intră în vigoare numai după ce a fost confirmată 
de către comitetul regional al partidului.

Pînă la confirmarea hotărîrii de excludere de 
către comitetul regional al partidului, membrul de 
partid păstrează carnetul de partid asupra sa și are 
dreptul să participe la adunările de partid.

11. Excluderea din partid sau trecerea în rîndu
rile candidaților a unui membru al Comitetului 
Central, al comitetului regional, raional sau orășe
nesc al partidului nu poate fi hotărîtă de către or
ganizația de bază. Excluderea unui membru al co
mitetului regional, raional sau orășenesc din comi
tet, precum și excluderea lui din partid sau trece
rea în rîndurile candidaților, se hotărăsc de plenara 
comitetului de partid respectiv, cu majoritate de 
două treimi.

12. Excluderea unui membru al C.C. al partidului 
din Comitetul Central, precum și excluderea lui din 
partid sau trecerea în rîndurile candidaților, se ho
tărăște de către Congresul partidului, iar în inter
valele dintre congrese de către plenara Comitetu
lui Central al partidului, cu majoritate de două 
treimi.

13. Excluderea din partid este suprema sancțiune 
de partid. Ea se aplică numai în cazurile cînd un 
membru de partid săvîrșește încălcări grave ale 
programului și statutului partidului, lovește în uni
tatea partidului, pactizează cu dușmanul de clasă, 
este nesincer și înșală partidul, în cazurile de des
compunere morală sau cînd săvîrșește alte fapte in
compatibile cu calitatea de membru de partid.

La luarea hotărîrilor de excludere din partid, Ia 
confirmarea lor, precum și la examinarea apelurilor 
trebuie să se asigure maximum de precauțiune și 
grijă tovărășească, trebuie să se cerceteze cu mul
tă atenție și simț de răspundere temeinicia învinui
rilor aduse membrului de partid.

14. Pentru fapte mai puțin grave se pot hotărî 
sancțiuni cu caracter educativ, care să dea posibili
tatea membrilor de partid de a se îndrepta fără a-și 
pierde calitatea de membru de partid.

Sancțiunile ce se pot da în aceste cazuri sînt: 
mustrare, vot de blam, vot de blam public, interzi
cerea pe timp limitat de a ocupa munci de răspun
dere de partid și de stat, vot de blam cu aver
tisment.

Organizația de bază poate hotărî sancționarea 
unui membru de partid prin trecerea sa în rîndurile 
candidaților pe termen pînă la un an. Această hotă- 
rîre trebuie supusă aprobării comitetului raional 
sau orășenesc al partidului. După trecerea terme
nului stabilit, cel trecut în rîndul candidaților se 
primește în partid conform normelor obișnuite și i 
se menține stagiul de partid anterior.

15. Cel exclus are dreptul de a face apel la or
ganele superioare ale partidului. Apelurile făcute 
de cei excluși din partid, precum și hotărîrile luate 
de organizațiile de partid cu privire la excluderea 
din partid trebuie să fie examinate de organele de 
partid respective în termen de cel mult o lună de la 
primirea lor.

16. In cazul cînd o organizație de partid a să- 
vîrșit călcări grave ale programului și statutului 
partidului sau ale liniei politice a partidului, Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
poate hotărî dizolvarea organizației de partid res
pective și reînregistrarea generală a membrilor ei.

II

Candidații de partid
17. Toți acei care doresc să intre în partid trebuie 

să facă un stagiu de candidat. Stagiul de candidat 
este necesar pentru a da candidatului posibilitatea 
să cunoască programul partidului, statutul și tac
tica partidului și pentru ca organizația de partid 
să poată verifica în acest timp calitățile personale 
ale candidatului.

18. Regulile de primire în rîndurile candidaților 
sînt identice cu regulile de primire în rîndurile 
membrilor de partid (primirea individuală, prezen
tarea de recomandări și verificarea lor, hotărîrea 
de primire luată de organizația de bază și confir
marea acestei hotărîri).

19. Stagiul de candidat se stabilește la un an 
pentru persoanele din categoria I-a ; un an și 6 
luni pentru persoanele din categoria II-a și doi ani 
pentru persoanele din categoria III-a.

Observație: Cei care au făcut parte din alte 
partide, indiferent de starea lor socială, fac un 
stagiu de doi ani.

Pentru ca stagiul de candidat să nu rămînă o 
simplă formalitate, organizația de partid este da
toare să se îngrijească necontenit de educarea și 
creșterea nivelului politic al candidaților, să-i atra
gă la întreaga muncă a organizației de partid, să 
ajute candidaților să se pregătească în vederea in
trării lor în partid.

După expirarea stagiului de candidat, organiza-* 
(Continuare în pag. 3-a)
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ția de partid trebuie să examineze în adunare si
tuația candidatului de partid.

Stagiul de candidat poate fi redus de către orga
nizația de bază cu cel mult 6 luni pentru munci
torii care lucrează nemijlocit în producție de cel 
puțin 5 ani și care dovedesc prin fapte că îndepli
nesc condițiile pentru a fi membri de partid. Dacă 
în timpul stagiului candidatul nu a reușit încă, din 
motive pe care organizația le consideră valabile, să 
se ridice la nivelul cerințelor ce se pun unui mem
bru de partid, organizația de bază va putea hotărî 
prelungirea stagiului de candidat. Stagiul de can
didat.poate fi prelungit cu cel mult un an. In acele 
cazuri cînd în timpul stagiului de candidat s-a 
constatat că, sub raportul calităților sale personale, 
candidatul nu este demn să fie primit în partid, or
ganizația de bază va hotărî excluderea lui din rîn- 
durile candidaților de partid. Hotărîrea organi
zației de bază a partidului cu privire la reducerea 
sau prelungirea stagiului de candidat, precum și la 
excluderea din rîndurile candidaților, intră în vi
goare după confirmarea ei de către comitetul raio
nal sau orășenesc al partidului.

20. Candidați! de partid participă cu drept de vot 
consultativ la adunările organizației de bază din 
care fac parte.

21. Candidații de partid plătesc aceeași cotiza
ție de partid ca și membrii de partid.

III

Structura partidului, democrația internă 
de partid

22. Principiul călăuzitor al structurii organiza
torice a partidului este centralismul democrate, 
care înseamnă următoarele :

a) toate organele conducătoare de partid, de jos 
și pînă sus, sînt alese ;

b) organele de partid sînt obligate a prezenta pe
riodic dări de seamă în fața organizațiilor de 
partid ;

c) disciplina de partid — una din condițiile de 
bază pentru asigurarea unității politice, de voință 
și de acțiune a partidului — este obligatorie pentru 
toate organizațiile și pentru toți membrii de par
tid ; minoritatea se supune necondiționat majori
tății și este obligată să aplice în practică, fără re
zerve, hotărîrile luate ;

d) hotărîrile organelor superioare de partid sînt 
obligatorii necondiționat pentru organele in
ferioare.

23. Partidul este construit pe baza principiului 
teritorial și al locului de producție. Organizația de 
partid raională este superioară tuturor organizați
ilor de partid de pe teritoriul raionului respectiv. 
Organizația de partid care cuprinde membrii de 
partid dinlr-o întreagă ramură de activitate este 
superioară tuturor organizațiilor de partid care cu
prind numai o parte a membrilor de partid din ra
mura de activitate respectivă.

24. Toate organizațiile de partid sînt autonome 
în ceea ce privește rezolvarea problemelor locale, în 
măsura în care hotărîrile pe care le iau nu contra
vin hotărîrilor partidului.

25. Fiecare organizație de partid are organul său 
conducător superior : adunarea generală — pentru 
organizația de bază ; conferința — pentru organi
zația raională, orășenească, regională ; congresul 
— pentru Partidul Muncitoresc Romîn.

26. Adunarea generală, conferința sau congresul 
aleg un birou sau un comitet, care este organul exe
cutiv și conduce întreaga muncă curentă a orga
nizației.

Organele conducătoare de partid își desfășoară 
întreaga activitate pe baza principiului leninist al 
muncii colective, principiul suprem al conducerii 
de partid.

27. Alegerea organelor conducătoare de partid 
se face prin vot secret. La alegerea organelor de 
partid este interzisă votarea pe liste a candidaților. 
Candidaturile se propun de către participanții la 
adunări, conferințe, congrese, se discută și se vo
tează individual. Membrii de partid au dreptul ne
limitat de a propune candidați, de a se pronunța 
pentru sau împotriva oricărui candidat și de a-1 
critica.

28. Comitetele raionale și orășenești ale partidu
lui sînt obligate să convoace cu regularitate adu
nări ale activului de partid pentru dezbaterea celor 
mai importante hotărîri ale partidului și guvernu
lui, a principalelor probleme ale activității partidu
lui. Adunările activului de partid se vor desfășura 

astfel îneît să asigure dezbaterea efectivă a proble
melor, să stimuleze critica ascuțită și inițiativa 
largă a activului, să atragă activul la aplicarea în 
viață a hotărîrilor partidului și guvernului, la re
zolvarea problemelor ce stau în fața organizației de 
partid.

29. Discutarea liberă și concretă a problemelor 
politicii partidului în diferite organizații de partid 
sau in întregul partid constituie dreptul de neatins 
al fiecărui membru de partid, drept care decurge din 
democrația internă de partid. Numai pe baza de
mocrației interne de partid poate fi desfășurată 
critica și autocritica și poate fi întărită disciplina 
de partid —- disciplină conștientă și nu mecanică.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mm poate organiza, atunci cînd consideră necesar, 
o discuție largă pe întregul partid asupra celor 
mai . importante probleme ale politicii partidului. 
O discuție largă pe întreaga țară cu privire la pro
blemele politicii partidului trebuie să fie organi
zată în așa fel, îneît să nu poată duce la încercări 
din partea unei minorități neînsemnate de a im
pune voința sa majorității partidului, sau la încer
cări de a forma grupări fracționiste, care să spargă 
unitatea partidului, la încercări de sciziune, care 
să zdruncine forța și trăinicia orîndurii democrat- 
populare.

Numai în aceste condiții democrația internă de 
partid nu va putea fi folosită de dușmanii partidu
lui și ai clasei muncitoare, ci va servi cauzei întă
ririi partidului.

IV

Organele superioare ale partidului
30. Organul suprem al Partidului Muncitoresc 

Romîn este congresul partidului. Congresele ordi
nare se convoacă de către C.C. al partidului cel pu
țin odată la 4 ani. Congresele extraordinare sînt 
convocate de către C.C. al partidului din inițiativa 
sa proprie sau la cererea a cel puțin o treime din 
numărul total al membrilor reprezentați la ultimul 
congres al partidului. Convocarea Congresului par
tidului și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel pu
țin o lună și jumătate înainte de data ținerii con
gresului, iar a congreselor extraordinare cu cel 
puțin 2 luni înainte de data ținerii lor.

Congresul este valabil constituit numai atunci 
cînd delegații la congres reprezintă cel puțin ju
mătate din numărul total al membrilor de partid 
reprezentați la ultimul congres ordinar.

Normele de reprezentare și modul de alegere a 
delegaților la congresul partidului se stabilesc de 
Comitetul Central.

31. In cazul cînd Comitetul Central nu convoacă 
congresul extraordinar în termenul arătat la arti
colul 30, organizațiile care au cerut convocarea 
congresului extraordinar au dreptul să formeze un 
comitet organizatoric, care se bucură de drepturile 
Comitetului Central în ce privește convocarea con
gresului extraordinar.

32. Congresul are următoarele atribuțiuni :
a) ascultă și aprobă rapoartele de activitate 

ale Comitetului Central al partidului, ale Comisiei 
Centrale de Revizie și ale celorlalte organe și insti
tuții centrale ale partidului ;

b) adoptă, revizuiește și modifică programul și 
statutul partidului ;

c) stabilește linia tactică a partidului în proble
mele fundamentale ale politicii curente ;

d) alege Comitetul Central al partidului și Co
misia Centrală de Revizie în numărul stabilit de 
congres.

33. In caz de descomplectare a Comitetului Cen
tral al P.M.R. locurile devenite vacante vor fi com
plectate din rîndul membrilor supleanți, în ordinea 
stabilită de congres la alegerea lor.

34. Comitetul Central al partidului ține ședințe' 
plenare cel puțin odată la patru luni. Membrii su
pleanți ai C.C. participă cu drept de vot consultativ 
la ședințele plenare ale Comitetului Central.

35. Comitetul Central al partidului organizează 
Biroul Politic pentru conducerea muncii C.C. în
tre plenare și Secretariatul pentru conducerea mun
cii curente — mai ales pentru organizarea con
trolului executării hotărîrilor partidului și pentru 
selecționarea cadrelor.

36. Comitetul Central al partidului organi
zează Comisia Controlului de Partid de pe lîngă 
Comitetul Central. Ea are următoarele atribuțiuni :

a) veghează la apărarea unității și purității rîn- 
durilor partidului, controlează respectarea discipli
nei de partid și trage la răspundere pe membrii de 

partid care s-au făcut vinovați de călcarea progra
mului partidului, a statutului sau a liniei politice 
a partidului, a disciplinei de partid sau de stat, de 
înăbușirea criticii, precum și pe cei care calcă re
gulile moralei de partid (înșelarea partidului, ne
cinstea și nesinceritatea față de partid, împăciuito
rismul față de dușmanul de clasă, calomnia, biro
cratismul, depravarea în viața personală etc.).

b) examinează apelurile împotriva hotărîrilor co
mitetelor regionale ale partidului cu privire la ex
cluderea din partid și la aplicarea altor sancțiuni de 
partid.

Hotărîrile Comisiei Controlului de Partid de pe 
iîngă Comitetul Central intră în vigoare numai 
după aprobarea lor de Comitetul Central.

37. Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn conduce întreaga activitate a partidului în 
intervalul dintre congrese, reprezintă partidul în 
relațiile cu alte partide, organizații, instituții, or
ganizează și conduce diferite instituții de partid și 
întreprinderi de însemnătate socială, numește re
dacțiile organelor centrale care lucrează sub con
ducerea și controlul său direct și confirmă redac
torii șefi ai organelor regionale de presă, reparti
zează forțele și mijloacele partidului și adminis
trează fondurile lui bănești.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn îndrumă activitatea organelor centrale ale pu
terii de stat și a organizațiilor obștești, prin inter
mediul grupelor de partid din aceste organe și or
ganizații,

38. Pentru întărirea muncii de conducere și a ac
tivității politice, Comitetul Central are dreptul să 
creeze secții politice și să numească organizatori de 
partid ai C.C. în ramuri deosebit de importante ale 
construcției socialiste. Organizatorii de partid ai 
C.C. se subordonează comitetului de partid supe
rior ierarhic organizației la care sînt numiți, răs- 
punzînd totodată direct față de C.C. al partidului. 
Pe măsură ce secțiile politice își îndeplinesc sarci
nile pentru care au fost create, C.C. le poate des
ființa sau transforma în organe de partid obișnuite, 
constituite pe baza principiului teritorial și al locu
lui de producție.

Secțiile politice lucrează pe baza regulamente
lor aprobate de Comitetul Central.

39. Comitetul Central informează în mod regu
lat organizațiile de partid asupra activității sale.

40. Comisia Centrală de Revizie controlează :
a) rapiditatea și justețea rezolvării problemelor 

în organele centrale ale partidului și buna func
ționare a aparatului C.C.;

b) gospodăria financiară și întreprinderile Co
mitetului Central al partidului.

Membrii Comisiei Centrale de Revizie nu pot 
fi în același timp membri ai C.C. al partidului.

Comisiile de revizie regionale, orășenești și ra
ionale au aceleași atribuții și drepturi pe scară re
gională, orășenească, raională, ca și Comisia Cen
trală de Revizie pe scară centrală.

V

Organizațiile regionale ale partidului
41. Organul superior al organizației de partid 

regionale este conferința de partid regională. Con
ferința ordinară regională se convoacă de către co
mitetul regional odată la 2 ani. Conferința extraor
dinară a organizației de partid regionale se poate 
convoca de comitetul regional, de C.C. al partidului 
sau la cererea unei treimi din numărul total al 
membrilor organizației de partid regionale.

Convocarea conferinței regionale și ordinea de zi 
vor fi anunțate cu cel puțin 20 zile înainte de data 
ținerii conferinței, iar a conferințelor extraordinare 
cu cel puțin o lună înainte de data ținerii lor.

Normele de, reprezentare la conferințele regio
nale se stabilesc de comitetul regional.

42. Conferința regională de partid are următoa
rele atribuțiuni:

a) ascultă și aprobă darea de seamă a comitetu
lui regional, acomisiei de revizie și a altor organe 
și instituții regionale ale partidului ;

b) dezbate problemele muncii de partid, proble
mele activității sfaturilor populare și ale activității 
economice, sindicale din cuprinsul regiunii ;

c) alege comitetul regional, comisia de revizie 
regională și delegații la Congresul Partidului Mun
citoresc Romîn.

43. Plenara comitetului regional se convoacă cel 
puțin odată la două luni.

44. Comitetul regional organizează organul său 
executiv — biroul — compus din cel mult 11 per
soane, inclusiv secretarii. Membrii biroului corni-

(Continuare în pag. 4-a)
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tetului regional se confirmă de C.C. al partidului. 
Secretarii comitetului regional trebuie să aibă un 
stagiu de partid de cel puțin cinci ani.

Biroul comitetului regional este obligat să ra
porteze în plenarele comitetului regional al parti
dului asupra activității depuse.

Comitetele regionale ale partidului se călăuzesc 
în întreaga lor activitate după hotărîrile organe
lor de conducere ale Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

45. Comitetul regional al partidului organizează 
colegiul de partid de pe lingă comitetul regional, 
care îndeplinește pe scară regională aceleași atri- 
buțiuni ca și Comisia Controlului de Partid de pe 
lîngă C.C. al P.M.R. pe scară centrală. Hotărî
rile colegiului de partid de pe lîngă comitetul re
gional intră în vigoare numai după aprobarea lor 
de către comitetul regional al partidului. Președin
tele colegiului de partid se confirmă de C.C. al par
tidului și răspunde de activitatea colegiului atît 
față de comitetul regional de partid cît și față de 
C.C. al partidului.

46. Comitetul regional are următoarele atribuții: 
asigură îndeplinirea fermă a directivelor parti

dului, conducînd în intervalul dintre conferințe în
treaga muncă de partid din regiune ; asigură des
fășurarea criticii și autocriticii și educarea comu
niștilor în spiritul atitudinii intransigente față de 
lipsuri : conduce studiul marxism-leninismului de 
către membrii și candidații de partid ; organizează 
munca de educare comunistă a oamenilor mun
cii ; organizează și conduce diferite instituții de 
partid și întreprinderi de însemnătate socială în re
giune ; numește redacția ziarului regional de par
tid care lucrează sub conducerea și'controlul său, 
repartizează în cuprinsul organizației sale forțele 
și mijloacele partidului și administrează fondurile 
bănești ale organizației de partid regionale.

Comitetul regional îndrumă activitatea organe
lor regionale ale puterii de stat și a organizațiilor 
obștești regionale prin grupele de partid din aceste 
organe și organizații.

47. Comitetele regionale informează sistematic 
Comitetul Central al partidului și-i prezintă, în ter
menele stabilite, dări de seamă asupra activității 
lor.

Comitetul regional informează periodic organi
zațiile de partid din regiune asupra activității sale.

VI

Organizațiile orășenești și raionale 
(sătești și orășenești) ale partidului

48. Organul superior al organizației de partid 
orășenești sau raionale este conferința de partid 
orășenească sau raională. Conferința ordinară oră
șenească sau raională se convoacă de comitetul
orășenesc sau raional odată la un an. Conferința 
extrordinară a organizației de partid orășenești sau 
raionale se poate convoca de comitetul orășenesc 
sau raional, de organele superioare ale partidu
lui sau la cererea unei treimi din numărul total al 
membrilor organizației de partid orășenești sau 
raionale respective.

Convocarea conferinței orășenești sau raionale 
și ordinea de zi vor fi anunțate cu cel puțin 10 zile 
înainte de data ținerii conferinței, iar a conferințe
lor extraordinare cu cel puțin 20 zile înainte de 
data ținerii lor.

Normele de reprezentare la conferința orășeneas
că sau raională se stabilesc de comitetul orășe
nesc sau raional.

49. Conferința orășenească sau raională are ur
mătoarele atribuții :

a) ascultă și aprobă darea de seamă a comite
tului orășenesc sau raional, a comisiei de revizie 
și a altor organe și instituții orășenești sau raio
nale ale partidului ;

b) dezbate problemele muncii de partid, proble
mele activității sfaturilor populare și ale activită
ții economice, sindicale din cuprinsul orașului sau 
raionului ;

c) alege comitetul orășenesc sau raional, comi
sia de revizie orășenească sau raională și delegați 
la conferința regională de partid.

50. Plenara comitetului orășenesc sau raional 
se convoacă cel puțin odată pe lună.

51. Comitetul orășenesc sau raional organizează 
organul său executiv — biroul — compus din 7—9 
persoane, inclusiv secretarii. Membrii biroului co
mitetului orășenesc sau raional se confirmă de co
mitetul regional. Primul secretar al comitetului 
orășenesc sau raional se confirmă și de C.C. al 
partidului. Secretarii comitetului orășenesc sau ra

ional trebuie să aibă un stagiu de partid de cel 
puțin 3 ani.

Biroul comitetului orășenesc sau raional este 
obligat să raporteze la plenarele comitetului oră
șenesc sau raional al partidului asupra activității 
depuse.

52. Comitetul orășenesc sau raional organizează 
și confirmă organizațiile de bază ale partidului în 
întreprinderi, gospodării agricole de stat, S.M.T.- 
uri, gospodării agricole colective, instituții și sate, 
conduce activitatea lor și ține evidența membrilor 
și candidaților de partid din cuprinsul orașului sau 
raionului, asigură îndeplinirea fermă a directivelor 
partidului, desfășurarea criticii și autocriticii, edu
carea membrilor și candidaților de partid în spiri
tul atitudinii intransigente față de lipsuri, organi
zează studiul marxism-leninismului de către mem
brii și candidații de partid și conduce munca de edu
care comunistă a oamenilor muncii, numește re
dacția ziarului raional sau orășenesc de partid, 
care lucrează sub conducerea și controlul său, și 
confirmă redacțiile ziarelor din marile întreprin
deri și instituții, repartizează în cuprinsul orașu
lui sau raionului forțele și mijloacele partidului și 
administrează fondurile bănești ale organizației de 
partid orășenești sau raionale.

Comitetul orășenesc sau raional îndrumă activi
tatea organelor puterii de stat din oraș sau raion 
și activitatea organizațiilor obștești orășenești sau 
raionale prin grupele de partid din aceste organe 
și organizații.

53. Comitetul orășenesc sau raional informează 
sistematic comitetul regional al partidului și îi 
prezintă, în termenele stabilite de C.C. al P.M.R., 
dări de seamă asupra activității sale.

Comitetul orășenesc sau raional informează pe
riodic organizațiile de partid din oraș sau raion 
asupra activității sale.

54. In orașele mari se creează, cu aprobarea Co
mitetului Central al P.M.R., organizații de partid 
raionale subordonate comitetului de partid orășe
nesc respectiv.

VII

Organizațiile de bază ale Partidului
55. Organizațiile de bază sînt temelia partidu

lui. Organizațiile de bază ale partidului se consti
tuie în întreprinderi, stațiuni de mașini și trac
toare, gospodării agricole de stat, gospodării agri
cole colective, în unitățile Forțelor Armate ale 
R.P.R., la sate, în instituții, școli, universități și în 
alte unități, unde sînt cel puțin 3 membri de partid.

Acolo unde sînt mai puțin de 3 membri de partid 
și există candidați, se crează o grupă de membri 
și candidați de partid.

Acolo unde există mai puțin de 3 membri de 
partid și mai puțin de 3 utemiști se crează o grupă 
mixtă de partid și U.T.M. Grupele de membri și 
candidați de partid și grupele mixte de partid și 
U.T.M. sînt conduse de organizatori de partid nu
miți de comitetul orășenesc, raional sau de secția 
politică.

Organul superior al organizației de bază a par
tidului este adunarea generală, care se convoacă ce! 
puțin odată pe lună.

56. In interiorul organizațiilor de bază cu peste 
100 membri și candidați de partid se pot crea or
ganizații de partid pe ateliere, schimburi, sectoare, 
direcții, facultăți etc. cu aprobarea dată pentru fie
care caz în parte de comitetul orășenesc, raional 
sau de secția politică.

In interiorul organizațiilor de partid pe atelier, 
pe schimb, ș.a.m.d., precum și în interiorul organi
zațiilor de bază care numără mai puțin de 100 
membri și candidați de partid, pot fi create grupe 
de partid pe echipe, brigăzi, agregate etc., care sînt 
conduse de un organizator de partid ales.

57. In întreprinderea sau instituția unde numă
rul membrilor și al candidaților de partid este mai 
mare de 300, se poate constitui un comitet pentru 
conducerea organizației de partid unice pe în
treaga întreprindere sau instituție. In acest caz, or
ganizațiilor de partid pe ateliere, schimburi, 
ș.a.m.d., li se acordă drepturi de organizații de 
bază.

Constituirea comitetelor de partid se face cu a- 
probarea C.C. al partidului pentru fiecare caz în 
parte.

58. Organizația de bază a partidului alege anual, 
în adunare generală, organul său executiv 
— biroul — care conduce întreaga muncă curentă 
a organizației de bază. Biroul organizației de bază 
se compune din cel mult 9 persoane.

In organizațiile de bază care numără mai puțin 

de 10 membri de partid se alege un secretar al or
ganizației de bază și un locțiitor al său.

In scopul creșterii și educării rapide a membri
lor de partid în spiritul conducerii colective, se a- 
cordă organizațiilor de partid pe atelier, care au 
între 10—100 membri de partid, dreptul de a alege 
un birou compus din 3—5 persoane, iar acelor 
care au peste 100 membrii de partid — un birou 
compus din 5—7 persoane.

Organizațiile de bază conduse de comitete de 
partid aleg comitetul în adunări generale sau con
ferințe. Comitetul se compune din cel mult 13 mem
bri și 4 supleanți.

Biroul organizației de bază sau comitetul de par
tid aleg cîte un secretar care trebuie să aibă un 
stagiu de partid de cel puțin un an pentru birou și 
cel puțin doi ani pentru comitet.

Birourile și comitetele organizațiilor de bază se 
confirmă de comitetul raional sau orășenesc al par
tidului.

In organizațiile de bază care au pînă la 300 
membri de partid, munca de partid se duce de re
gulă de către activiști neeliberați de munca în pro
ducție.

59. Biroul sau comitetul organizației de bază 
prezintă cu regularitate dări de seamă asupra acti
vității sale în fața adunării generale a organiza
ției de bază. In adunările generale de partid, biroul 
raportează organizației asupra îndeplinirii hotărî- 
rilor adunării • generale precedente.

60. Organizațiile de bază ale partidului leagă 
masele de muncitori, țărani muncitori și intelec
tuali cu organele conducătoare ale partidului. Sar
cinile organizației de bază sînt:

a) desfășoară munca de agitație și organizato
rică în mase pentru înfăptuirea chemărilor și hotă- 
rîrilor partidului, asigură conducerea presei din în
treprindere sau instituție (ziare de uzină, gazete de 
perete etc.) ;

b) duce munca politică pentru atragerea de noi 
membri în partid și se ocupă de educarea lor comu
nistă ;

c) organizează învățămîntul de partid al membri
lor și candidaților de partid și controlează munca 
acestora pentru însușirea principiilor de bază ale 
marxism-leninismului ;

d) ține evidența tuturor membrilor și candidați
lor de partid din organizație și le repartizează sar
cini concrete, prin îndeplinirea cărora 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 ;

e) mobilizează masele din întreprinderi, stațiuni 
de mașini și tractoare, gospodării agricole de stat, 
gospodării agricole colective și întovărășiri, pentru 
îndeplinirea planului de producție, întărirea disci
plinei în muncă și dezvoltarea întrecerii socialiste ; 
mobilizează țărănimea cu gospodărie mică și mij
locie la lupta pentru creșterea producției agricole și 
duce în rîndurile țăranilor muncitori munca de con
vingere pentru unirea lor, pe baza liberului con- 
simțămînt, în întovărășiri și gospodării agricole co
lective ;

f) se îngrijește zi de zi de ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al celor ce muncesc, luptă 
împotriva delăsării și lipsei de spirit gospodăresc 
în administrația întreprinderilor, stațiunilor de ma
șini și tractoare, gospodăriilor agricole de stat și 
gospodăriilor agricole colective, împotriva oricăror 
manifestări de birocratism ;

g) educă membrii și candidații de partid, pre
cum și pe ceilalți oameni ai muncii în spiritul vi
gilenței revoluționare, al respectării stricte a secre
tului de partid și de stat, în spiritul luptei necruță
toare împotriva oricăror manifestări ale ideologiei 
burgheze, împotriva încercărilor dușmanului de 
clasă de a zădărnici construirea socialismului, îm
potriva sabotorilor, diversioniștilor și spionilor ;

h) desfășoară critica și autocritica și educă mem
brii și candidații de partid în spiritul atitudinii ne
înduplecate față de lipsuri.

i) se îngrijește de educarea tineretului în spiri
tul ideologiei comuniste și al moralei proletare, în 
spiritul internaționalismului proletar și al dragos
tei față de patrie și popor, se îngrijește de ridica 
rea calificării profesionale a tineretului ;

j) acordă sprijin comitetului raional, orășenesc, 
secției politice în toată munca lor practică, parti
cipă activ la întreaga viață politică și economică a 
țării.

61. In vederea ridicării rolului organizațiilor de 
bază ale partidului din întreprinderile de produc
ție și comerț, inclusiv stațiunile de mașini și irac-

(Continuare în pag. 5-a)
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toare, gospodării agricole de stat, gospodării agri
cole colective, și în vederea ridicării răspunderii 
lor pentru starea muncii in aceste unități, se a- 
cordă acestor organizații dreptul de control asupra 
activității administrației.

Organizațiile de partid din ministere, care din 
cauza condițiilor specifice de muncă ale instituți
ilor de stat nu pot îndeplini funcții de control, sînt 
obligate să constate și să semnaleze lipsurile din 
munca ministerului, a instituției și a funcționarilor 
acestora, înaintînd observațiile și propunerile lor 
•Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și conducătorului ministerului sau instituției 
respective.

Toți membrii de partid, lucrători ai aparatului 
central al unui minister sau al unei instituții, fac 
parte dintr-o organizație de partid unică pe întregul 
minister sau pe întreaga instituție.

Secretarii organizațiilor de bază din ministere și 
alte instituții centrale se confirmă de Comitetul 
'Central al partidului.

VIII

Partidul și Uniunea Tineretului Muncitor
62. Partidul desfășoară activitatea sa în rîndu- 

rile tineretului din R.P.R. prin Uniunea Tineretu
lui Muncitor. U.T.M. este organizația unică revo
luționară a tineretului muncitor de la orașe și sate. 
Uniunea Tineretului Muncitor duce munca sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn. Comitetul 
•Central al Uniunii Tineretului Muncitor — orga
nul de conducere al Uniunii Tineretului Muncitor
— este subordonat Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, comitetul regional al U.T.M.
— comitetului regional al partidului, ș.a.m.d. Or
ganizațiile de partid sînt obligate să asigure con
ducerea permanentă, îndrumarea continuă, spriji
nul și controlul sistematic al organizațiilor U.T.M.

63. Membrii U.T.M.-ului care sînt membri sau 
■candidați de partid ies din U.T.M. odată cu intra
rea lor în partid, dacă nu ocupă posturi de condu
cere în organizațiile U.T.M.-iste.

64. U.T.M.-ul ajută partidul în educarea comu
nistă a tineretului, în mobilizarea lui la lupta între 

gului popor muncitor pentru întărirea regimului 
democrat-popular și construirea socialismului. 
U.T.M.-ul este principala rezervă a partidului. Or
ganizațiile U.T.M.-ului trebuie să militeze activ 
pentru traducerea în fapt a directivelor partidului 
în toate domeniile construcției socialiste, mai ales 
acolo unde nu există organizații de bază ale parti
dului

65. Organizațiile U.T.M. au dreptul de a dezbate 
larg și de a pune în fața organizațiilor de partid 
respective toate problemele muncii întreprinderii, 
stațiunii de mașini și tractoare, gospodăriei agri
cole de stat, gospodăriei agricole colective, institu 
ției etc. în vederea lichidării lipsurilor din activita
tea acestor unități și a acordării ajutorului pentru 
îmbunătățirea activității lor, pentru organizarea 
întrecerii socialiste și a campaniilor de masă.

IX

Organizațiile de partid 
din Forțele Armate ale R. P. R.

66. Munca de partid în Forțele Armate ale R.P.R. 
este condusă de către Direcția Superioară Politică 
a Armatei, care lucrează cu drepturi de secție a 
CC. al P.M.R.

Organizațiile de partid din Forțele Armate ale 
R.P.R. activează pe baza regulamentelor aprobate 
de C.C. al partidului.

67. Șefii direcțiilor politice ale regiunilor mili
tare și ale comandamentelor de armă trebuie să 
aibă un stagiu de partid de cel puțin 5 ani, iar șe
fii secțiilor politice ale diviziilor și brigăzilor de 
cel puțin 3 ani.

68. Organele politice din Forțele Armate sînt 
obligate să țină o legătură strînsă cu organele lo
cale de partid prin participarea permanentă a con
ducătorilor la activitatea comitetelor de partid. Șe
fii organelor politice sînt obligați să prezinte 
sistematic comitetelor locale ale partidului ra

Cei cu un venit lunar

73. La intrarea în partid candidații plătesc 

poarte asupra muncii politice în unitățile Forțelor 
Armate.

X

Grupele de partid din organizațiile 
fără de partid

69. In scopul înfăptuirii rolului conducător al 
partidului, al asigurării conducerii de către partid 
a organizațiilor de masă, în organele alese ale pu
terii de stat — la toate congresele, consfătuirile și 
în organele alese ale organizațiilor sindicale, coo
peratiste și ale celorlalte organizații de masă, unde 
sînt cel puțin 3 membri de partid, se organizează 
grupe de partid. Sarcina acestor grupe de partid 
este de a asigura creșterea influenței partidului și 
promovarea politicii sale în rîndurile celor fără de 
partid, de a întări disciplina de partid și de stat, 
de a lupta împotriva birocratismului, de a antrena 
masele la lupta pentru realizarea sarcinilor trasate 
de partid, de a controla executarea de către aceste 
organizații a hotărîrilor partidului și guvernului. 
Pentru activitatea curentă grupa alege un secretar.

70. Grupele de partid se subordonează organelor 
de partid corespunzătoare : Comitetului Central al 
partidului, comitetului regional, comitetului orășe
nesc sau raional. In întreaga lor activitate, gru
pele de partid sînt obligate să se călăuzească după 
hotărîrile organelor conducătoare de partid și să le 
aplice cu strictețe. Grupele de partid din organiza
țiile fără de partid raportează organelor conducă
toare de partid asupra activității lor.

XI

Mijloacele bănești ale partidului
71. Mijloacele bănești ale partidului provin din 

cotizațiile membrilor și candidaților de partid, din 
veniturile întreprinderilor partidului și din alte în
casări.

72. Cotizațiile lunare pentru membrii și candida
ți! de partid se stabilesc în felul următor :

pîna la 200 lei plătesc 0,50 lei
de la 201 la 1000 lei plătesc 0,5i0%
de la 1001 la 2000 „ 1 %
de la 2001 la 3000 „ „ 2 %
de la 3000 lei în sus „ 3 %

o cotizație de intrare de 2% din venitul lunar pe care-1 au.

SALUTUL
adresat Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne de către cel de al II-lea Congres al Cooperației de consum 
din Republica Populară Romînă

Delegații la cel de al II-lea Congres al 
«cooperației de consum din Republica Popu
lară Romînă au primit cu multă însuflețire 
■salutul Comitetului Central al Partidului 
.Muncitoresc Romîn și al Consiliului de Mi
niștri adresat Congresului și exprimă, în nu
mele milioanelor de cooperatori din țara noa
stră, Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn și guvernului Republicii Popu
lare Romîne recunoștință și calde mulțumiri 
pentru îndrumările și ajutorul permanent pe 

<caie ni-I acordă.
Cooperatorii din Republica Populară Ro

mînă văd în Partidul Munciteiesc Romîn or
ganizatorul și conducătorul luptei poporului 
muncitor pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii și își afirmă hotărîrea neclintită de a 
contribui din plin la traducerea în viață a 
hctărîrilor partidului și guvernului pentru ri
dicarea nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii de la orașe și sate.

Cel de al II-lea Congres al cooperației de 
consum, analizînd munca desfășurată de or
ganizațiile cooperatiste în lumina hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din august 1953 și a 
directivelor C.C. a! P.M.R. cu plivire la ac
tivitatea cooperației de consum, a scos la 
iveală rezultatele pozitive obținute și în mod 
deosebit serioasele lipsuri ce mai dăinuie încă 
în activitatea cooperativelor și a stabilit mă- 

:suri practice pentru îmbunătățirea grabnică a 
muncii și ridicarea activității organizațiilor 
cooperatiste la nivelul sarcinilor ce ne stau 
în față.

Sub îndrumarea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn și cu sprijinul prețios al 
guvernului Republicii Populare Romîne, coo
perația de consum, valorificînd experiența pe

care a dobîndit-o în cei 10 ani de la elibe
rare și folosind din plin prețioasele învăță
minte ale cooperației sovietice, va dezvolta și 
mai mult activitatea milioanelor de coope
ratori în scopul creșterii neîntrerupte a 
schimbului de mărfuri dintre oraș și sat, al 
întăririi alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare și al construirii socia
lismului în țara noastră.

Considerînd ca o sarcină de bază a coope
rației educarea maselor țărănimii muncitoare 
în spiritul muncii în comun, Congresul asi
gură partidul și guvernul că organizațiile 
cooperatiste vor sprijini cu toată puterea, ini
țiativele țăranilor muncitori de a se orga
niza, potrivit cu specificul fiecărei regiuni, 
în felurite forme simple de cooperare de pro
ducție, în vederea creșterii producției agri
cole.

Pentru a satisface cu mărfurile necesare 
cerințele mereu crescînde ale țărănimii mun
citoare, ale muncitorilor din gospodării agri
cole de stat și din S.M.T.-uri, ale membri
lor gospodăriilor colective și întovărășirilor 
agricole, ale intelectualității satelor, ne luăm 
angajamentul să depunem toate eforturile 
pentru a îmbunătăți permanent comerțul la 
sate, prin aprovizionarea neîntreruptă a co
operativelor, îndeosebi cu mărfuri de cerință 
zilnică, cu unelte agricole, cu îngrășăminte 
chimice și materiale de construcție, prin dez
voltarea rețelei de desfacere, precum și prin, 
deservirea atentă a consumatorilor; vom a- 
corda o atenție sporită studierii cererii de 
consum a populației, în vederea îmbunătăți
rii calității produselor, a lărgirii sortimente
lor de mărfuri specifice satului și a antrenă

rii în circuitul cooperatist a mărfurilor de 
producție locală ; vom lărgi desfacerea zia
relor, broșurilor, cărților, manualelor șco
lare, rechizitelor, pentru a contribui la ridi
carea nivelului cultural al oamenilor muricTi.

In vederea îmbunătățirii aprovizionării oa
menilor muncii de la orașe cu produse agro- 
alimentare și a industriei socialiste cu mate
rii prime agricole, ne luăm angajamentul să 
sporim continuu cantitățile de produse agri
cole achiziționate, prin folosirea cu mai mul
tă pricepere a pîrghiilor economice de coin
teresate a producătorilor — contractările și 
comerțul de întîmpinare — și prin desfășu
rarea unei largi munci politice de lămurire 
a țărănimii muncitoare spre a-și valorifica 
sui plusul de produse agricole prin coopera
tive.

Pentru sporirea cantităților de mărfuri des
tinate aprovizionării oamenilor muncii, orga
nizațiile cooperatiste vor dezvolta producția 
proprie de bunuri de larg consum pe bază 
de materii prime din resurse locale, acordîn.d 
o atenție deosebită sporirii sortimentelor și 
îmbunătățirii calității acestora.

Congresul asigură Comitetul Central al 
Paitidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne că 
organizațiile cooperatiste vor aplica hotărî
rile partidului și guvernului cu privire la ac
tivitatea cooperației, vor lupta cu fermitate 
pentru întărirea disciplinei de stat, pentru 
respectarea riguroasă a prevederilor statu
tului, a principiilor democrației cooperatiste, 
vor înlătura din munca lor metodele de con
ducere cancelarist-birocratice, antrenînd ma
sele de cooperatori în activitatea și controlul

muncii cooperativelor, vor educa cadrele din 
cooperație în spiritul grijii față de avutul 
obștesc și al devotamentului nețărmurit față 
de poporul muncitor.

Ne luăm angajamentul să întărim coope
rativele sătești" — veriga principală în siste
mul cooperației — pentru a deveni centre pu
ternice economice, capabile să îndeplinească 
sarcinile ce ne revin în îmbunătățirea schim
bului de mărfuri dintre oraș și sat. Totodată 
vom mări eforturile pentru întărirea legătu
rilor noastre cu organizațiile cooperatiste din 
alte țări, contribuind la lărgirea relațiilor e- 
conomice și comerciale între state, la întări
rea prieteniei între popoare, la apărarea 
păcii.

In numele cooperatorilor din patria noas
tră, cel de al 11-lea Congres al cooperației 
de consum asigură Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne că 
organizațiile, cooperatorii și lucrătorii din 
cooperația de consum din Republica Popu- 
lară Romînă vor îndeplini cu cinste sarci
nile de mare răspundere ce le-au fost încre
dințate și vor ajuta și mai activ partidul și 
guvernul în ridicarea nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor muncii, în lupta 
pentru construirea socialismului în patria 
noastră.

— Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
inspiratorul și organizatorul victoriilor po
porului nostru I

—- Trăiască guvernul Republicii Populare 
Romîne !

— Trăiască scumpa noastră patrie, Repu
blica Populară Romînă 1
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Cultura — bun al poporului

Se împlinesc 10 ani de muncă 
și luptă a poporului nostru muncitor, 
scăpat de robie, care sub conducerea 
încercatului nostru partid, făurește 
cu succes societatea socialistă. In 
acești 10 ani țara noastră a luat o 
dezvoltare nemaicunoscută în isto
rie. Fiecare oraș, sat, fiecare cătun, 
oricît de îndepărtat, a simțit din 
plin dezvoltarea atît din punct de 
vedere economic cît și cultural. 
Dacă în țara poastră s-au creat ra
muri noi în industrie, dacă cuprin
sul țării a devenit un imens șan
tier, apoi partidul și guvernul ță
rii noastre au acordat o deosebită 
atenție și dezvoltării culturii. 
Decernarea premiilor de stat 
pentru cele mai valoroase lucrări 
în domeniul științei și literaturii, 
dovedește din plin înalta prețuire 
de care se bucură în țara noastră 
activitatea culturală. Noile edificii 
culturale, ca Teatrul de operă și 
balet al R. P. R„ teatrul în 
aier liber, casele de cultură, casele 
de creații cît șt institutele cu ca
racter cultural demonstrează grija 
partidului și guvernului.

Dezvoltarea rețelei de radiofi- 
care, cît și construcția noilor pos
turi de emisiune care sînt realizări 
ale regimului de democrație popu
lară dau posibilitatea oamenilor 
muncii să-și însușească cultura îna
intată. Astfel în raionul nostru a- 
vem stații de radioficare în orașul 
Alba-Iulia, comunele Zlatna, Vințul 
de Jos, Teiuș și instalate peste 2200 
difuzoare în casele oamenilor mun
cii.

Cele peste 70 cămine culturale 
din comunele și satele raionului, 
numărul crescînd al echipelor de jo
curi, cor, teatru, brigăzilor artistice 
de agitație, aduc în fața maselor 
de țărani muncitori lumina culturii.

De o mare prețuire se bu
cură acel tezaur de neprețuit al 
poporului — folclorul. Cel de al 
III-lea concurs artistic al echipelor 
de amatori, a cărui etape comu
nale, raională și interraională des
fășurate în raionul nostru au scos 
la iveală Inciuiî deosebit de fru
moasa. Reluarea în tematică a cîn- 
tecelor bătrînești, a jocurilor oare 
exprimă durerea și jalea țăranului 
sub regimul exploatării burgheze și 
îmbinarea lor cu veselia, voia bună 
pe care o simte astăzi țăranul mun
citor sînt lucruri care se pot face 

numai într-o țară unde poporul este 
adevăratul stăpîn.

Tematica nouă inclusă în reper
toriile echipelor artistice a făcut ca 
multe din ele să fie apreciate 
de mase. Echipe ca cele din Pețel- 
ca, Stremț, Totoi, Benic, Berghin 
și altele, constituie o mîndrie a oa
menilor muncii din Paionul nostru.

Succese mari s-au obținut în ra
ionul nostru și în problema învăță- 
mîntului. Dacă în 1944 pe terito
riul actual al raionului se aflau 
peste 40.000 de țărani muncitori 
care nu știau carte, astăzi această 
plagă moștenită de la burghezie 
■esjte pe cale de a lf-i înlăturată. 
An de an, în timpul puterii -popu
lare mii de țărani muncitori și-au 
însușit lumina cărții. Reforma în- 
vățămîntului înfăptuită de partidul 
și guvernul nostru și care consti
tuie o piatră de hotar între învăță- 
mîntul nou și învățămîntul bur
ghez, a dat posibilitate ca miile de 
copii, fii ai oamenilor muncii să 
poată învăța, pentru a deveni oa
meni culți, adevărați constructori 
ai socialismului. In școlile de toa
te gradele din raionul nostru au 
fost educați în acești 10 ani mii de 
elevi. In multe sate și comune din 
raion s-au ridicat școli noi. In co
muna Alm-așul Mare, de pildă, în 
timpul burgheziei copii erau nevoiți 
să învețe într-o cocioabă murdară și 
dărăpănată. Astăzi, în această, co
mună s-a clădit o școală nouă, spa
țioasă în care copiii pot învăța cu 
tragere de inimă. Zecile de institu
ții preșcolare care funcționează în 
raionul nostru dau educație tinere
lor vlăstare.

Teatrul de stat de păpuși din Alba- 
Iulia, prin piesele prezentate atît în 
oraș cît și prin satele raionului, 
contribuie la educarea nu numai a 
tinerei generații ci și a oamenilor 
vîrstnici.. Multe din spectacolele 
date de colectivul acestui teatiu au 
fost învățături prețioase pentru oa
menii muncii.

De nedesciis sînt realizările re
gimului de democrație populară în 
domeniul culturii. Aceste realizări 
vor crește an de an în ciuda duș
manilor. Ele se vor înălța fiindcă 
poporul nostru este un popor care 
iubește cultura și luptă în același 
timp pentru dezvoltarea ei.

L. DUMBRAVA

Fruntași la recoltat 
dezmiriștit și treieriș

In cinstea celei de a 10-a aniver
sări a 'eliberării patriei, membrii 
gospodăriei colective din Căpud, 
desfășurînd larg întrecerea socia
listă, au reușit să se situeze prin
tre gospodăriile colective fruntașe 
în campania de vară. Ei au recoltat 
la vreme și au depozitat în căpițe 
peste 12 vagoane de fîn natural și 
cultivat, iar cu ajutorul dat de 
S.M.T. ei au recoltat la vreme pă- 
ioasele, au efectuat în întregime 
dezmirișfltul, au terminat treierișul, 
au predat cota cuvenită statului și 
au achitat muncile S.M.T.

Printre colectiviștii oare au mun
cit zi de zi și s-au evidențiat în a- 
ceastă campanie sînt tovarășii Tom- 
pi loan, Marian Gheorghe, Fosto 
Etelca, Talpo Ernest, Oțoi Otilia. 
Mihălțan loan, Fosto Maria Varro 
Iolan și alții. De asemeni, s-a e- 
vidențiat și tractoristul Vasil-e Si
mian.

Importante cantități 
de legume și zarzavaturi 

valorificate
Membrii gospodăriei colective 

„Partizanii Păcii” din Cistei obțin 
frumoase rezultate la grădina de le
gume și zarzavaturi, căreia i-iau dat 
o mare dezvoltare în acest an. Pînă 
acum colectiviștii au recoltat și au 
valorificat prin cooperativă peste 
5.300 kg. de . ceapă verde, ardei 
grași, varză, gulii, roșii, etc. Ei âu 
mai valorificat pe piețele din Alba 
Iulia; Teiuș și Zlatna peste 13.000 
kg. de legume și zarzavaturi. Zilele 
care urmează colectiviștii vor valo
rifica importante cantități de roșii, 
ardei și pepeni.

Economii de materiale
Membrii cooperativei de produc

ție meșteșugărească „Progresul” 
din localitate, prin folosirea meto
dei sovietice Lidia Corabelnicova, 
de la începutul anului și pînă la 
1 august, au economisit cantități 
mari de talpă și piele, din care 
au executat peste 2.300 perechi în
călțăminte pentru copii și. adulți.

Acum cînd în întregul raion se 
dă bătălia pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate în 
cinstea celei de a X-a- aniversări a 
eliberării patriei noastre, cît și pen
tru strîngerea recoltei la timp și 
fără pierderi, corespondenții mun
citori și țărani informează regulat 
ziarul nostru despre realizările ob
ținute la locul lor de muncă. Zilele 
acestea, corespondentul nostru vo
luntar Lazăr Iiacob de Ia C.F.R. Coș- 
lariu ne-a făcut cunoscut că munci
torii reviziei de' vagoane din stația 
Coșlariu, pînă în ziua de 6 august 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
pe luna august. De la această 
dată ei lucrează în contul lunii 
septembiie la ungerea și repararea 
vagoanelor fără detașare din tren.

Despre brigada U.T.M.-istului Jo- 
san Manole, fruntașă în întrecerea 
socialistă la atelierul „Ardealul”,

Sporesc bunurile
In fiecare zi muncitorii de la 

„Comraiprod” — Alba-Iulia, dobîn- 
clesc noi succese în cinstea zilei de 
23 August.

Secția condusă de comunistul 
Marincaș Traian de la această în
treprindere este o secție fruntașă. 
In luna iulie ea și-a depășit sarci
nile de plan cu 134°/o.

De asemeni secția tovarășului 
Cadar Cornel, care confecționează

Din nou
Colectivul de muncă de la secția 

L. 5 Alba-Iulia desfășoară cu avînt 
sporit lupta pentru a întîmpina cu 
noi succese măreața sărbătoare a 
eliberării.

La toate locurile de muncă, en
tuziasmul întrecerii socialiste a cu
prins un număr sporit de muncitori 
și tehnicieni, lucru ce a făcut ca 
să se obțină noi realizări în pro
ducție. Astfel, în cursul celui de al 
doilea trimestru prețul de cost pe 
km/rețea a fost redus cu 1,7%, iar 
productivitatea muncii a crescut cu 
7,3%'față de sarcina planificata. 
Odată cu aceasta a crescut cu 
4,5% și salariul mediu al muncito
rilor. La dobîndirea acestor rezul
tate un rol deosebit a avut extin
derea muncii în acord și aplicarea 
metodelor înaintate de muncă. 
Muncitorii noștri aplică cu succes

Din scrisorile corespondenților 
despre realizările în cinstea zilei de 23 August

de curînd ne-a scris coresponden
tul voluntar Stoian Ion: Prin fo
losirea la maximum a celor 480 de 
minute, în ziua schimbului de o- 
noare în cinstea „Zilei Minerului”, 
brigada a realizat o depășire de 
normă de 112%.

De asemenea corespondentul vo
luntar Tomușca Nicolae din 
comuna Vințul de Jos, satul Mere- 
teu, în perioada recoltării păioase- 
lor ne-a informat în mod regulat 
cum s-a desfășurat munca în satul 
lui la seceriș și treieriș.

Corespondentul Munteanu A. ne 
scrie: „Ca răspuns ajutorului dat 
de membrii gospodăriei colective 
din Căpud, țăranilor muncitori din 
sat cu diferite unelte agricole, peste 
40 de țărani muncitori, printre care 
Crișan loan, Palko Alexandru, Al- 
dea Vaier, Martin Varro și alții, au 
dat ajutor colectiviștilor la trans
portul grîului la arie”.

de larg consum
încălțăminte de cauciuc și alte bu
nuri de larg consum din deșeuri 
de cauciuc, și-a depășit angajamen
tul luat, îndeplinind planul pe luna 
iulie în proporție de 166%.

Cu multă însuflețire desfășoară' 
întrecerea și alți tovarăși, ca Iancu 
loan și Meseteanu loan, care își de
pășesc zi de zi angajamentele luate,.

GHINESCU IOAN 
corespondent voluntar

fruntașă
metoda suflajului reușind să ob
țină o depășire de 50% a sarcinilor 
de plan la reparații curente. De a- 
semenea metoda reparării traverse
lor în cale, metoda Kuznețoy, . Ka- 
zanțev și altele au ajutat mult 
muncitorii noștri la îndeplinirea 
sarcinilor. Apoi faptul că conduce
rea administrativă a luat o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice ca, 
asigurarea cazării muncitorilor în 
apropierea locurilor de muncă, a- 
provizionarea cu materiale, etc, a 
creat condiții pentru ca întrecerea- 
socialistă să poată fi desfășurată 
din plin.

In urma rezultatelor dobîndite 
Secția L. 5 a fost declarată din nou 
fruntașă pe regionala C.F.R. Timi
șoara.

ROMOȘAN GHEORGHE 
corespondent voluntar

Bravii ceferiști
Crezi, uneori, că fumul ce se înal

ță în rotogoale mari spre cer dea
supra depoului C. F. R. Teiuș, este 
ui marea vreunui incendiu sau foc 
de cîmp. Te dumirești că nu este 
adevărat abia atunci cînd, pornind 
într-acolo, ți-e dat să vezi locomo
tivele uriașe ce, sosind sau ple- 
cînd la drum, lasă în urma lor 
nori deși de fum. Viața aci, în de
pou, e tumultoasă, plină de fapte. 
Zi de zi la graficul realizărilor sînt 
înscrise noi victorii ce oglindesc 
munca încordată a ceferiștilor în 
întîmpinarea gloriosului deceniu.

Nu ne lăsăm bătuți
După ce-și verifică încă odată 

locomotiva, mecanicul Tușineanu 
Flavius urcă sus la cabina de con
ducere, așteptă puțin pînă primi 
semnalul de plecare, trase încet cu 
mîna de manetă și locomotiva se 
puse în mișcare. Se întoarse apoi 
spre fochist și-i' spuse prietenește.

— Astăzi, ca de multe alte ori, 
pornim într-o nouă cursă. Va tre
bui să muncim în așa fel ca echipa 
noastră să fie și de data aceasta 
în frunte.

— Nu ne lăsăm bătuți cu una 
cu două — răspunse satisfăcut fo
chistul Crișan Cornel...

„Astăzi, oa de multe alte ori, por
nim într-o nouă cursă”. Aceste cu
vinte au o adîncă semnificație. Me
canicul Tușineanu Flavius nu este 
mecanic de mulți ani de zile. Me
seria a învățat-o în anii puterii popu
late, a acumulat cunoștințe noi, s-ia 
perfecționat în așa fel încît cu 
greu reușesc să-l întreacă cei de 
'a care el a învățat. Locomotiva pe 
care lucrează — împreună cu echi
pa vestitului mecanic Man Eugen, 
este urna dintre locomotivele' cele mai 
bine îngrijite din depou. Aceasta 
are mare rol în obținerea de rezul
tate cît mai bune. In cursul primu
lui semestru al acestui an în evi
dența de economii a locomotivei cu 
Nr. 230.123 figurează economii de 
peste 28.600 lei și 169 tone com
bustibil.

Cercetătorii noului
Mecanicul instructor Mozeș Ale

xandru este un cercetător neobosit 
al noului. L-am întîlnit cu cîteva 
zile nî urmă. Era la cursurile școlii 

de calificare ce se țin în. mod regu
lat la depou. Mi-a povestit multe 
lucruri. L-am ascultat cu atenție 
pe acest om simplu, dar deosebit.

— Trăiam o viață grea cînd am 
început să muncesc pentru prima 
dată la calea ferată. Munca era un 
adevărat chin, iar guvernele bur- 
ghezo-moșierești îți înăbușeau orice 
inițiativă. La toate greutățile astea 
se mai adăugau și persecuțiile îm
potriva acelora care n-au avut „no
rocul” să .se nască romîni. Acum 
însă, munca mea ca și a celorlalți 
este pe deplin răsplătită, iar oa
menii muncii de orice naționalitate, 
trăiesc și muncesc uniți. Și inova
torul Mozeș mi-a mai vorbit despre 
aparatul pentru verificarea bătăilor 
la osii, — pentru care a fost pre
miat cu 10.000 lei — despre apa
ratul pentru verificarea crăpăturilor 
în biele și despre alte inovații rea
lizate de muncitori ca: Ion Arde
lean, Iulian Pop, Eugen Erban, 
Nicolae Butișan și alții.

înalta prețuire a muncii
Cercetam atent cum se efectuează o 

mică reparație la o locomotivă. Era 
în plină zi și căldura mare obli
gase pe cîțiva din cei ce lucrau 
să-și lepede cămășile. Cineva mă 

bătu pe umăr și mă întrebă, cu
prins de emoție.

— Știi că depoul nostru este 
fruntaș pe țară ?

Am rămas puțin nedumerit, dar 
cînd mi-a întins un exemplar din 
ziarul „Lupta C.F.R.” m-am con
vins. Mi-am notat acest lucru in
tr-un carnețel și am pornit să m.ai 
aflu noi vești despre viața și mun
ca acestor harnici ceferiști. Am 
cercetat un grafic în care erau în
semnate toate realizările dobîndite 
în primul semestru al acestui an. 
Ele sînt numeroase. Cele peste 1900 
tone de combustibi convențional e- 
conomisite în timp de 6 luni sînt 
suficiente pentru a fi remorcate 
zeci și sute de trenuri pe dife
rite distanțe. Apoj depășirea 
pianului la km/ungere cu 5,79%, 
reducerea prețului de cost cu 3,01% 
și creșterea productivității muncii 
cu 5,43% față de sarcina planifi
cată, dovedește entuziasmul cu care 
ceferiștii de la depoul C. F. R„ în 
frunte cu comuniștii, luptă pentru 
îmbunătățirea continuă a muncii la 
calea ferată.

înalta prețuire a muncii este do
vedită nu numai de faptul că de
poul a primit înaltul titlu de „frun

taș pe țară”. Sînt multe alte lucruri 
ce dovedesc acest lucru. In anii 
puterii populare s-a îmbunătățit 
mult nivelul de trai material și 
cultural și condițiile de muncă ale 
ceferiștilor. Cantina înființată de 
cuiînd, cinematograful C.F.R., bi
blioteca și clubul, mecanizarea di- 
feiițelor lucrări din cadrul depou
lui, creșterea salariului mediu, etc, 
sînt realizări grăitoare. In cursul 
lunii Iulie, mulți mecanici ca, 
Ciișan Iuliu, Crețu Traian, Mo- 
canu Traian, Medrea Gligor și al
ții, datorită muncii lor neobosite 
au realizat — înafară de economii 
— salarii între 1300 și 1600 lei, iar 
pe pieptul a șapte muncitori din 
depou strălucesc ordine și medalii.

★
Acum, la depoul din Teiuș bravii 

ceferiști se pregătesc pentru două 
sărbători deosebite: 10 ani de la 
eliberarea patriei de sub jugul fas
cist, iar a doua sărbătoare, la 15 
august, pentru prima dată în viața 
depoului, va flutura mîndru în a- 
dierile de vînt drapelul roșu de 
„fruntaș pe țară în ramura tracți
une”.

Cinste vouă, bravi ceferiști!
N. GIURGIU
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î ...Spune glas, cîntați caVale Lîngă umărul puternîc
j Dragostea cea mare Ce-1 simțim la umăr, !
> Pentru cel ce ne-a deschis Noi victorii făurim
< Drumul larg spre soare. Mari și fără număr. >

j Pentru marii frați sovietici Peste plaiuri romînești
> Să-nchinăm pahalrui .' Chiote șl horă >
s Fără jertfa lor și azi August douăzeci și trei j
1 Mai gustam amarul. Roșie auroră. !
ț Spune glas, cîntați cavale
j Dragostea cea mare î

Pentru cel ce ne-a deschis ?
< Drumul larg spre soare.

MARIA BANUȘ
Din volumul „Versuri Alese” (ESPLA)

„Patria mea are zece ani de cind e liberă. Atîți număr și eu, tot 
zece. M-am născut odată cu libertatea poporului meu”. Pioniera Stetu 
Doina — din Satu Mare trăiește, alături de întregul popor, o viață 
nouă, plină de bucurii. E departe de ai casei, dafr aci în tabăra de la 
Tăuți, unde alături de alte pioniere din regiunile Arad, Baia Mare, 
Oradea și Hunedoara își petrece vacanța, se simte bine, nespus de 
bine. E și firesc. In anii puterii populare, grija pentru creșterea și 
educarea tinerei generații a devenit o problemă de mare importanță, 
căreia partidul și guvernul îi acordă toată atenția. In fiecalre an zeci 
de mii de copii ai oamenilor muncii își petrec vacanța la munte sau 
la mare. Ei simt din plin bucuria vieții libere și fericite. In cadrul cooperației de consum, în țară funcționează peste 3500 

cooperative cu 22.017 magazine de desfacere și unități de alimentație 
publică, dintre care 300 magazine universale raionale și sătești, peste 
3145 stîne cooperatiste, 3500 centre de închiriat unelte și mașini agri
cole, precum și un număr însemnat de depozite, centre de achiziție și 
de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor, secții și întreprin
deri de producții pentru valorificarea' resurselor locale.

Zi de zi, în comunele și satele raionului nostru, ca și în întreaga 
țairă, se deschid noi unități cooperatiste. Țărănimea noastră munci
toare primește din partea clasei muncitoare, a statului nostru demo
crat-popular mărfuri din ce în ce mai multe și de o calitate tot mai 
bună. In cursul acestui an au fost înființate în raion 2 magazine uni
versale : la Teiuș și Vințul de Jos, iar în prezent se lucrează lai des
chiderea altor magazine în comunele Mihalț, Ighiu, etc.

Cifre și fapte
★ Mecanizarea agriculturii consti

tuie o condiție principală în creșterea 
producției agricole la hectar, în în
tărirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare și în 
transformarea socialistă a agricul
turii.

Numărul tractoarelor și mașinilor 
S.M.T.-ului Alba care lucrează pe 
ogoarele colectiviștilor, întovărășiți- 
lor și țăranilor muncitori cu • gos
podării individuale a crescut față 
de 1948 cu 110°/o la tractoare, cu 
80% la secerători-legători și cu 
100% l.a batoze.

★ Sute de țărani muncitori din 
raionul nostru urmînd îndrumările 
partidului și guvernului și învățînd 
din experiența colhoznicilor sovie
tici, au trecut pe drumul belșugu
lui. Astfel în satele raionului au 
fost înființate 10 gospodării agri
cole colective și 14 întovărășiri a- 
gricole.

★ Numai într-o perioadă de cî
teva luni la cinematograful din lo
calitate au rulat peste 60 filme, iar 
pe scena teatrului Casei de cultură 
au fost prezentate peste 23 specta
cole.

★ Prin magazinele de stat și co
operativele din raionul nostru, de 
la Începutul anului și pînă la 1 au
gust au fost vîndute populației 
peste 9 tone vase emailate, peste 
90 de cărucioare pentru copii, etc. 
De asemeni prin magazine de stat 
și cooperative au fost vîndute i- 
mense cantități de țesături de bum
bac, stofe, Jncălțăminite, confecții, 
etc. In această perioadă, de pildă, 
au fost vîndute peste 260.000 m. 
țesături de bumbac, peste 13.000 m. 
stofe, peste 20.000 perechi încălță
minte de diferite mărimi, etc.

In fiecare sîmbătă sati duminică numeroși oamenî ai muncii din 
orașul nostru merg să-și petreacă orele libere la munte sau în diferite 
stațiuni climaterice din regiunea noastră. Acolo, unde altădată se hu
zureau boierii și exploatatorii!, astăzi își petrec timpul liber muncitorii, 
țăranii muncitori și intelectualii.

Trenul a sosit în gară. Peste cîteva minute el va duce un grup de 
oameni ai muncii din orașul nostru spre minunatele priveliști ale raio
nului. In mijlocul naturii ei își vor petrece orele libere.

De pe această tribună pe care o vedeți în clișeu, sute de oameni ai 
muncii din orașul nostru privesc nerăbdători desfășurarea competițiilor 
sportive. înainte vreme acest stadion nu exista. Putem spune că jocu
rile se desfășurau înainte pe un teren care nu se deosebea cu nimic 
de un maidan. Noul stadion, fate și el parte din mărețele realizări ale 
regimului nostru. Acest lucru dovedește grija partidului și guvernului 
față de mișcarea de cultură fizică și sport, mișcare către a cuprins sute 
de mii de oameni ai muncii din întreaga țară.

Dovedind continua preocupare a partidului și guvernului pentru ri
dicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, industria textilă, impor
tantă ramură a industriei bunurilor de larg consum, cunoaște o con
tinuă dezvoltare. An de an crește producția țesăturilor, a tricotajelor 
și confecțiilor, sporește numărul sortimentelor și se îmbunătățește cali
tatea produselor.

Față de anul 1950, producția de țesături de bumbac, in și cînepă a 
sporit în 1953 cu 35,3 la sută, ceai de țesături de lînă și mătase cu 
44,1 la sută, Sar cea de tricotaje și confecții cu 78,1 la sută.

Cît de veseli șînt acești tineri. 
Priviți-i și dumneavoastră. Bucuria 
născută în viitoarea jocului este ca
racteristică artiștilor amatori care 
sub soarele democrației populare au 
putut să-și manifeste alptitudinile 
artistice, scoțînd la iveală bogăția 
folclorului, prin diferite manifestări 
culturale sau concursuri organizate 
în acest scop.

Foaie verde foi de viță,
Hai la horă fă leliță, 
Să jucăm de bucurie 
C-am scăpat de sărăcie.

Aceste cuvinte simple, dar bogate 
în conținut, fac parte din tematica 
nouă a folclorului, tematică năs
cută și ea în anii puterii populare. 
Priviți, tovarăși, pe acești tineri, 
jucați și voi hora în cinstea marii 
sărbători.



NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE

In detrimentul intereselor naționale 
ale Iranului
de V. MEDVEDEV

Sânt bine cunoscute încercările 
Statelor Unite de a atnage Iranul 
în blocul agresiv al orientului 
Mijlociu, al cărui nucleu principal 
îl constituie Turcia și Pakistanul.

Aceste înceicări au creat o seri
oasă amenințare pentru indepen
dența națională și suveranitatea 
Iranului. Și-au intensificat unelti
rile experții militari, precum și cei 
2.000 diverși consilieri, consultanți 
și experți veniți din S.U.A. și care 
s-au cuibărit trainic în Iran.

Nici presa amei ioană nu ascunde 
esența agresivă a pactului militar 
turco-pakistanez, precum și faiptul 
că el este îndreptat împotriva 
U.R.S.S. Astfel, ziarul „New York 
Times” subliniază cu cinism că blo
cul în care Statele Unite atrag 
Iranul „are un caracter vădit anti- 
sovietic”.

Cercurile largi ale opiniei pu
blice iraniene, care luptă pentru in
dependența națională, pentru ca po
porul să fie stăpîn al bogățiilor sale 
naționale și pentru ca Iranul să 
nu participe la blocuri agresive, își 
exprimă o serioasă neliniște și în
grijorare pentru soarta țării lor în 
legătură cu neîncetatele uneltiri și 
intrigi ale imperialiștilor ameri
cani, care caută în Iran carne de 
tun și un teritoriu pentru baze mi
litare.

După cum reiese din știrile apă
rute în presa străină, inclusiv din 
presa iraniană, opinia publică din 
Iran are temeiuri foarte serioase 
pentru a fi neliniștită și îngrijora
tă. Cedarea petrolului iranian mo
nopolurilor americane și engleze, 
prin încălcarea legei cu privire la 
naționalizarea industriei petrolife
re, declarațiile cu privire la necesi
tatea de a se renunța la politica 
de neutralitate pentru a face pe 
placul imperialiștilor din S. U. A., 
declarații care nu întîmpină obiec- 
țiuni, periclitează existența Iranu
lui ca stat suveran și independent.

Tendințele actuale în politica ex
ternă a Iranului sînt în favoarea 
subordonării țării față de pretenți
ile Statelor Unite.

Oamenii de stat din Iran conti
nuă și acum să vorbească despre 
politica de neutralitate, dar ei fac 
aceasta doar pentru ia o ataca. Nu 
fac excepție nici acei care pînă încă 
nu de mult pledau în vorbe — cu 
fățărnicie, după cum reiese în pre
zent — în favoarea unei orientări 
politice externe independente. Să 
amintim de declarația lui Zahedi, 
primul ministru al Iranului, făcută 
de acesta la 26 iulie în fața repre
zentanților presei din Teheran. In 
această declarație, se spunea, după 
cum a relatat postul de radio Te
heran, că „în timpul conflictelor 
internaționale este imposibil de a 
te menține departe de evenimen
te..?’

O astfel de declarație nu poate 
să nu atragă atenția asupra sa, 
fiind un semnal de acțiune în sen
sul renunțării la atitudinea de neu
tralitate și de trecere la politica de 
participare la blocuri militare, în 
contradicție flagranta cu interesele 
naționale ale poporului iranian. 
Presa iraniană nu ascunde faptul că 
i enunțarea tot mai fățișă a condu
cătorilor guvernului iranian la po
litica de neutralitate, înseamnă în 
mod practic dorința anumitor cer
curi din Iran de a include țara în 
blocul agresiv al Orientului Mijlo
ciu, încălcînd în felul acesta obliga
țiile pe care și le-a asumat Iranul 
față de U.R.S.S.

Pop'orul iranian cunoaște atitudi
nea neschimbată de prietenie mani
festată în permanență de Uniunea 
Sovietică față de Iran și își dă 
seama că refuzul Iranului de a 
participa la blocuri agresive în ba
za respectării acordului sovieto-ina- 
nian din 1 octombrie 1927 cu pri
vire Ia garantarea neutralității, 
constituie o garanție a menținerii 
independenței Iranului. Interesele, 
bine înțeles ale țării, interesele 
unei bune vecinătăți impun Iranu
lui ducerea unei politici externe cu 
adevărat independente. Viitorul a- 
propiât va arăta dacă cercurile ira
niene, care determină cursul poli
ticii externe a Iranului, înțeleg a- 
cest lucru.

(Agerpres). 
(Text prescurtat după un arti
col apărut în „Pravda”).

Inmînarea Premiului Internațional Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare*' 

lui Pablo Neruda
BUENOS AIRES (Agerpres). — 

TASS
Autoritățile chiliene au restituit 

lui Ilya Ehrenburg diploma prin 
care se decerne lui Pablo Neruda 
Premiul Internațional Stalin „Pen
tru întărirea păcii între popoare”,

Numeroase ecouri favorabile inițiativei sovietice 
în Germania occidentală

BERLIN (Agerpres).
Declarația guvernului sovietic din 

4 august este principalul obiect al 
comentariilor presei vest-germane 
de diferite orientări. In presă sînt 
publicate materiale în sprijinul 
ideei tratativelor, care își găsește 
o largă aprobare în întreaga lume 
și în special în rîndurile poporului 
german.

„Inițiativa Moscovei, scrie ziarul 
„Neue Ruhrzeitung”, nu a fost ne
așteptată. După încheierea conferin
ței de la Geneva, problema euro
peană este la ordinea zilei. In ca
pitalele lumii occidentale se știe că 
Uniunea Sovietică dorește să dis
cute și să rezolve problemele euro
pene, printre care și problema uni
ficării Germaniei, numai în legă
tură cu o problemă mult niai impor
tantă pentru ea, și anume proble
ma securității europene”.

Washingtonul neliniștit de răsunetul propunerilor 
sovietice

STOKHOLM (Agerpres). — Co- 
mentînd declarația guvernului so
vietic adresată guvernelor Franței, 
Marii Britanii și S.U.A., în care se 
propune convocarea unei conferințe 
a celor patru puteri în vederea pre
gătirii conferinței în problemele se
curității colective în Europa, ziarul 
„Svenska Dagbladet”, într-o știre a 
corespondentului său din New York 
subliniază „neliniștea existentă la 
Washington” în legătură cu decla
rația guvernului sovietic.

Adunarea Națională
PARIS (Agerpres). — In cadrul 

ședinței din 10 august a Adunării 
Naționale Franceze a avut loc vo
tul de încredere în guvern, care a 
fost pus de .primul ministru Men- 
des-France în legătură cu cererea 
lui de a se aproba programul eco- 

ce-i fusese confiscată de poliție.
Premiul a fost înmînat lui Pablo 

Neruda la 10 august, în cadrul unei 
ceremonii care s-a desfășurat sub 
președinția scriitorului chilian Fer
nando Sant-Ibanez, laureat al Pre
miului național pentru literatură..

Ziarul „Westphălische Rundschau” 
întreabă : „Pentru ce Răsăritul și 
Apusul, după ce au încheiat la Ge
neva un acord asupra unei proble
me atît de controversate ca proble
ma lindochineză, nu pot să facă a- 
celași lucru în privința Germaniei ? 
Noi nu trebuie să respingem dina
inte propunerea sovietică... Pentru 
noi, germanii, lucrul principal con
stă în restabilirea unității țării. 
Dacă o nouă conferință, care după 
succesul de la Geneva ar avea fără 
îndoială premize mai favorabile, ar 
putea să contribuie la aceasta, a- 
tunci trebuie să acceptăm confe
rința”.

Buletinul de informații al parti
dului social-democrat este de părere 
că nota guvernului sovietic din 24 
iulie conține „puncte de plecare 
care dau speranțe de reușită”.

„Primirea extrem de rece cu care 
cercurile oficiale din Washington au 
întîmpinat noile propuneri ale Uni
unii Sovietice cu privire la confe
rința marilor puteri în problema se
curității europene, nu poate as
cunde neliniștea — subliniază co
respondentul — pe care ele o în
cearcă temînclu-se de influența pe 
care o‘poate avea declarația rusă 
asupra opiniei publice din Europa 
occidentală și mai ales asupra Fran
ței”.

Franceză a acordat votul de 
nomic și financiar și de a se a- 
corda guvernului „împuternici ex
cepționale” pentru traducerea în 
fapt a acestui program.

Pentru încredere în guvern au vo
tat 361 de deputați, iar împotriva

împotriva creării 
unui bloc agresiv în Asia 

de sud-est
DELHI (Agerpres). — Agenția 

Reuter relatează că un purtător o- 
ficial de cuvînt al guvernului in
dian a confirmat știrile potrivit că
rora primul ministru a! Indiei și-a 
exprimat părerea că „nu există nicî 
o rațiune ca puterile de la Colombo 
să. se întrunească pentru a discuta 
crearea S.E.A.T.O.” (pactuT agresiv 
al sud-estului asiatic proiectat de’ 
ameiicani — N.R.) Purtătorul de 
cuvînt a precizat că Nehru și-a ex
primat această opinie în cadrul u- 
nei scrisori trimise primului minis
tru al Ceylonului Kotelawala.

Purtătorul de cuvînt a arătat că 
„esența scrisorii lui Nehru subli
niază că, intrucît majoritatea pu
terilor de la Colombo și-au expri
mat de pe acum opoziția lor cate
gorică împotriva S.E.A.T.O., întru
nirea pentru discutarea atitudinii 
respective nu are nici un sens”.

DJAKARTA (Agerpres). — Des- 
mințînd categoric informațiile apă
rute în presă care anunțau că gu- 
\ernu! indonezian ar intenționa să 
trimită un observator Ia negocieri
le cu privire la crearea pactului! 
S.E.A.T.O., primul ministru al In
doneziei, Aii Sastroamidjojo, a de
clarat că „Indonezia nu proiectea
ză să adere la nici un tratat de a- 
părare a sud-estului asiatic”.

NEW DELHI (Agerpres). — A-, 
genția Indiană de Informații trans
mite o declarație a ministrului A- 
facerilor' Externe al Nepalului, Reg- 
mi, în care acesta și-a afirmat îm
potrivirea față de crearea unei or
ganizații militare a sud-estului A- 
siei.

Ceylonul dorește stabilirea- 
de relații diplomatice 

cu R. P. Chineză
COLOMBO (Agerpres). —
După cum anunță ziarele, guver

nul Ceylonului a declarat că este 
gata să stabilească relații diploma
tice cu R. P. Chineză și să trimită 
un ambasador la Pekin.

încredere guvernului
— 90. Grupul parlamentar al comu
niștilor s-a abținut de la vot.

In ședința din seara zilei de 10 
august, s-a luat în discuție în a- 
doua citire proiectul de lege cu pri
vire la modificarea Constituției.

Toate forțele pentru terminarea treierișului

Situația treierișului la data de 11 august 
Realizat pe raion 22%

Comune fruntașe: □ 30—58%
Ciugud 58%, Alba-Iulia 54%,Vințul de Jos 35%, Bărăbanț 32%, 

Sîntimbru 32%.
Comune avansate: jȚj 20—30%

Cricău 29%, Galda de Jos 22%, Teiuș 22%, Ighiu 20%, Pețel- 
ca 20%.

Comune rămase în urmă: B sub 20%
Benic 17%, Oarda de Jos 17%, Hăpria 15%, Mihalț 15%, Stremț 

12%, Berghin 9%, Meteș_j2%.

Puternica mișcare grevistă din Germania occidentală
La 4 august a început la Ham

burg greva celor 14.000 de lucră
tori din instituțiile comunale, din 
transporturi și telecomunicații. Gre
va ’continuă și — după cum rela
tează ziarele — la Hamburg n-a 
avut loc de 50 de ani o grevă de 
asemenea proporții. Pe străzile ora
șului nu circulă nici un tramvai, 
troleibus sau autobus. Acum două 
zile, muncitorii greviști au votat 
împotriva reluării lucrului.

Dar greva muncitorilor din Ham
burg, pornită pentru îmbunătățirea 
salariilor de mizerie și pentru con
diții omenești de lucru n-a fost de- 
cît semnalul. La 5 august au decla
rat grevă șoferii de autobuse din 
Koln, la 9 august, în urma respin
gerii de către patroni a cererii de 
a majora salariile, a început greva 
muncitorilor metalurgiști din Bava
ria la care participă aproape 
250.000 muncitori.

„Mișcarea pentru majorarea sa
lariilor se desfășoară pretutindeni” 
— scrie ziarul „Hamburger Anzei- 
ger”. Sindicatul salariaților de la 
poștă a cerut sporirea salariilor cu 
10% pentru 100.000 muncitori și 
funcționari. Sindicatul funcționari
lor publici insistă pentru o sporire 

a salariilor cu 15%. Sindicatul mi
nerilor a înaintat patronilor noi 
propuneri pentru sporirea salariilor 
tuturor lucrătirilor din industria 
minieră. 900.000 de metalurgiști din 
Ruhr cer îmbunătățirea condițiilor 
de viață. In landul Schleswig-Hol
stein intenționează să declare gre
vă aproximativ 95.000 de muncitori 
agricoli. Ziarul „Welt am Sonntag” 
subliniază că și alte regiuni din 
Germania occidentală sînt amenin
țate de grevă. „Aproximativ două 
milioane cinci sute de mii de mun
citori și funcționari, scrie ziarul, 
cer îmbunătățirea condițiilor de 
viață. Aproape un milion și jujnă- 
tate din ei sînt gata de acțiune”. 
După cîim anunța ieri dimineață ra- 
dio-Londra, „industriașii vest-ger- 
mani spun că aceste greve ar pu
tea avea consecințe nefavorabile a- 
supra economiei țării”.

Cercurile oficiale din Germania 
occidentală continuă să afirme că 
muncitorii și funcționarii vest-ger- 
mani n-ar avea nici un temei să 
organizeze greve. Dar situația din 
Germania occidentală arată cu to
tul altceva. In condițiile creșterii 
prețurilor, a impozitelor și a șoma
jului, a scăderii salariilor reale, mi

lioane de oameni ai muncii sînt 
sortiți unui trai de mizerie și lip
suri. Problema deosebit de acută a 
locuințelor îngreuiază și mai mult 
condițiile de viață ale celor ce 
muncesc. Peste 700.000 de oameni 
se adăpostesc în încăperi improprii 
pentru locuit. In același timp, au
toritățile vest-germiane alocă sume 
imense pentru construcții de locu
ințe destinate trupelor de ocupație, 
pentru poligoane de tragere, aero
dromuri etc. Zilele acestea la Bre
merhaven, autoritățile au înconju
rat un mare număr de case, care 
urmau a fi transferate autorităților 
americane. Riposta hotărîtă dată 
de muncitorii portuari încercării de 
a transforma orașul lor într-o bază 
militară americană a făcut ca pînă 
acum nici un locatar să nu fie eva
cuat din locuința sa.

Puternica mișcare grevistă din 
Germania occidentală, care ia am
ploare pe zi ce trece, face parte 
din lupta oamenilor muncii vest- 
germani împotriva condițiilor insu
portabile de viață și împotriva po
liticii militariste a lui Adenauer, 
care constituie principala cauză a 
înrăutățirii situației poporului mun
citor. N. P.
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