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•— Toate forțele pentru grăbirea tre-
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— Șomerii nu tac (pag. 8-0.1

Catre toate comitetele raionale
Plenara din 2 August 1954 a Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn a hotărît publicarea proiectului Statutului mo
dificat 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.

, orășenești și regionale ale partidului
Presa de partid centrală și locală trebuie să-și pună coloa

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

C. C. aS P. M R.

DIN PARTEA REDACȚIEI „UZINA NOASTRĂ”
Comitetui'i Centaal ail P.M.R. cheamă organele și angianiraațiile de partid să or

ganizeze o dezbatere temeinică a proiectului Staibuibuiiud modifioat al Partidului 
Muncitoresc Romîn și să atragă la această dezbatere pe toți, membrii și candi
dați de partid, asigurând deplina libertate de critică.

Potrivit hotărârii Comitetului Central, presa de partid centrală și lodală își va 
pune la dispoziție coloanele pentru publicarea atât a articolelor și observațiilor

pozitive cit și a celor critice. Comitetul! Central a obligiat redacția „Uzina Noas
tră” să deschidă o ru'blică specială, destinată publicării materialelor privitoare la 
dezbaterea proteotuilui Statutului modificat al partidului.

Redacția cheamă Organizațiile de partid, pe membrii și ciandidații de partid să 
trimită ziarului „Uzina Noastră” articolele și observațiile lor.

PROIECTUL STATUTULUI MODIFICAI' 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Partidul Muncitoresc Romîn este detașamentul 
de avangardă, organizat, al clasei muncitoare, 
forța conducătoare a poporului în Republica 
Populară Romînă. El este forma cea mai înaltă 
de organizare a clasei muncitoare. In rîndurile 
partidului se unesc cei mai conștiienți și mai îna
intați oameni ai clasei muncitoare, țărănimii mun
citoare și intelectualității. Partidul Muncitoresc 
Romîn exprimă interesele poporului muncitor de 
la. orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn conduce poporul 
romîn pe calea deschisă întregii omeniri de Ma
rea Revoluție Socialistă din Octombrie

Partidul Muncitoresc Romîn, moștenitorul ce
lor mai bune tradiții de luptă ale poporului ro
mîn pentru libertate, independență națională și 
progres social, este rezultatul procesului istoric 
de dezvoltare a luptei revoluționare a clasei 
muncitoare. El continuă cele mai bune tradiții 
ale mișdă.rii socialiste, care a luat naștere în Ro- 
mînia în a doua jumătate a secolului trecut. 
Partidul Muncitoresc Romîn este continuatorul 
luptei eroice a Partidului Comunist din Romînia 
împotriva reacțiunii și fascismului, pentru lichi
darea exploatării capitalisto-moșierești, pentru în
făptuirea societății socialiste.

in condițiile create de ofensiva victoriasă a 
armatei sovietice eliberatoare împotriva armate
lor fasciste. Partidul Comunist din Romînia, unind 
în jurul său forțele patriotice populare, a pre
gătit și înfăptuit la 23 august 1944 răsturnarea 
dictaturii fasciste, întoarcerea armelor împotriva 
.trupelor hitleriste de către armata romînă, care, 
alături de Armata Sovietică a participat activ 
la luptele pentru eliberarea patriei noastre, con
tribuind la victoria asupra fascismului.

Victoria istorică a Uniunii Sovietice asupra 
fascismului și eliberarea Romîniei au dat putin
ță poporului romîn, condus de partid, să-și ia 
soarta în propriile sale mîini. Sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn, clasa muncitoare, în 
■alianță cu țărănimea muncitoare și cu ceilalți 
oameni ai muncii, a scuturat definitiv jugul im
perialist, a izgonit de la putere clasele exploata
toare. a răsturnat monarhia și a făurit statul de
mocrat-popular — Republica Populară Romînă — 
în care întreaga putere aparține oamenilor mun
cii de la Orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn — partidul m,ar- 
xist-leninist al clasei muncitoare — este rezulta
tul luptei consecvente duse de Partidul Comunist 
Romîn pentru lichidarea sciziunii din rîndurile 
mișcării muncitorești, pentru restabilirea unității 
politice.și organizatorice a clasei muncitoare.

Prin lupta dusă de Partidul Comunist Romîn, 
împreună cu aripa stingă a Partidului Social- 
Democrat, împotriva spărgătorilor unității clasei 
nuncitoare — social-democrații de dreapta — s-a 
ms capăt dezbinării clasei muncitoare, care a 
Jurat aproape 30 de ani. Făurirea Partidului 
Muncitoresc Romîn. prin unificarea partidelor 
omunist și social-democrat la Congresul din fe

bruarie 1948, a însemnat victoria definitivă a 
marxism-leninismului asupra reformismului în 
mișcarea muncitorească din Romînia. înfăptuirea 
Partidului Muncitoresc Romîn a întărit forțele 
clasei muncitoare și a ridicat rolul ei conducător 
în lupta poporului muncitor pentru consolidarea 
statului democrat-popular, pentru construirea so
cialismului

Sarcina fundamentală a Partidului Muncito
resc Romîn în etapa actuală este lichidarea com
plectă a exploatării omului de către om și con
struirea societății socialiste în Republica Popu
lară Romînă pentru a asigura avîntul deplin al for 
țelor creatoare 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 maii 
departe a industriei, agriculturii, transportului 
și schimbului de mărfuri, pentru continua dezvol- 
tare a economiei naționale pe calea socialismului!, 
pentru făurirea buneistări a clasei muncitoare, a 
țărănimii muncitoare și a tuturor oamenilor mun
cii de la orașe și sate.

Partidul Muncitoresc Romîn.întărește continuu 
alianța dintre clasa muncitoare ș.i țărănimea 
muncitoare — temelia regimului democrat-popu
lar conduce lupta țărănimii muncitoare împo
triva exploatării chiaburești, pînă la complecta 
ei înlăturare, desfășoară munca politico-organî- 
zatorică în masa țărănimii muncitoare, în vederea 
transformării socialiste a agriculturii, pe baza li
berului consimțămînt al țăranilor muncitori.

Partidul Muncitoresc Romîn îndrumă intelec
tualitatea să participe activ la opera de construi
re a socialismului, de dezvoltare și de răspândire 
a culturii în masele populare

Partidul atrage în opera de construire a socia
lismului toate păturile muncitoare ale poporului.

Partidul Muncitoresc Romîn întărește continuu 
prietenia și frăția între poporul romîn și minori
tățile naționale în munca și lupta comună pen
tru înflorirea patriei, pentru ridicarea neconteni
tă a nivelului de trai material și cultural al po
porului, pentru construirea socialismului.

întărirea statului democrat-popular, instru
ment principali de construire a socialismului, de 
zdrobire a împotrivirii dușmanului de clasă, con
stituie o preocupare permanentă a Partidului 
Muncitoresc Romîn Partidul educă oamenii mun
cii în spiritul patriotismului socialist și se în
grijește de întărirea capacității de apărare a Re
publicii Populare Romîne. El educă poporul mun
citor în spiritul internaționalismului, al legăturii 
frățești și al solidarității cu oamenii muncii din 
toate țările, în spiritul întăririi continue a prie
teniei de nezdruncinat și a colaborării frățești 
dintre popopru! romîn și marele popor sovietic, 
al prieteniei și frăției cu toate popoarele țărilor 
de democrație populară.»

Credincios politicii de pace și prietenie între 
popoare, Partidul Muncitoresc Romîn împletește 
strîns munca poporului romîn pentru construirea 
socialismului și pentru întărirea Republicii Popu
lare Romîne cu participarea lui activă la lupta 
lagărului mondial al păcii, democrației și socia
lismului, în frunte pu. țJ.R.S.S. împotriva forțe
lor imperialiste, 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, En
gels, Lenin, Stalin, după experiența istorică a 
Partidului Comunist at Uniunii Sovietice; tăria 
partidului constă în faptul că el întărește con
tinuu unitatea de nezdruncinat a rîndurilor sale 
în lupta împotriva tuturor dușmanilor partidului, 
ai clasei muncitoare și ai patriei, că își lărgește și 
își consolidează neîncetat legătura cu masele, că 
politica sa constituie expresia intereselor vitale și 
a năzuințelor poporului.

Scopul final al partidului este construirea so
cietății fără clase — societatea comunistă.

I
Membrii de partid, 

îndatoririle și drepturile lor
1. Membru al Partidului Muncitoresc Romîn 

poate fi orice om al muncii, cetățean al Republi
cii Populare Romîne, care recunoaște programul 
și statutul partidului, contribuie activ la realiza
rea lor, activează într-una din organizațiile parti
dului, îndeplinește toate hotărîrile partidului și 
plătește cotizațiile stabilite.

Cei 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 construi

rea socialismului, împotriva dușmanilor poporu
lui muncitor, să slujească cu credință patria — 
Republica Populară Romînă ;

b) să apere prin toate mijloacele unitatea și 
puritatea rîndurilor partidului, ca principală 
condiție a forței și tăriei partidului. Partidul nu 
admite existența fracțiunilor în interiorul său. 
Activitatea fracționistă constituie o crimă împo
triva partidului și este incompatibilă cu rămine- 
rea în rîndurile lui;

c) să lupte activ pentru realizarea în practică 
a politicii partidului și a hotărîrilor organelor 
sale de coducere. Pentru un membru de partid nu 
este suficient să se declare de acord cu hotărîrile 
partidului. Orice membru de partid este obligat 
să lupte pentru înfăptuirea acestor hotărâri. A- 
titudinea pasivă și forma'ă a membrilor de partid 
față de hotărîrile partidului slăbește capacita
tea de luptă a partidului și împiedică realizarea 
politicii sale;

d) să fie fruntaș în muncă, să-și ridice neînce
tat calificarea profesională și, prin propriul exem
plu, să mobilizeze pe cei fără de partid la lupta



Proiectul Statutului modificat 
al Partidului Muncitoresc Romîn
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pentru mărirea continuă a productivității muncii 
și întărirea disciplinei în muncă, să păzească și 
să întărească 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 re
zolvarea la timp a cerințelor și nevoilor celor 
ce muncesc de la orașe și sate, să lupte fără cru
țare împotriva birocratismului, să lămurească 
oamenilor muncii fără de partid sensul politcii și 
hotăirîrilor partidului, să organizeze și să mobi
lizeze masele la lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid ;

f) să muncească necontenit pentru a-și ridica 
nivelul de conștiință, pentru a-și însuși bazele 
marxism-leninismuiui;

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 
discipline — una pentru conducători și alta pen
tru masa membrilor de partid. Partidul are o sin
gură disciplină, o singură lege pentru toți mem
brii de partid, indiferent de funcțiile pe care le 
dețin și de meritele lor. încălcarea disciplinei de 
partid și de stat dăunează grav intereselor parti
dului și statului 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 
dezvăluie lipsurile și greșelile din muncă 
și să lupte pentru lichidarea lor, să lup
te împotriva tendințelor de acoperire a lip
surilor, împotriva mulțumirii de sine și a ame
țelii de pe urma succeselor în muncă, să lupte 
hotărît împotriva încercărilor de gîtuire a cri
ticii. Gîtuirea criticii aduce daune grave intere
selor partidului, poporului și statului și este 
inadmisibilă în activitatea unui membru de 
partid ;

i) să semnaleze organelor conducătoare de 
partid, inclusiv Comitetului Central al partidu
lui, neajunsurile și lipsurile în muncă, fără a 
ține seama de persoane. Un membru de partid 
nu are dreptul să ascundă o stare de lucruri ne
satisfăcătoare, să privească cu nepăsare neajun
surile, lipsurile și abaierile care lovesc în intere
sele partidului, poporului și statului. Cel care 
împiedică pe un membru de partid să-și îndepli
nească această îndatorire trebuie aspru sanc
ționat ;

j) să fie sincer și cinstit față de partid, să nu 
tolereze tăinuirea sau denaturarea adevărului. 
Nesinceritatea unui membru de partid față de 
partid sau înșelarea partidului sînt fapte de cea 
mai mare gravitate și sînt incompatibile cu ră- 
mînerea în rîndurile partidului;

k) să păstreze secretul de partid și de stat, să ex
plice maselor necesitatea întăririi vigilenței poli
tice și să dea dovadă el însuși, în fapt, de vigilență 
politică în orice domeniu de muncă și în orice 
situație. Divulgarea secretului de partid și de 
stat constituie o crimă față de partid și este in
compatibilă cu rămînerea în rîndurile lui ;

1) să înfăptuiască întocmai, în orice funcție 
s-ar găsi, directivele partidului cu privire la justa 
selecționare a cadrelor după calitățile lor politice 
și profesionale. încălcarea acestor directive, se
lecționarea cadrelor după criteriul devotamentu
lui personal, al relațiilor de prietenie sau de ru
denie, dăunează grav intereselor partidului și 
statalui 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-1 
ocupă ;

c) să aleagă și să fie ales în organele de 
partid ;

d) să ceară să participe personal în toate ca
zurile în care urmează a se lua o hotărîre cu pri
vire la activitatea sau purtarea lui;

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

4. Primirea în partid se face în mod strict in 
dividual 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, 
'devotați cauzei sociailismtriiui. In partid se pri

mesc persoane care au împlinit virata de 18 ani. 
Tinerii pînă la vîrsta de 20 ani inclusiv se pri
mesc numai dacă sînt membri ai Uniunii Tine
retului Muncitor.

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

a) Se stabilesc trei categorii la primirea în 
rândurile partidului:

I. Muncitorii din industrie, care lucrează ne
mijlocit în producție de cel puțin 5 ani :

II. Ceilalți muncitori din industrie, muncitorii 
din S.M.T. și gospodării agricole de stat, mem
brii gospodăriilor agricole colective, inginerii și 
tehnicienii care lucrează nemijlocit în atelierele 
și secțiile întreprinderilor ;

III. Ceilalți țărani muncitori, funcționari și a.lți 
oameni ai muncii.

b) Pentru primirea în partid persoanele din 
categoria I-a prezintă recomandări din partea a 
2 membri de partid cu un stagiu de partid de 
cel puțin 3 ani; persoanele din categoria Il-a 
prezintă recomandări din partea a 3 membri de 
partid cu un stagiu de partid de cel puțin 4 ani; 
persoanele din categoria IlI-a prezintă recoman
dări din partea a 4 membri de partid cu un sta 
giu de partid de cel puțin 6 ani.

c) La primirea în partid a membrilor UT.M. 
este necesar ca una din recomandări să fie din 
partea comitetului raional sau orășenesc al 
U.T.M.; această 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 orga
nizației de bază intră în vigoare după confirma
rea ei de către comitetul raional sau orășenesc 
al partidului

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

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 adre
sează comitetului raional sau orășenesc, care 
hotărăște asupra primirii în partid ;

f) Cei care au făcut parte din alte partide pot 
fi primiți în partid numai în cazuri excepționale, 
prezentând recomandări din partea a 5 membri 
de partid ; 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 nu
mai prin organizația de bază a partidului și se 
confirmă definitiv de către Comitetul Central al 
Partidului Atuncitoresc Romîn.

5. Membrii de partid care recomandă un can
didat pentru a fi primit în partid trebuie Nă-1 
cunoască dintr-o activitate comună de cel puțin 
un an și răspund în fața partidului de recoman
dările făcute.

6. Stagiul de partid al celor primiți în partid 
din rîndul candidaților se socotește din ziua în 
care adunarea 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 orga
nizații de partid, este înregistrat de aceasta din 
urmă printre membrii săi Mutarea membrilor 
de partid dintr-o organizație în alta se face po
trivit instrucțiunilor Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn.

8. Acelor membri de partid, care un timp înde
lungat și cu tot ajutorul primit, nu depun nici 
o activitate de partid, nu participă sub nici o for
mă la munca organizației de partid, li se poate 
retrage calitatea de membru de partid Hotărîrea 
organizației de bază adoptată în acest sens intră 
în vigoare după confirmarea ei de către comite
tul raional sau orășenesc al partidului

9. Membrii și candidații de partid care, fără 
motive 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 confirmarea ei de către comitetul raional 
saiu orășenesc al partidului.

10. Excluderea din partid a unui membru de 
partid se hotărăște de către adunarea generală a 
organizației de bază din care acesta face parte și 
se confirmă de către comitetul raional sau orășe
nesc de partid respectiv. Hotărîrea comitetului ra
ional sau orășenesc cu privire la excluderea d n 
partid intră în vigoare numai după ce a fost con 
filmată 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 no
durile candidaților a unui membru al Comitetu
lui Central, al comitetului regional, raional sau 
orășenesc al partidului nu poate fi hotărîtă de 
către organizația de bază. Excluderea unui mem
bru al comitetului regional, raional sau orășenesc 
din comitet, precum și excluderea lui din partid 
sau trecerea în rîndurile candidaților, se hotărăsc 
de plenara comitetului de partid respectiv, cu 
majoritate de două treimi.

12. Excluderea unui membru al C.C. al parti
dului din Comitetul Central, precum și exclude
rea lui din partid sau trecerea în rîndurile candi
daților, se hotărăște de către Congresul partidu
lui, iar în intervalele dintre congrese de către 
plenara Comitetului Centrat al partidului, cu ma
joritate de două treimi.

13. Excluderea din partid este suprema sancți
une de partid. Ea se aplică numai în cazurile cînd 
un membru de partid săvârșește încălcări grave 
ale programului și statutului partidului, lovește 
în unitatea partidului pactizează cu dușmanul 
de clasă, este nesincer și înșală partidul, în ca
zurile de descompunere morală sau cînd săvâr
șește alte fapte incompatibile cu calitatea de 
membru de partid.

La luarea hotărârilor de excludere d'n partid, 
la confirmarea lor, precum și la examinarea ape
lurilor trebuie să se asigure maximum de precau- 
țiune și grijă tovărășească, trebuie să se cerce 
teze cu multă atenție și simț de răspundere te
meinicia învinuirilor aduse membrului de partid.

14. Pentru fapte mai puțin grave se pot hotărî 
sancțiuni cu caracter educativ, care să dea posi
bilitatea 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, inter
zicerea pe timp limitat de a. ocupa munci de răs
pundere 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 rîndu
rile candidaților pe termen pînă la un an. Această 
hotărâre trebuie supusă aprobării comitetului ra
ional sau orășenesc al partidului. După trecerea 
termenului stabilit, cel trecut în rîndul candida
ților se primește în partid conform normelor 
obișnuite și i se menține stagiul de partid an
terior.

15. Ce! exclus are dreptul de a face apel la or
ganele superioare ale partidului. Apelurile făcute 
de cei excluși din partid, precum și hotărârile lua
te de organizațiile de partid cu privire la exclu
derea din partid trebuie să fie examinate de orga
nele de partid respective în termen de cel mult o 
lună de la primirea lor.

16. In cazul cînd o organizație de partid a să
vârșit călcări grave ale programului și statutului 
partidului sau ale liniei politice a partidului, Co
mitetul Centrat al Partidului Muncitoresc Romîn 
poate hotărî dizolvarea organizației de partid

roctive și reînregîstrarea generală a membri
lor ei.

II

Candidajii de partid
17. Toți acei care doresc să intre în partid tre

buie să facă un stagiu de candidat. Stagiul de 
candidat este necesar pentru a da candidatului 
posibilitatea să cunoască programul partidului, 
statutul și tactica partidului și pentru ca organi
zația de partid să poată verifica în acest timp ca
litățile personale ale candidatului.

18. Regulile de primire în rîndurile candidați
lor sînt identice cu regulile de primire în rîndu
rile membrilor de partid (primirea individuală, 
prezentarea de recomandări și verificarea for, 
hotărârea de primire luată de organizația de bază 
și confiimarea acestei hotărâri).

19. Stagiul de candidat se stabilește la un an 
• pentru persoanele din categoria I-a ; un an și 6

luni pentru peisoanele din categoria Il-a și doi 
ani pentru persoanele din categoria IlI-a.

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

Pentru ca stagiul de candidat să nu lămînă o 
simplă formalitate, organizația de partid este da
toare să se îngrijească necontenit de educarea și 
creșterea n,’v°,n’ui politic al candidaților, să-i
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atragă la întreaga muncă a organizației de par
tid, să ajute candidațiilor să se pregătească în 
vederea intiări lor în partid.

Du>pă expirarea stagiului de candidat, organi
zația de partid trebuie să examineze în adunare 
situația candidatului de partid.

Stagiul de candidat poate fi redus de către or
ganizația de bază cu cel mult 6 luni pentru mun
citorii care lucrează nemijlocit în producție de cel 
puțin 5 ani și care dovedesc prin fapte că înde
plinesc 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 membru de partid, organizația de bază 
va putea hotărî prelungirea stagiului de candidat. 
Stagiul de candidat poate fi pielungit cu cel 
mult un an. In acele cazuri cînd în timpul stagiu
lui de candidat s-a constatat că, sub raportul ca
lităților sale personale, candidatul nu este demn 
să fie primit în partid, organizația de bază va 
hotărî excluderea lui din rîndurile candidaților 
de partid. Hotărîirea organizației de bază a pai- 
tidului cu privire la reducerea sau prelungirea 
stagiului de candidat, precum și la excluderea 
din rîndurile candidaților, intră în vigoare după 
confii marea ei de către comitetul raional sau oră
șenesc al partidului.

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

21. Candidații de partid plătesc aceeași coti
zație de partid ca și membrii de partid.

UI
Structura partidului, democrația 

internă de partid
22. Principiul călăuzitor al shucturii organi

zatorice a partidului este centralismul democra
tic, care înseamnă următoarele:

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

b) organele de partid sînt obligate a prezenta 
periodic dări de seamă în fața oiganizațiilor de 
partid ;

c) disciplina de partid — una din condițiile de 
bază pentru asigurarea unității politice, de voin
ță și de acțiune a partidului — este obligatorie 
pentru toate organizațiile și pentru toți membrii 
de partid ; minoritatea se supune necondiționat 
majorității și este obligată să aplice în practică 
făiă rezerve, hotar irite 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 orga
nizațiilor de partid de pe teritoriul raionului tes- 
pectiv. Organizația de partid care cuprinde mem
brii de partid dintr-o întreagă ramură de activi 
tale este superioară tuturor organizațiilor de 
partid care cuprind numai o parte a membrilor de 
partid din ramura de activitate respectivă.

24. Toate organizațiile de partid sînt autonome 
în ceea ce privește rezolvarea problemelor locale 
în măsură în oare hotărîrile pe care le iau nu 
contravin 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 con
gresul aleg un birou sau un comitet, care este 
organul executiv și conduce întreaga muncă cu
rentă a organizației.

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

27. Alegerea organelor conducătoare de par
tid se face prin vot secret. La alegerea organelor 
de partid este interzisă votarea pe liste a oandi- 
daților. Candidaturile se propun de către partn- 
cipanții la adunări, conferințe, congrese, se dis
cută și se votează individual. Membrii de partid, 
au dreptul nelimitat de a propune candidați, de 

a se pronunța pentru sau împotriva oricărui can
didat și de a-1 critica.

28. Comitetele raionale și orășenești ale parti
dului sînt obligate să convoace cu regularitate 
adunări ale activului de partid pentru dezbaterea 
celor mai importante hotărîri ale partidului și 
guvernului, a principalelor probleme ale activi
tății partidului. Adunările activului de partid se 
vor desfășura astfel încît să asigure dezbaterea 
efectivă a problemelor, să stimuleze critica ascu
țită și inițiativa largă a activului, să atragă ac
tivul la aplicarea în viață a hotărîrilor partidului 
și guvernului, la rezolvarea problemelor ce stau 
în fața organizației de partid.

29. Discutarea liberă și concretă a probleme
lor politicii partidului în diferite organizații de 
partid sau în întregul partid constituie dreptul 
de neatins al fiecărui membru de partid, drept 
care decurge din democrația internă de partid. 
Numai pe baza democrației Interne de partid 
poate fi desfășurată crtica și autocritica și poate 
fi întărită disciplina de partid — disciplină con
știentă și nu mecanică.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn poate organiza, atunci cînd consideră ne
cesar, o discuție largă pe întregul partid asupra 
celor mai importante probleme ale politicii par
tidului. O discuție largă pe întreaga țară cu pri
vire la problemele politicii partidului trebuie să 
fie organizată în așa fel încît să nu poată duce 
la încercări din partea unei minorități neînsem
nate de a impune voința sa majorității partidu
lui, sau la încercării de a forma grupuri fracțio- 
niste, oare să spargă unitatea partidului, la în
cercări de'sciziune, care să zdruncine forța și 
trăinicia orînduirii demoorat-populare.

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

IV

Organele superioare ale partidului
30. Organul suprem al Partidului Muncitoresc 

Romîn este congresul partidului. Congresele or
dinare se convoacă de către C.C. al partidului cel 
puțin odată la 4 ani. Congresele extraordinare 
sînt convocate de către C.C. al partidului din ini
țiativa sa proprie sau la cererea a cel puțin o tre
ime din numărul total al membrilor reprezenlați 
la ultimul congres al partidului. Convocarea con
gresului partidului și ordinea de zi vor fi anun
țate cu cel puțin o lună și jumătate înainte de 
data ținerii congresului, iar a congreselor extraor
dinare 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 con
voacă congresul extraordinar în termenul arătat 
la articolul 30, organizațiile care au cerut convo
carea congresului extraordinar au dreptul să for
meze un comitet organizatoric, care se bucură de 
drepturile Comitetului Central în ce privește 
convocarea congresului extraordinar.

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

ale Comitetului Central al partidului, ale Comi
siei Centrate de Revizie și ale celorlalte organe 
și instituții centrale ale partidului;

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

c) stabilește linia tactică a partidului în «pro
blemele fundamentale ale politicii curente;

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

33. In caz de desccmplectare a Comitetului 
Central al P.M.R., locurile devenite vacante vor 
fi complectate din rîndul membrilor supleanți, în 
ordinea stabilită de congres la alegerea lor.

34. Comitetul Central al partidului ține șe
dințe plenare cel puțin odată la patru luni. Mem
brii supleanți ai C.C. participă cu drept de vot 
consultativ la ședințele plenare ale Comitetului 
Central.

35. Comitetul Central al partidului organizea
ză Biroul Politic pentru conducerea muncii C.C 
între plenare și Secretariatul pentru conducerea 
muncii curente — mai ales pentru organizarea 

controlului executării hotărîrilor partidului și 
pentru selecționarea cadrelor.

36. Comitetul Central al partidului organizează 
Comisia Controlului de Partid de pe lingă Comi
tetul Centrai. Ea are următoarele atribuțiuni :

a) veghează la apărarea unității și purității 
rândurilor partidului, controlează respectarea dis
ciplinei de partid și trage la răspundere pe mem
brii de partid care s-au făcut vinovați de căl
carea programului 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 regulile moralei de partid (înșela
rea partidului, necinstea și nesinceritatea față de 
partid, împăciuitorismul față de dușmanul de cla
să, calomnia, birocratismul, depravarea în viața 
personală etc.).

b) examinează apelurile împotriva hotărîrilor 
comitetelor regionale ale partidului cu privire la 
excluderea din partid și la aplicarea altor sanc
țiuni de partid.

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

37. Comitetul Centul al Partidului Muncito
resc Romîn conduce întreaga activitate a partidu
lui în intervalul dintre congrese, reprezintă parti
dul în relațiile cu alte partide, organizații, insti
tuții, organizează și conduce diferite instituții de 
partid și întreprinderi de însemnătate socială, nu
mește redacțiile organelor centrale care lucrează 
sub conducerea și controlul său direct și con
firmă redactorii șefi ai organelor regionale de 
presă, repartizează forțele și mijloacele partidu
lui și administrează fondurile lui bănești.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn îndrumă activitatea organelor centrale ale 
puterii de stat și a organizațiilor obștești, prin 
intermediul grupelor de partid din aceste organe 
și organizații.

38. Pentru întărirea muncii de conducere și a 
activității politice, Comitetul Central are dreptul 
să creeze secții politice și să numească organiza
tori de partid ai C.C. în ramuri deosebit de im
portante ale construcției socialiste. Organizatorii 
de partid ai C.C. se subordonează comitetului de 
partid superior ierarhic organizației la care sînt 
numiți, răspunzînd totodată direct față de C.C. 
al partidului. Pe măsură ce secțiile politice își 
îndeplinesc sarcinile pentru care au fost oreate. 
C.C. le poate desființa sau transforma în organe 
de partid obișnuite, constituite pe baza principiu
lui teritorial și al locului de producție.

Secțiile politice lucrează pe baza regulamen
telor aprobate de Comitetul Central.

39. Comitetul Central informează în mod re
gulat organizațiile de partid asupra activității 
sale

40. Comisia Centrală le 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, orășeneșt: și 
raionale au aceleași atribuții și drepturi pe scară 
regională, orășenească, raională, ca și Comisia 
Centrală de Revizie pe scară centrală.

V
Organizațiile regionale ale partidului

41. Organul superior al organizației de partid 
regionale este conferința de partid regională. 
Conferința ordinară regională se convoacă de că
tre comitetul regional odată la 2 ani. Conferința 
extraordinară 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 regio
nale.

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

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

42. Conferința regională de partid are urmă
toarele atribuțiuni :

a) ascultă și aprobă darea de seamă a comi
tetului regional, a comisiei de revizie și a altor 
organe și instituții regionale ale partidului;
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b) dezbate problemele muncii de partid, proble
mele activității sfaturilor populare și ale activită
ții economice, sindicale din cuprinsul regiunii;

c) alege comitetul regional, comisia de revizie 
regională și delegații la Congresul Partidului 
Muncitoresc 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 persoane, inclusiv secretarii. Membrii biroului 
comitetului regional se confirmă de C.C. at parti
dului. Secretarii comitetului regional trebuie să 
aibă un stagiu de partid de cel puțin cinci ani.

Biroul comitetului regional este obligat să 
raporteze în plenarele comitetului regional al 
partidului asupra activității depuse.

Comitetele regionale ale partidului se călăuzesc 
în întreaga lor activitate după hotărîrile orga
nelor de conducere ale Partidului Muncitoresc 
Romîn.

45. Comitetul regional al partidului organizea
ză colegiul de partid de pe lîngă comitetul re
gional,, care îndeplinește pe scară regională ace
leași atribuțiuni ca și Comisia Controlului de 
Partid de pe lîngă C.C. al P.M.R. pe scară cen
trală. Hotărîrile colegiului de partid de pe lîngă 
comitetul regional intră în vigoare numai după 
aprobarea lor de către comitetul regional al parti- 
lui. Președintele colegiului de partid se confir
mă de C.C. al partidului și răspunde de activita
tea colegiului atît față de comitetul regional de 
partid cît și față de C.C. al partidului.

46. Comitetul regional are următoarele atri
buții:

asigură îndeplinirea fermă ai directivelor parti
dului, conducînd în intervalul dintre conferințe 
întreaga muncă de partid din regiune; asigură 
desfășurarea criticii și autocriticii și educarea 
comuniștilor în spiritul atitudinii intransigente 
față de lipsuri, conduce studiul marxism-leninis- 
mului de către membrii și candidații de partid ; 
organizează munca de educare comunistă a oa
menilor muncii; organizează și conduce diferite > 
instituții de partid și întreprinderi de însemnă- 
taie socială în regiune ; numește redacția ziaru
lui regional de partid care lucrează sub conduce
rea și controlul său, repartizează în cuprinsul 
organizației sale forțele și mijloacele partidului 
și administrează fondurile bănești ale organi
zației de partid regionale.

Comitetul regional îndrumă activitatea orga
nelor regionale ale puterii de stat și a organiza
țiilor obștești regionale prin grupele de partid din 
aceste organe și organizații.

47. Comitetele regionale informează sistematic 
Comitetul Central al partidului și-i prezintă, în 
termenele stabilite, dări de seamă asupra acti
vității lor.

Comitetul regional informează periodic orga
nizațiile 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 
orășenească sau raională se convoacă de comite
tul orășenesc sau raional odată la un an. Con
ferința extraordinară a organizației de partid oră
șenești sau raionale se poate convoca de comi
tetul orășenesc sau raional, de organele superioa
re ale partidului 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 con
ferințelor extraordinare cu cel puțin 20 zile 
înainte de data ținerii lor.

Normele de reprezentare la conferința orășe
nească sau raională se stabilesc de comitetul 
orășenesc sau raional.

49. Conferința orășenească sau raională are 
următoarele 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, pro
blemele activității sfaturilor populare și ale acti
vității economice, sindicale din cuprinsul orașu
lui sau. raionului;

c) alegej comitetul orășenesc sau raional, co
misia de revizie orășenească sau raională și de
legați la conferința regională de partid.

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

51. Comitetul orășenesc sau raional organi
zează organul său executiv — biroul — compus 
din 7—9 persoane inclusiv secretarii. Membrii 
biroului comitetului orășenesc sau raional se 
confirmă de comitetul regional. Primul secretar 
al comitetului orășenesc sau raional se confirmă 
și de C.C. al partidului. Secretarii comitetului 
orășenesc sau raional trebuie să libă un stagiu 
de partid de cel puțin 3 ani.

Biroul comitetului orășenesc sau raional este 
obligat să raporteze la plenarele comitetului 
orășenesc sau raional al partidului asupra acti
vității depuse

52. Comitetul orășenesc sau raional organizea
ză și confirmă organizațiile de bază ale partidu
lui în întreprinderi, gospodării agricole de stat, 
S.M.T.-uri, gospodării agricole colective, institu
ții și sate, conduce activitatea lor și ține eviden
ța membrilor și candidaților de partid din cu
prinsul orașului sau raionului, asigură îndepli
nirea fermă a directivelor partidului, desfășurarea 
criticiii și autocriticii, educarea membrilor șican- 
didaților de partid în spiritul atitudinii intran
sigente față de lipsuri, organizează studiul mar- 
xism-leninismului de către membrii și candidații 
de partid și conduce munca de educare comunis
tă a oamenilor muncii, numește redacția ziarului 
raional sau orășenesc de partid, care lucrează sub 
coriducerea și controlul său, și confirmă redacțiile 
ziarelor din marile întreprinderi și instituții, re
partizează în cuprinsul orașului sau raionului 
forțele și mijloacele partidului și administrează 
fondurile bănești ale organizației de partid oră
șenești sau raionale

Comitetul orășenesc sau raional îndrumă acti
vitatea organelor puterii de stat din oraș sau ra- 
on și activitatea organizațiilor obșteșiti 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 oieează, cu aprobarea 
Comitetului Central al P.M.R., organizații de 
partid raionale subordonate comitetului de partid 
orășenesc respectiv.

VII
Organizațiile de bază ale partidului

55. Organizațiile de bază sînt temelia partidu
lui. Organizațiile de bază ale partidului se con, 
stituie în întreprinderi, stațiuni de mașini și trac
toare, gospodării agricole de stat, gospodării a- 
gricole colective, în unitățile Forțelor Armate ale 
R.P.R., la sate. In instituții, școli, universități și 
în alte unități, unde sînt cel puțin 3 membri de 
partid.

Acolo unde sînt mai puțin de 3 membrii de 
partid și există candidați, se creează 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 creează o 
grupă mixtă de partid și U.T.M. Grupele de mem
bri și candidați de partid și grupele mixte de 
partid și U.T.M. sînt conduse de organizatori de 
partid numiți de comitetul orășenesc, raional sau 
de secție politică.

Organul superior al organizației de bază a 
partidului este adunarea generală, care se convoa
că cel puțin odată pe lună.

56. In interiorul organizațiilor de bază cu peste 
„ 100 membri și candidați de partid se pot crea

organizații de partid pe ateliere, schimburi, sec
toare, direcții, facultăți etc. cu aprobarea dată 
pentru fiecare caz în parte de comitetul orășe
nesc, raional sau de secția politică.

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

57. In întreprinderea sau instituția unde nu
mărul membrilor și al candidaților de partid este 
mai mare de 300, se poate constitui un comitet 
pentru conducerea organizației de partid unice pe 
întreaga întreprindere sau instituție. In acest caz, 

organizațiilor de partid pe ateliere, schimburi, 
ș.a.m.d., li se acordă drepturi de organizații de 
bază.

Constituirea comitetelor de partid se face cu 
aprobarea C.C. al partidului pentru fiecare caz îri 
parte.

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

In organizațiile de bază care numără mai pu
țin de 10 membri de partid se alege un secretar 
al organizației de bază și un locțiitor al său.

In scopul creșterii și educării rapide a membri
lor de partid în spiritul conducerii colective, se 
acordă organizațiilor de partid pe atelier, 
care au între 10 — 100 membri de part'd, 
dreptul de a alege un birou compus din 
3—5 persoane, iar acelor care au peste 100 mem
bri de partid — un birou compus din 5—7 per
soane.

Organizațiile de bază conduse de comitete de 
partid aleg comitetul în adunări generale 
sau conferințe. Comitetul se compune din 
cel mult 13 membri și 4 supleanți.

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

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

în organizațiile de bază care au până la 300 
membri de partid, munca de partid se duce de 
regulă de către activiști neeliberați de munca în 
producție.

59. Biroul sau comitetul organizației de bază 
prezintă cu regularitate dări de seamă asupra 
activității sale în fața adunării generale a or
ganizației de bază. In adunările generale de 
partid, biroul raportează organizației asupra în
deplinirii hotărîrilor adunării generale precedente.

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

a) desfășoară munca de agitație și organiza
torică în mase pentru înfăptuirea chemărilor și 
hotărîrilor partidului, asigură conducerea presei 
din întreprindere 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 
comunistă ;

c) organizează învățămîntul de partid al mem
brilor și candidaților de partid și controlează 
munca acestora pentru însușirea principiilor de 
bază ale marxism-lerrinismului;

d) ține evidența tuturor membrilor și candida
ților de partid din organizație și le repartizează 
sarcini concrete, prin îndeplinirea cărora asigură 
rolul de conducător politic al organizației de 
partid în locul în oare activează și conducerea 
permanentă a organizațiilor obștești și sociale ale 
oamenilor muncii;

e) mobilizează masele din întreprinderi, sta
țiuni de mașini și tractoare, gospodării agricole 
de stat, gospodării agricole colective și întovără
șiri, pentru îndeplinirea planului de producție, 
întărirea disciplinei în muncă și dezvoltarea în
trecerii socialiste; mobilizează țărănimea cu 
gospodărie mică și mijlocie la lupta pentru creș
terea producției agricole și duce în rîndurile ță
ranilor muncitori munca de conv’ngere pentru 
unirea lor, pe baza liberului consimțămînt. în 
întovărășiri și gospodării agricole colective :

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 gos- 
podăresc în administrația întreprinderilor, staț:u- 
nilor de mașini și tractoare, gospodăriilor agri
cole 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 se
cretului de partid și de stat, în spiritul luptei ne
cruțătoare împotriva oricăror manifestări ale' 
ideologiei burgheze, împotriva încercărilor duș
manului de clasă de a zădărnici construirea so
cialismului, împotriva sabotorilor, diversioniștPo® 
și spionilor ;

h) desfășoară critica și autocritica și educă 
membrii și candidații de partid în spiritul atitu
dinii neînduplecate față de lipsuri :
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i) se îngrijește de educarea tineretului în spi
ritul ideologiei comuniste și al moralei proletare, 
în spiritul internaționalismului proletar și al dra
gostei față de patrie și popor, se îngrijește de ri
dicarea calificării profesionale a tineretului;

j) acordă sprijin comitetului raional, orășenesc, 
secției politice în toată munca lor practică, par
ticipă activ la întreaga viață politică și econo
mică a țării ;

61. In vederea ridicării rolului organizațiilor 
de bază ale partidului din întreprinderile de pro
ducție și comerț, inclusiv stațiunile de mașini și 
tractoare, gospodării agricole de stat, gospodării 
colective, și în vederea ridicării răspunderii lor 
pentru starea muncii în aceste unități, se acordă 
acestor organizații dreptul de control asupra ac
tivității administrației

Organizațiile de partid din ministere, care din 
cauza condițiilor specifice de muncă ale institu
țiilor de stat nu pot îndeplini funcții de control, 
sînt obligate să constate și să semnaleze lipsu
rile din munca ministerului, a instituției și a 
funcționarilor acestora, înaintând observațiile și 
propunerile lor Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și conducătorului ministeru
lui 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 în
tregul minister sau pe întreaga instituție.

Secretarii organizațiilor de bază din ministere 
și alte instituții centrale se confirmă de Comitetul 
Centra! al parttd-ului.

VIII
Partidul și Uniunea Tineretului Muncitor

62: Partidul desfășoară activitatea sa în rîn- 
du-rlie tineretului din R;P.R. prin Uniunea Ti
neretului Muncitor. U.T.M. este organizația unică 
revoluționară a tineretului muncitor de la orașe 
și sate. Uniunea Tineretului Muncitor duce mun
ca sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Mun
citor — organul de conducere al Uniunii Tinere
tului Muncitor — este subordonat Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, comi
tetul regional al U.T.M. — comitetului regional 
al partidului, ș.a.m.d. Organizațiile de partid sînt 
obligate să asigure conducerea permanentă, în
drumarea continuă, sprijinul și controlul siste
matic 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 con
ducere în organizațiile U.T.M.-iste.

64. U.T.M.-ul ajută partidul în educarea co
munistă a tineretului, în mobilizarea lui la lupta 
întregului popor muncitor pentru întărirea 
regimului democrat-popular și construirea so
cialismului. U.T.M.-ul este principala rezervă a 
partidului. Organizațiile U.T.M.-ului trebuie să 
militeze activ pentru traducerea în fapt a direc
tivelor partidului în toate domeniile construcției 
socialiste, mai ales acolo unde nu există orga
nizații de bază ale partidului.

65. Organizațiile U.T.M. au dreptul de a dez
bate larg și de a pune în fața organizațiilor de 
partid respective toate problemele muncii între
prinderii, stațiunii de mașini și tractoare, gospo
dăriei agricole de slat, gospodăriei agricole co
lective, instituției etc .în vederea lichidării lipsu
rilor din activitatea acestor unități și a acordării 
ajutorului pentru îmbunătățirea activității lor, 
pentru organizarea întrecerii socialiste și a cam
paniilor de masă.

IX
Organizațiile de partid 

din Forjele 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 dreptul de 
secție a C.C. al P.M.R.

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

67. Șefii direcțiilor politice ale regiunilor mi 
litere și ale comandamentelor de armată trebuie 
să aibă un stagiu de partid de cel puțin 5 ani, iar 
șefii secțiilor politice ale diviziilor și brigăzilor 
de cel puțin 3 ani.

68. Organele politice din Forțele Armate sînt 
obligate să țină o legătură sbrînsă cu organele 

lei plătesc 0,50 lei 
la 1000 lei plătesc
la 2000 „
la 3000 „
lei în sus „

locale de paitid prin participarea permanentă a
conducătorilor lor la activitatea comitetelor de

Cei cu un venit lunar până la 200
99 >, »> 1» de la 201
1» 99 99 99 de la 1001
1» 99 99 99 de la 2001
99 » 99 »9 .. de la 3000

73. La Intrare în partid candidații plătesc o cotizație de intrare de 2% din venitul lunar pe care-1 au.

partid. Șefii organelor politice sînt obligați să 
prezinte sistematic comitetelor locale ale partidu
lui rapoarte 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 puterii de stat — la toate congresele, con
sfătuirile și în organele alese ale organizațiilor 
sindicale, cooperatiste 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 in
fluenței partidului și promovarea politicii sale în 
rînduirile celor fără de partid, de a întări discipli
na de partid și de stat, de a lupta împotriva bi
rocratismului, de a antrena masele la lupta pen
tru realizarea sarcinilor trasate de partid, de a 
controla executarea de către aceste organizații 
a hotărârilor partidului și guvernului. Pentru ac
tivitatea curentă grupa alege un secretar.

70. Grupele de partid se subordonează orga
nelor de partid corespunzătoare: Comitetului 
Central al partidului, comitetului regional, comi
tetului orășenesc sau raional. în întreaga lor ac
tivitate, grupele de partid sînt obligate să se că-; 
lăuzească după hotărârile organelor conducătoare 
de partid și să le aplice cu strictețe. Grupele de 
partid din organizațiile fără de partid raportează 
organelor conducătoare de partid asupra activi
tății W

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 încasări.

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

0,50%
1 %
2 %
3 %

La colțul roșu ai oțelăriei S. M. din com
binat dis de dimineață sosiseră ziarele. 
Despăturind unul din ele, secretarul or
ganizației de bază Toma Adam a văzut 
scris cu litere mari pe prima pagină; 
„Proiectul Statutului modificat al Parti
dului Muncitoresc Romîn”.

— Asta e o veste pe care trebuie s-o 
afle toți membrii și candidații de partid 
— i-a spus el tovarășului Bidu Moise care 
se afla în momentul acela la club.

— Eu sânt de părere că după terminarea 
schimbului să ne adunăm aici toți mem
brii și candidații de partid și să citim în 
colectiv ziarul.

★

Pe platforma oțelăriei, schimbul de di
mineață și-a luat în primire cuptoarele. Ca 
de obicei, oțelari-i au venit înainte de ora 
7 pentru ca și în această zi să smulgă 
cuptoarelor șarjele la timp și de bună ca
litate. Unii pregăteau încărcătura, alții 
aruncau cu lopețile dezoxidanții în baia 
metalică clocotitoare, iar alții se îndeletni
ceau cu destuparea rinei în vederea des
cărcării unei noi șarje rapide. Fiecare 
muncea cu dragoste, ca oțelul produs de 
ei să fie cât mai folositor economiei noas
tre naționale.

După ce și-a descărcat șarja rapidă, 
oțelarul Costache Vastle își aruncă privi-

Printre metalurgiști în ziua apariției 
noului document de partid

da citire. Venind lîngă masă, tovarășul 
Bidu citi comuniștilor oțelăriei pe înde
lete capitol cu capitol.

— „Sarcina fundamentală a, Partidului 
Muncitoresc Romîn în etapa actuală, este 
lichidarea completă a exploatării omului 
de către om și construirea societății socia
liste în Republică Populară Romînă, pen
tru a asigura avîntul depin ai forțelor 
creatoare ale poporului și satisfacerea ma
ximă a nevoilor sale materiale și cultu
rale, după principiul de la fiecare după 
capacitatea sa, fiecăruia după munca sa”.

— Da, asta-i bine zis. Așa și trebuie. 
Dar zi-i, zi înainte tovarășe Bidu. să au
zim tot.

Termipind de Citit, tovarășul Bidu îm
pături ziarul. Pentru o clipă se făcu liniște, 
apoi oamenii începură să discute cu interes.

— Vedeți tovarăși, zise inginerul Mari
nescu loan, prin acest proiect de statut, 
partidul nostru vine din nou în ajutorul 
întregului nostru popor muncitor. Cît de 
bine arată acest proiect îndatoririle și 
drepturile noastre ' pe * 1 care putem să le 

rea pe scările de la intrare pe platformă.
I se părea Că vedea ceva neobișnuit. Duse 
mina pe frunte, își șterse broboanele de 
sudoare și privi atent. Nu se înșelase. Era 
adunat un grup de oțelari în jurul secre
tarului organizației de bază Toma Adam, 
care ținea un ziar în mină. Apropiindu-se 
curios de grup, un alt oțe’.ar puse întreba
rea : Ce vești ne aduceți tovarășe secretar? 
în timp ce-și ridica pe frunte placa de 
cobalt.

— Azi veți afla ceva deosebit. Numai o 
clipă și vă spun totul.

Se uită la ceas și zise:
— Fiindcă a trecut ora terminării schim

bului, să mergem jos în club.
In club s-au adunat numeroși comuniști, 

membrii și Candidați de partid, așezîndu-se 
pe bănci și scaune.

— Tovarăși, azi a apărut în ziare Proiec
tul Statutului modificat al Partidului 
Muncitoresc Romîn, zise emoționat tova
rășul Toma, arătînd cu mîna paginile zia
rului „Scînțeia” — și pentru ca să luăm 
cunoștință - de el, tovarășul Bidu M. îi va

exercităm în aceeași măsură in sânul par
tidului, unde nu există decît o singură 
disciplină pentru toți membrii de partid. 
Eu apreciez de la prima citire că, proiec
tul acesta constituie cartea de aur a parti
dului

— Candidatul de partid Milita.ru C-tin 
a arătat în discuțiile libere care au urmat 
că. noul proiect de statut este bine venit 

’’ un real folos în munca comu
niștilor, întărind și mai mult activitatea 
activului de partid și fără de partid.

In timp ce oțelarii discutau cu viu in
teres în clubul de sub platforma de încăr
care, dincolo, la secția vecină și lamina- 
torii terminaseră citirea în colectiv a pro
iectului. luîndu-și angajamentesporite, răs
punzând prin aceasta că sînit hotărîți să 
lupte cu elan pentru tăria și coeziunea 
partidului.

★

Cu un nou avânt în muncă, membrii și 
candidații de partid au pornit să traducă 
în fapte angajamentele luate. In prima zi 
după apariția acestui proiect, oțeilarul 
Costache Vasile împreună cu echipa sa, a 
dat peste plan cu 25,6 la, sută mai mult 
oțel, iar în a doua zi eu 49,9 la sută. La 
fel și laminatorisul Constantin Petru a dat 
cu 101 tone mai multe laminate peste 
plan

Milita.ru


Pentru continua întărire a disciplinei financiare 
în cadrul gospodăriilor anexe

O noapte la aria întovarășiților 
din Sîntandrei

Gospodăria chibzuită este forma carac
teristică a conducerii întreprinderilor în 
economia socialistă planificată. Ea este 
metoda pe baza căreia sînit conduse toate 
întreprinderile economice din țara noas
tră. Pentru ca întreprinderile din secto
rul socialist să-și poată duce cu mai mult 
succes sarcinile la îndeplinire, statul nos
tru le-a dotait cu fonduri de rulment care 
după o minuțioasă analiză iau fost date 
fiecărei întreprinderi în vederea utiliză
rii lui, pentru o cît mai normală desfă
șurare a procesului de producție.

Pentru continua ridicare a nivelului 
cultural și material al oamenilor muncii 
pentru o cît mal largă dezvoltare a sec
torului socialist, partidul și guvernul a 
trasat ca sarcină să se creieze pe lingă fie
care întreprindere sau instituții, gospodării 
anexe. Acestor gospodării anexe statul 
le-a dat fonduri precum și suprafețele res
pective de pământ pentru cultivarea lor 
cu zarzavaturi și leguminoase.

Astfel de gospodării anexe sau înființat 
și pe lingă întreprinderile din cadru-l raio
nului nostru. De la înființarea lor și pînă în 
prezent gospodăriile anexe de pe lîngă în
treprinderile raionului nostru, au obținut 
rezultate frumoase. Astfel gospodăria ane
xă a combinatului metalurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” astăzi are o frumoasă secție 
avicolă și apicolă, are suprafețe mari de 
pămîht cultivate cu zarzavaturi și legu
minoase. al căror produs au îmbunătățit 
foarte mult calitatea meselor servite- la 
cantină.

Un exemplu bun în această direcție putem 
da Trustul 4 construcții care are 3 can
tine restaurant. La cantinele I.C.S.H.-ului 
sau obținut de asemenea succese însem
nate în îmbunătățirea calitativă a me
niurilor servite muncitorilor

Datorită grijii și preocupărilor conduce
rilor ad-tive și conducerii cantinelor res
pective s-a ajuns ca pe lingă aceste can
tine să ia ființă gospodării anexe, crescă
torii de porci, păsări, etc., care prin pro
dusele livrate cantinelor au îmbunătățit 
de asemenea din puct de vedere calitativ 
mincarea oamenilor muncii.

Mergînd pe drumul trasat de Hotărîreia 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din au
gust 1953, conducerile întreprinderilor au 
•fost mereu preocupate de o cît mai mare 
productivitatea la hectar, de creșterea con
tinuă a numărului de animale, etc.

Pe lîngă toate aceste succese în cadrul 
gospodăriilor anexe sînt însă și o serie de 
lipsuri și în speciei în ceea ce privește

Realizările lucrătorilor din cadrul T. A. P. L Hunedoara
Avîntul industriei grele și al agricul

turii, dezvoltarea industriei ușoare și ali
mentare, oare s-au accentuat mai ales în 
urma Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din august 1953, au contribuit în mod ho- 
tărîtor la îmbunătățirea neîncetată a con
dițiilor de trai ale oamenilor muncii.

Înțelegând răspunderea ce le revine în 
această direcție, lucrătorii din comerțul 
de stat de la T.A.P.L. Hunedoara, au por
nit hotărîți' lupta pentru realizarea planu
lui de desfacere, pentru îmbunătățirea 
continuă a procesului de producție și de 
desfacere a mărfurilor alimentare, prin 
creșterea spiritului de răspundere al fie
căruia, prin dragostea și conștiinciozitatea 
în muncă. Astfel, a fost posibil ca planul 
de desfacere al T.A.P.L. Hunedoara să 
fie îndeplinit pe trimestrul al II-lea și 
chiar depășit cu 6.42 la sută. La depăși
rea planului de desfacere a contribuit în 
mod efectiv buna aprovizionare a T.A.P.L.- 
ului, în conformitate cu graficele de li
vrare. avîntul întrecerii socialiste care a 
cuprins un mare număr de salariați ope
rativi, cît și organizarea brigăzilor de 
bună deservire, din cadrul unităților ope
rative.

In tot acest timp, T.A.P.L. a acordat o 
atenție deosebită aprovizionării în bune 
condiții a centrului muncitoresc Hunedoa
ra, intensificând tot mai mult achizițiile de 
produse agro-alimentare din fond descen
tralizat. Astfel, s-a reușit ca numai în 
cursul lunilor iunie și iulie a.c. să se achi
ziționeze peste 1300 kgr. carne de porc, 
9881 ouă, peste 400 buc. păsări, precum și 
o însemnată cantitate de fructe. Aceste 

respectarea disciplinei financiare, în buna 
utilizare a creditelor puse la dispoziția 
gospodăriilor, cantinelor, etc.

Astfel, în cursul anului 1954 în multe 
gospodării anexe și cantine de pe lingă în
treprinderile raionului nostru, au avut con
turile de decontare de la Banca de Stat' 
blocate.

Cauzele care au dus la această proastă 
situație financiară se dalorește î-n primul 
rînd lipsei de justă întrebuințare a fon
durilor puse la dispoziție atît de către 
Ministerul de finanțe cît și de către Banca 
de Stat. Exemplul de încălcare a disci
plinei financiare precum și a lipsei de grije 
în buna întrebuințare a fondurilor puse la 
dispoziție, îl dă în primul rînd cantina 
combinatului metalurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej” Hunedoara cît și ferma „Mintia” a 
combinatului. Astfel, creditele puse la 
dispoziție, aitât fermei cît și cantinei de 
către Banca de stat, au fost imobilizate 
în ambalaje, obiecte de inventar de mică 
valoare, în debitori, cli.enți, etc. fără ca 
ele să fie utilizate pentru producție. A- 
ceastă încălcare gravă a disciplinei fi
nanciare se datorește în primul rînd lip
sei de control din partea serviciului con
tabilității (contabil. șef Covaci Putina și 
contabil șef adjunct P. Roșea) care în tot 
cursul anului 1954 n-au analizat situația 
financiară nici a oantinei și nici a fermei 
„Mintia” mulțumindu-se doar să centrali
zeze bilanțurile acestora. In această di
recție are o lipsă importantă și direcția 
aprovizionării salariaților combinatului (di
rector Zurovschi Eliodor) care la fel n-a 
controlat. în suficientă măsură felul cum 
fondurile puse la dispoziție de către stat, 
fie sub formă de credite, fie sub formă de 
fond de rulment, sînt utilizate.

Această proastă gospodărire în utiliza
rea creditelor băncii de stat precum și ne- 
respectarea legalității socialiste în disci
plina financiară a făcut ca aceste gospo
dării anexe să fie declarate rău platnice 
și să li se aplice amenzi de întârziere pen
tru ne achitarea la termen a livrărilor 
făcute de către furnizorii lor.

Față de aceste lipsuri, conducerile în
treprinderilor, au datoria de a controla 
îndeaproape serviciile care se ocupă de 
buna deservire a fondurilor proprii și a 
creditelor acordate de stat, astfel ca în 
cel mai scurt timp să se lichideze imobi
lizările făcute în alte scopuri decît cele 
pentru producție.

I. MICEȘTEANU

produse au completat sortimente de măr
furi, permițând să se asigure și aprovizio
narea unității sezoniera Geoagiu-Băi, des
chisă extra plan.

O dovadă a dragostei pe care o depun 
în muncă majoritatea muncitorilor din 
cadrul T.A.P.L. Hunedoara, o constituie și 
faptul că în comparație cu trimestrul I 
al anului 1954, productivitatea muncii în 
trimestrul II a crescut cu 46,92 la sută la 
operativă, și cu 21.25 la sută la totalul sa- 
lariaților

In prezent, lucrătorii din cadrul 
T A.P.L. Hunedoara, alături de întreg po
porul nostru muncitor și sprijiniți efectiv 
de Comitetul raional de partid, se strădu
iesc să întâmpine ziua de 23 August cu 
noi succese în lupta pentru o mai bună 
deservire a oamenilor muncii. In acest 
sens, încă diin cursul lunii iulie a început 
montarea a 6 vitrine frigidere în unitățile 
operative, care vor fi terminate pînă la 
23 August, iar la numeroase localuri din 
cadrul trustului au început lucrările de 
renovare De asemenea, în vederea între
ținerii în bune condiții a materialelor 
de protecție sanitară, pînă la data de 20 
august a.c. va fi pusă în funcțiune spălă
toria centrală a T.A.P.L.

In felul acesta, colectivul de muncă al 
T.A.P.L. așteaptă cu încredere și bucurie 
ziua de 23 August, cînd se vor prezenta 
în fața partidului și guvernului nostru cu 
noi realizări pe tărîmul bunei deserviri 
a oamenilor muncii, cu sarcinile de plan 
realizate și depășite.

DRAGO ARTUR 
director al T.A.P.L. Hunedoara

Semnalul strident al locomotivei a 
sfîșiait pentru o clipă liniștea și trenul ce 
alerga pufăind din greu spre Simerâa, 
se opri o clipă. Stația Bîrcea Mare. Aici, 
ca de obicei, coborîră locuitorii satului 
Sîntandrei. Mulți dintre ei, se întorc 
după 8 ore de muncă din cetatea fontei 
și a oțelului — Hunedoara, alții se duc la 
cursa ce pleacă spre Deva.

... Amurgul serii își lăsase încet, încet 
valul său cenușiu peste meleagurile Sînt- 
andreiului. Doar cite un norișor roși atee 
de seară rătăcea prin văzduh, bucuros 
și el că a scăpat de razele fierbinți ale 
soarelui.

Odată cu sosirea serii, liniștea punea 
stăpînire de-a binelea pe întregul sat. 
Din cînd în cînd, ici colo, hămăitul unui 
cîine spărgea această liniște.

Mir
In drum, gîndurile mă purtau spre 

ariile încărcate, pe care le-am vizitat cu 
o zi mai înainte. îmi aminteam de mun
ca oamenilor de acolo care luptau pen
tru a treiera la timp și fără pierderi. 
Pe nesimțite, furat de gânduri, ajunse
sem aproape de capătul satului. Aici, 
parcă se schimbase ceva. Locul liniștei 
îl luase un huruit înfundat. întunericul 
era străpuns de lumina puternică a be- 
Curiloi’ electrice de pe arie, care din de
părtare părea un orășel.

Ajunsesem lîngă arie, dar cînd să pă
șesc în perimetrul ei, un țăran voinic 
mă opri.

— Unde vrei să mergi tovarășe ?
— Aici la dumneavoastră pe arie, să 

văd rezultatele muncii — îi răspunsei 
fără să-mi iau ochii de La mulțimea de 
stoguri ce împînzea întreaga arie.

— Aveți legitimație care să vă permi
tă intrarea pe arie ? se grăbi să mă în
trebe paznicul airiei care străjuia ca cei 
care privesc cu ochi răi cum se întărește 
întovărășirea, să nu poată sabota mun
ca lor.

— Dumneata parcă ești ziarist ! Ai mai 
fost pe la noi. Desigur că aCum vrei să 
scrii ceva despre munca noastră, din 
cursul acestei nopți. Da, da, e suficinet să 
priviți cum întovărășiții noștri luptă ca

Știri sportive

Metalul Hunedoara — Metalul Cîmpia Turzii
3:0 (2:0)

Peste 5000 spectatori au asistat duminică 
pe stadionul „Metalul” la întâlnirea de fot
bal, în cadrul categoriei A, dintre echipe
le „Metalul Hunedoara — „Metalul” Cîm
pia Turzii, terminată cu o meritată victo
rie a echipei hunedorene cu categoricul 
scor de 3—0.

La fluierul arbitrului bucureștean Chi
ri țescu loan, jocul începe cu atacurile dez
lănțuite ale echipei gazde. In minutul 4, 
Voinescu cu Medeanu fac o cursă specta- 
culosă, trec de apărarea oaspeților și tri
mit mingea lui Pîrvu, oare reia puternic 
în plasă de la 16 metri. In minutul 10, 
după un schimb derutant de pase în viteză 
între Voinescu și Medianu, ultimul îl lan
sează pe Voinescu, care reia cu capul, tri- 
nițînd pentru a douia oară mingea în poarta 
lui Mîndruț. Oaspeții trec la contraatac. 
In minutul 11, Pătrașcu respinge în ultima 
instanță în comer mingea trimisă fulge
rător de Cacoveanu. Fazele se succed cu 
rapiditate de la o poartă la alta, ratîndu-se 
numeroase ocazii de a modifica scorul.

După pauză, hunedorenîi slăbind alura, 
permit oaspeților unele atacuri mai în
drăznețe în minutul 55 și 63. Spre sfâr
șitul jocului gazdele pun complect stăpâ
nire pe joc .reușind după o fa?;ă extrem 
de spectaculoasă să marcheze ultimul gol 
prtn Medeaou, după ce mingea lovise de 
dou ori bara.

*

Meciul a plăcut și a pasionat prin dîr- 
zenia cu oare a fost disputat, prin jocul 
de ansamblu, rapiditatea cu care s-a ac
ționat, prin ușurința cu oare s-a trecut din 
apărare în atac. Ceea ce a determinat vic
toria hunedoreniiler a fost, pe lîngă pregă

grâul să fie treierat la timp și fără pier
deri. Aveți un subiect minunat.

Ou cît mă apropiam de batoză, huruitul 
acesteia creștea și mal mult. Sub lumina 
puternică a becurilor, coșerul Rusu Mihai 
răsfira znop după znop în toba nesățioa
să. Pe stog, 3 oamneâ de abia pridideau cu 
arunce tul snopilor...

— Harnici oameni, auzii o voce lîngă 
mine. Uite acum e pe terminate stogul îin- 
tovărăișitului Bena Cornel. Acum cîteva 
ore era cît o casă și acum, să ma fie doair 
o căruță de znopi. In schimb, a crescut 
grămada de saci plini de grâu curat. Pînă 
acum are vre-o 2200 kg îmi spuse delega
tul de batoză Furca Aron.

— Anul acesta i-am întrecut pe cei .in
dividuali, se amestecă în vorbă unul din 
întovărășiți pe anume Sîndrăian Miliuiș, 
care pînă atunci aranjase sacii lîngă ba
toză. Ei de abia au atins o medie de 1000 
kg la hectar, pe Cînd noi am obținut mult 
mai mult.

Znopii diin stogul întovărășitului Bena se 
terminaseră și cu fața transpirată, dar zâm
bitoare, se apropie de cîntar, unde ulti
mii saci așteptau să fie cântăriți.

— Cît am tovarășe delegat ?
— Ehei ! ai frumos grâu, 2308 kg îi răs

punse bucuros delegatul.
— Acum să cîntărim cota pe care o da

torez statului, ca mîine dis de dimineață 
să pornim convoiul spre baza de recepție...

— Dați mai repede znopii, ca nidi un 
moment să nu meargă mașina în gol, stri
gă neobositul mecanic Cisar, celor de pe 
stog. La îndemnul lui, znopii ridicați de 
mâinile harnice ale întovarășiților, se în
dreptau spre toba batozei unde noul coșar 
Munteanu Luță, o îndopa necontenit. Tre
iera întovărășitul Sîncrăianu Miluș.

*
Cintecul cocoșilor vestea apropierea zo

rilor. încet, una după alta stelele dispă
reau. întunericul fugărit de ivirea zorilor se 
pierdea în depărtări. Satul se trezea din 
nou la viață. Pe aria întovărășițillor hu
ruitul batozei vestea că acolo la Sîntandrei 
munoa nu contenea nidi zi nici noapte.

T. SILVESTRU

tirea tactică și mai puțin tehnică, comba
tivitatea și dîrzetnia lor. Un alt factor cate 
a contribuit la succesele echipei, a 
fost și omogenitatea ei.

Deși această întâlnire ne-a adus două 
puncte prețioase, totuși echipa a prezentat 
încă unele deficiențe. Din punct de vedere 
fizic, unii jucători n-au avut pregătirea 
necesară pentru a face față eforturilor pe 
toată durata celor 90 de minute. Unele 
execuții tehnice și în special cele indivi
duale legate de post și de fazele de joc, 
au fost nesatisfăcătoare, împiedicând rea
lizarea continuității și dinamismului ac
țiunilor (Huzum). Pregătirea înaintașilor 
nu este îndreptată și adoptată condițiilor 
cerute de joc. Lipsa de finalitate poate 
fi atribuită și faptului că jucătorii nu fo
losesc pasele în adinei.me în i anele favo
rabile trasului lia poartă și nici nu exe
cută mișcări de demarcare colectivă pen
tru a-și crea spații libere. Apărarea s-a 
mulțumit de multe ori să respingă mingea, 
fără să urmărească trimiterea ei la om 
(Măilăieru).

Conducerea și antrenorul echipei, tre
buie să asigure întrebuințarea unei for
mații constante, lucru oare dă jucătorilor 
încrederea în posibiltățile lor, asigurînd în 
același timp coeziunea și în consecință, 
constanță în comportare. Din partea co
lectivului sportiv se Cere mai mult interes 
și continuitate în munca de educare a 
jucătorilor, pentru dezvoltarea spiritului 
de colectivitate și de luptă sportivă, nre- 
cum și munca de antrenament pentru ri
dicarea nivelului tehnic al echipei, ceea 
ce va contribui la îmbunătățirea calității 
fotbalului hunedoreain.

I. TĂTARU j



Toate forțele pentru grăbirea treierișului și dezmiriștitului
* * *

In această perioadă, cînd întreg poporul 
nostru muncitor muncește cu Entuziasm 
în cadrul întrecerii socialiste, pentru a 
întâmpina zi<ua de 23 August cu noi reali
zări în producție, țărănimea muncitoare 
are de executat o lucrare de mare impor
tanță politică și economică , strângerea 
recoltei la timp și fără pierderi — cam
panie hotărâtoare în lupta pentru asigura
rea pâinii oamenilor muncii de la orașe și 
sate.

Invățînd din experiența anilor trecuți 
ți îndeosebi din sarcinile, reieșite din Ho
tărârea guvernului și partidului din 29 mal 
a.c. cu privire la desfășurarea muncilor a- 
grieoie de vatră, Comitetul executiv al 
sfatului popular raional Hunedoara, sub 
conducerea și îndrumarea Comitetului ra
ional de partid, a trecut din vreme la or
ganizarea muncilor de recoltare, treieriș și 
deemiriiștit, întocmlndu-și în acest scop 
un plan de acțiune cu sarcini concrete pe 
fiecare membru și deputat în piarte. Ast
fel, datorită măsurilor ce au fost luate, cît 
și muociii politice de masă, dusă de apara
tul comitetelor executive ale sfaturilor 
populare comunale și de un mare număr 
de agitatori ai organizațiilor de bază, s-a 
reușit ca în numeroase comune cum ar fi 
Cristur, Hășdait, Rapolt, Simeria și altele, 
reeditatul păioaselor să se facă la timp. Ca 
și anul trecut și anul acesta, gospodăria 
agricolii colectivă „Viață Nouă” din Sînt- 
cindrei și întovărășirile agricole din Gris- 
tur, Rapolt, Tîrnpa și Batiz, se situează în 
urma succeselor obținute în campania de 
recoltare, fruntașe pe raion. In sectorul in
dividual, în mod deosebit s-au evidențiat 
țăranii muncitori Crișan Ariton din Bîrcea 
Mare, Herban Gheorghe (Ciobu) din Teliu- 
oui Superior, Grădinar loan din Săulești, 
Petru țescu loan din satul Tîrnpa, Marcu. 
Aron din Strei și alți țărani muncitori, 
bare au înțeles importanța executării aces
tor lucrări.

Dacă recoltatul culturilor păioase s-a 
executat în condiții mulțumitoare, nu în 
aceeași măsură se poate vorba despre dez- 
miiriștit, lucrare care așa după cum ne 
învață știința agrotehnică, asigură recolte 
sporite la hectar. Pînă la data de 7 au
gust, în raionul nostru nu s-a dezmiriștit 
decât 43 la sută față de plan. Această ră
mânere în urmă se datorește în primul 
rind insuficientei munci de îndrumare și 
popularizare a acestei importante măsuri 
agrotehnice, ce trebuia dusă în rîndul ță
ranilor muncitori din partea secției agri

. - FACTORUL POȘTAL ' .
Era o dimineață senină și liniștită de 

ară, când factorul postal Andruț Mircea 
recu dincolo de marginea satului Boj, 
ctind spre Orașul Hunedoara. Bucurîn- 
u-se ca un copil, de albastru fără de 
rihană al cerului, trăgând adine în piept 
crul rece și proaspăt al dimineții, poș- 
ușul pășea sprinten pe drumul băită- 
>rit.
In acea vreme, Andruț mergea la ser
ei plin de voie bună și simțea parcă 

tot trupul o neobișnuită sprinteneală 
voiciune, pentru că începea o nouă 
de muncă, în întâmpinarea celei de 
10-a aniversări a eliberării patriei 
știre.

★

E ara 7 dimineața.
Teancuri mari de scrisori și ziare aș- 
riau nerăbdătoare să fie cuprinse în 
»țe de către harnicul Andruț, fruntaș 
oficiului P.T.T. Hunedoara. Scrisorile 

buie să ajungă la timp și pentru a- 
ista nu e lucru tocmai ușor. Ele tre- 
le sortate după străzi și număr.
totul e în ordine. Sînt gata de drum, 
nainte de a pleca, el nu uită să trea- 
ae la secțiile : poșta rurală, poșta locală, 
cartare pentru a de numeroase povețe 
îgiflor de muncă, că doar el este cel 
: vechi factor din oficiu și anii mulți 
muncă l-au ajutat să-și ridice nivelul 
fesaonal pe cele mai înalte trepte ..
u geanta la spate, nenea Andruț, așa 
i îi spun colegii lui de muncă, por- 
e cu pași repezi spre blocurile nou- 
onaș așezat la poalele dealului Chi- 
Nu trebuie pierdut nici un minut. 

cole raionale în frunte cu inginerul șef 
Ranta Gheorghe.

Un ajutor prețios în executarea acestor 
lucrări sînt chemați să-l dea inginerii și 
tehnicienii, care au datoria de a îndruma 
și explica țăranilor muncitori foloasele pe 
care le pot obține prin executarea treieri
șului la timp și dezmiriștirea imediată a 
suprafețelor recoltate. Ou toate acestea, 
s-a constatat că unii ingineri ca Mitrea 
Dorin, care are în primire comuna Cristur, 
a dus o muncă de mântuială. De aseme
nea unele comitete executive, ca cele din 
comunele Călan, Streisîngeorgiu, comune 
cu vaste posibilități economice, se mărgi
nesc doar la simple circulari birocratice 
date din birou, nu folosesc în aceste munci 
pe deputății comunali și comisiile perma
nente de pe lîngă sfaturile populare. In 
comuna Streisiîngeorgiu din cauza atitu
dinii de gură cască și a lipsei de vigilență, 
de care au dat dovadă membrii comitetu
lui executiv, dușmanul de clasă a trecut 
la sabotarea lucrărilor de deemirițtlt, așa 
cum au făcut chiaburii Anghel Aron, 
Inescu Moise, Morar Cornel și alții.

Rămânerea în urmă a raionului Hune
doara, în problema dezmiriștitului, se da
torește în bună parte și lipsei de organi
zare a agitației vizuale și a muncii poli
tice de masă, ce trebuia dusă de către or
ganizațiile de bază. Unii secretari de orga
nizație, ca Nagy Iulian, din Streisîngeor- 
giu, Ciorogaru Gheorghe din Peștiș, pierd 
multă vreme numai prin ședințe și alcătui
rea unor hotărâri care rămîn doar sim
ple formalități pe hârtie, fără a instrui în 
mod temeinic colectivele de agitatori și 
a controla sarcinile trasate membrilor or
ganizației.

Nu-i mai puțin adevărat că, la existența 
acestor lipsuri o contribuție o au și unii 
dintre membrii comitetului executiv raio
nal. ca de pildă Orăvițan Alexandru și 
alții, care nu s-au deplasat în comune 
pentru a sprijini în muncă sfaturile popu
lare comunale deși aveau această sarcină. 
Pe de altă parte unii șefi de secție ca tov. 
Nariță Ioan, care a stat săptămâni întregi 
la Călan și Peștiș nu a depus o muncă de 
îndrumare și organizare a lucrărilor de 
dezmirișt-it, nu a înființat colective de 
deputați în Ceea ce privește impulsiona
rea acestei lucrări. mulțumlndu-se doar să 
traseze unele sarcini la doi trei salariațt 
din cadrul sfaturilor populare comunale.

O altă sarcină de mare răspundere, pe 
care hotărîrea guvernului și partidului o

Pe o cărăruie care scurta drumul, apă
rea în fiecare zi la aceeași oră, omui 
cel mai așteptat din craș — poștașul. 
Este întâmpinat de cetățeni î-ncă de la 
intrare pe strada cea mare și el scoate

domol din tolba plină, scrisori și ziare 
expediate din cele mai îndepărtate me
leaguri ale țării.

Multe din aceste scrisori erau adresate 
bravilor oțelari Costache Vasile, Lăbu- 
neț Valeriu sau lamina toristul ui Trifu 
Alexandru, scrisori prin care oamenii 

pune în fața comitetelor executive ale sfa
turilor populare și a întregii țărăniml 
muncitoare, este organizarea și executa
rea treierișului. Și în această direcție lip
surile care se manifestă în buna organi
zare a transportării cerealelor la arii, au 
dus pînă acolo, îneît din suprafața totală 
recoltată să se treiere pînă la 7 august 
doar 13 la suită. Din cele 33 batdze scoase 
pe arii, pînă la 31 iulie a.c., 25 au func
ționat sub capacitate, din lipsă de păioase, 
așa cum s-a întimptat la Băcia, Cerna 
Peștișul Mac, Ztaști, Simeria, Nădăș- 
toa de Sus și altele. La unele arii ea 
Nădăștia de Sus, Valea Sîngeorgiului, 
Streisîngeorgiu și B”țiz, agitația vi
zuală este slab organizată, deși despre a- 
cest lucru știe și secția culturală raională» 
însă care n-a luat nici o măsură concretă 
în această privință.

Cu tot sprijinul dat de către sfatul 
popular raional, Comitetului de stat pen
tru colectări, totuși colectările decurg în 
mod anevoios, neprcporțional cu ritmul 
treieriișului. Tovarășul Surda Ștefan îm
puternicitul C.S.C. Hunedoara, are ferma 
convingere că colectările merg „bine” 
fără să vadă că tovarășul Pușan și tov. 
Șerban duc o muncă cu totul nesatisfă
cătoare sarcinilor încredințate.

Ținînd seama de existența acestor lip
suri și de faptul că timpul este destul îna
intat, Comitetul executiv al sfatului popu
lar raional Hunedoara are sarcina de a 
trece de îndată la luarea de măsuri con
crete, care să ducă în cel mai scurt timp 
la grăbirea treierișului și dezmiriștitului. 
Totodată, comitetele executive ale sfatu
rilor populare comunale au datoria să 
treacă la impulsionarea acestor lucrări, 
să desfășoare o susținută muncă de lămu
rire în rîndul țărănimii muncitoare, ară
ți ndu-le acestora că este în interesul lor 
de a dezmiriști imediat după recoltare. 
Locul inginerilor și tehnicienilor trebuie 
să fie în momentul de față pe teren, în 
mijlocul țărănimii. îndrumînd-o și aju
tând-o în executarea acestor lucrări.

Sarcini de mare cinste revin și organi
zațiilor de bază de la sate, care trebuie să 
instruiască colectivele de agitatori în așa 
fel, încât acestea să desfășoare o largă și 
susținută muncă de lămurire în rîndul 
maselor de țărani muncitori.

MIHUȚ AVRAM
Președintele Comitetului executiv al 
sfatului popular raional Hunedoara

muncii din întreaga patrie îi felicită 
pentru numeroasele succese obținute în 
producție.

Un grup de tineri aruncă ochii în fugă 
pe ziarul adus de nenea Andruț, iar la 
organizația lor de U.T.M. îl citeau pe în
delete în mijlocul tovarășilor. Ii bucura 
muilt succesele tinerilor din uzine, din 
fabrici de la schelele petrolifere, de pe 
ogoare și simțeau că prin munca lor 
sînt alături de ei.

Tolba se goli. Scrisorile au fost pre
date la timp.

Pe fața lui se oglindește o bucurie de
plină. Cu pași domoli, el coboară spre 
oficiul P.T.T.

Nici nu deschise bine ușa poștei și 
cei 4 tineri pe care i-a calificat la locul 
de muncă, îl întâmpină că pe un părinte 
drag.

Adesea el povestea tinerilor despre 
traiul poștașilor din trecut. Uneori nici 
nu le venea să creadă că toată această 
mizerie obidă și muncă peste puteri, 
despre care le vorbea, durase pînă mai 
acum zece ani. In jurul lui vedea numai 
chipuri luminoase, ochi plini de bucurie, 
Simțea cum pretutindeni fericirea creș
te în suflete.

*

Amurgul se lasă încet. Soarele scăpase 
spre asfințit, încondeind cu roșu auriu, 
marginile zimțuite ale norilor. O înse
rare blîndă ea o mîngîiere cuprindea 
satul Boj și odată cu ea poștașul Andruț 
se reîntorcea acasă după o zi de muncă 
rodnică.

1. TĂTARI]

Noi apartamente 
date în folosință

Pe șantierele orașului muncitoresc din 
Hunedoara, în cadrul cărora se duce 
lupta pentru terminarea lucrărilor îna
inte de termen, colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din cadrul între
prinderii 401 construcții, reușesc să ob
țină însemnate succese în munca lor. 
Așa de pildă, brigăzile de specialitate 
Conduse de Semeș Paul, Tâmpea Avram, 
Șuteu Ștefan și echipa lui Chiriac Vla
dimir, care au înscris zilnic o depășire 
a planului de producție de 35 la sută, 
au terminat luna trecută în roșu, cu 
patru zile înainte de termen, construc
ția blocului nr. 35 cu un număr de 54 
apartamente. Odată cu terminarea aces
tui bloc, 45 apartamente au și fost date 
în folosință, din care în 27 apartamente 
au intrat muncitorii de la Combinatul 
metalurgic „Gh. Gheorghiu Dej”, în 18 
de la întreprinderea 401 construcții, un
de printre cei oare s-au mutat în case 
noi, se numără și Csiki Ludovic, Holtin- 
gher Matei, Froști loan, fruntași în în
trecerea socialistă, iiar alte 9 aparta
mente tot de la același bloc își așteaptă 
locatarii.

Notă bibliografică

Mihai Beniuc — In FRUNTE COMUNIȘTII
E. S. P. L. A.

Poemul IN FRUNTE COMUNIȘTII — 
este brodat pe tema luptei pentru liber
tate și fericire a poporului muncitor din 
țana noastră, în fruntea căruia s-a aflat 
și se află partidul comunist.

Demascarea cruntei exploatări a bur
gheziei și moșierimii, luptă dîrză din ile
galitate a eroilor comuniști pentru a rupe 
jugul exploatării, luipta eroică a munci
torilor de la Grivița, actul de la 23 Au
gust 1944, de cînd odată cu eliberarea 
sa de către Armata Sovietică,, poporul 
romîn își făurește o viață nouă — aces
tea sînt liniile principale de desfășurare 
ale poemului.

Grăitoare și pline de patos revoluțio
nar sînt capitolele: Grivița, Judecata — 
în care poetul a izbutit să redea diîrze- 
nia în luptă și încrederea pe care comu
niștii au avut-o în victoria cauzei pen
tru care au luiptat.

ANUNȚ
Centrul școlar profesional siderurgic 

Hunedoara, aduce la cunoștință că în
scrierile în anul I pe anul școlar 1954— 
1955, în sectoarele r siderurgie, metalur
gie și construcții, se fac pînă la 22 au
gust 1954.

Candidații trebuie să îndeplinească ur
mătoarele condiții:

1. Să aibă vîrsta minimă de 14 ani îm- 
pliniț.i la 1 septembrie a.c. și cea maxi
mă de 16 ani pentru sectorul metalur
gie și construcții ; iar pentru sectorul 
siderurgie, 15 ani vîrsta minimă și 17- 
ani vîrsta maximă.

2. Studii oblirvitorii, 7 clase primare.
3. înscrierile se fac în baza unei ce

reri însoțită de următoarele acte :
— certificatul de naștere
— certificatul de absolvire a 7 clase 

elementare.
— certificat de stare materială a pă

rinților — din care să reiasă averea pe 
care o posedă, impozitul ce-1 plătesc, nu
mărul copiilor minori și originea socială.

— adeverință de salarizare (dacă pă
rinții sînt salariați).

— certificat de sănătate, eliberat de 
dispensării (spitale sau policlinici), în 
care se va specifica rezultatul analizei 
sângelui și rezultatul examenului radio- 
scopied pulmonare.

Cererea însoțită de actele menționate 
mai sus, se poate depune zilnic, la sediul 
Centrului Prof. Siderurgic Hunedoara 
(orașul muncitoresc nr. 13).

4. In ziua de 25 august a.c., se va ține 
examenul de admitere care constă din: 
vizita medicală și cite o probă scrisă și 
orală din matematică și limba română.

Elevii admiși în școală vor primi : ca
zare, hrană, îmbrăcăminte și școlarizare, 
gratuită.



împreună cu tovarășii săi de muncă, 
Anisalmo Rosati muncitor lia uzina „Ilva” 
din orașul Savona, se prezentă în ac'ea zi 
ia ghișeul casieriei uzinei : direcția a dat 
dispoziție să li se iacă lichidarea. Și cînd 
casierul rostii puternic și răspicat numele 
lui Anselmo Rosati, acesta avu senzația 
că o greutate apăsa pe umerii săi. Casie
rul s-a apropiat de ghișeu și cu un gilas 
monoton îi ceru : Arătați-mi actul de 
identitate !.

Parcă visînd, Anselmo scoase din port- 
moneu actul de identitate pe care îl în
tinse Casierului. Acesta îl cercetă cu aten
ție și începu să numere suma de bani. 
Abia după ce semnă pentru primirea ba
nilor, Anselmo deveni cu adevărat con
știent că a rămas fără lucru

Timp de 20 ani, Anselmo Rosati a mun 
cit cinstit la această uzină și iată-1 acum 
șomer. Soarta sa o împărtășeau numeroși 
muncitori conced ia ți care își așteptau rân
dul la ghișeu.

Da, încapînd de astăzi el nu mai are de 
lucru In fața lui s-au deschis perspective 
sumbre. Și împreună du el mii și zeci de 
miii de muncitori din orașul Savona au 
fost sortiți mizeriei și foamei.

Ceea ce complica și mai mult situația 
eră faptul că fiul său mai mare Carlo, 
era de asemenea șomer. Acesta găsea de 
lucru în port, dar în mod sporadic. Co
piii săi Marisa și micul Gino, erau încă 
la șooală.

Aflând despre concedierea .soțului, to
varășa lui de viață izbucni în hohote de 
plâns. Anselmo încearcă s-o liniștească. El 
îi spune că prefectul a promis că vor 
începe lucrări de utilitate publică în or aș 
pentru a asigura șomerilor un venit oare
care, însă nu a spus că această promisiune 
a fost făcută cu multe lumi în urmă, iar 
lucrările nici măcar nu, începuseră.

Pentru a-și hrăni copii, Anselmo s-a a- 
puoat de orice muncă. Insă ala putut rea
liza numai. venituri ocazionale și de mi
zerie.

Dezbateri în Adunarea Națională franceză în legătură 
cu programul economic și financiar al guvernului

PARIS (Agenpres). — TASS
La 7 august, în zorii zilei, Adunarea Na

țională franceză a încheiat discuțiile pe 
marginea proiectului de lege cu privire la 
acordarea de „împuterniciri speciale” gu
vernului, în domeniul economic și finan
ciar. Guvernul Msndcs-France cere să i 
se acorde aceste împuterniciri pentru a 
traduce în viață programul intitulat oficial 
„programul echilibrării financiare, al dez
voltării economice și al progresului so
cial".

în linii esențiale, acest program prevede 
că guvernul, făcând uz de „împuternicirile 
speciale”, trebuie să obțină „reducerea 
chelbu.i&tiLor neproductive”, să încurajeze 
investițiile de capital particular și crește
rea producției. Guvernul intenționează să 
contribuie la creșterea productivității

PARIS (Agenpres). — După cu-m reiese 
din știrile apărute în presa franceză, în 
ultimele zile situația din Maroc s-a a- 
g rărit extrem de mult. La 7 a-ugust, în 
orașul Port-Lyautey (nordul țării) s-au 
produs ciocniri sângeroase între tru-pe și 
poliție, pe de o parte, și populația locală 
pe de altă parte. Ciocnirile au fost provo
cate de poliție care a încercat prin forță- 
să silească pe comerci-anți să-și deschidă 
magazinele închise în semn de protest îm
potriva politicii autorităților coloniale 
franceze. Mulțimea a aruncat cu pietre în 
polițiști. în urma încăierării au fost ucise

NOTE $1 COMENTARII EXTERNE

MERII NU T
de QUINTO COSTANZO 
muncitor la uzina „Ilva"

Ajutorul de concediere), s-a cheltuit re
pede. Muncitorul a căutat să se convingă 
pe el însuși cât și pe ai săi că în curând 
va veni zipa cînd totul se va schimba și 
oamenii nu vor mai fi nevoiți să caute de 
lucru pentru sume derizorii. „Asta nu poa
te Continua mult timp, spuse el soției și 
copiilor. Poporul va sili pe patroni să re
nunțe la planurile lor nebunești îndrep
tate împotriva muncitorilor, păcii și Civi
lizației” .

Soția porni o serie de discuții cu Ansel
mo, iar fiul lor mai în vîrstă, Carlo, se 
încăpățâna în ideile lui, ocărind pe oameni 
și instituții.

O muncă grea și importantă trebui să 
ducă Anselmo în cadrul familiei sale pen
tru educarea acesteia. F<1 explică că de 
toate acestea sînt vinovați cei oare au în 
mâinile lor puterea, Cei avuți. Cînd între
gul popor va înțelege, spunea de obicei în 
încheiere capul familiei, că de toate relele 
sînt vinovați capitaliștii, atunci nici un 
fel de forță nu va împiedica o judecată 
dreaptă.

...lată că de o săptămână întreagă An
selmo și fiul său Carlo n-au mai găsit 
nimic de lucru Odată, cînd se îndreptau 
spre casă, ei văzură pe stradă o lungă co
loană de muncitori. Tocmai trecea ulti
ma mie din cei 5 (>00 de muncitori din 
uzina în care lucrase atîția ani și Ansei- . 
mo. Insă acum, din ordinul imperialiști
lor americani, această întreprindere și-a 
restrâns producția.

Pe pancartele -pe care le purtau demon
stranții stătea scris cu litere mari : „Pline 
și lu-cru !”, „Nu vom îngădui ca uzina 
noastră să-și închidă porțile!” „Dați 
pî-ine copiilor noștri” !

Ineetinindu-și pasul, trecătorii salutau 
cu căldură pe demonstranți. Multi dintre 
ei s-au alăturat coloanei, care se îndrepta

muncii în întreprinderi, ceea ce, după 
etan se știe, în condițiile sistemului capi
talist, duce inevitabil la accentuarea ex
ploatării muncitorilor.

Atât în cadrul discuțiilor preliminare în 
comisiile parlamentare, cât și în cadrul 
dezbaterilor din Adunarea Națională, acest 
program a fost supus unei serioase critici.

Deputatul comunist Jean Pronteau a 
subliniat că proiectul guvernamental cu
prinde unele aspecte pozitive, în particu
lar, recunoașterea necesității de a se re
stabili independența economică a Franței 
și de a se ridica rapid nivelul de trai al 
poporului. Dar, potrivit celor spuse de 
Pronteau. proiectul nu indică în mod clar 
mijloacele realizării acestor scopuri. , Cele 
două mari sarcini comune — indepen

Sifluafie încordată în Maroc și
11 persoane și rănite paste 50. In oraș s-a 
decretat stare de asediu. Pe străzile și 
piețele orașului patrulează detașamente de 
soldați.

La Azru (la sud de Meknes) poliția a 
organizat o razie și a arestat 200 de ma
rocani. La Casablanca, în urma ciocniri
lor au fost ucise do-uă persoane și rănite 
alte patru.

Ziarul „L’Humanâte Dimanche” scrie că 
în întreaga țară ia amploare mișcarea gre
vistă și au loc demonstrații.

PARIS (Agerpres). — Ziarele pariziene 
relatează că rezidentul generat francez 

A C
spre prefectură. Carlo a fost primul care 
intră în rândurile demonstranților Tatăl 
său i-<a urmat exemplul.

„Tată ! — strigă Carlo, — astăzi mă 
simt un om adevărat” I Mișcat de aceste 
cuvinte Anselmo s-a apropiat de fiul său 
și l-a strâns cu putere la piept.

Deodată se auzi șueratul sirenei. Intr-o 
clipă din toa-te părțile apărură polițiști 
sosiți cu mașinile, avînd în mîini bastoane 
de cauciuc. Ei au atacacat muncitori cu 
bombe lacrimogene.

O parte din demonstranți s-au împrăș
tiat. Dar capul coloaned a continuat să 
meargă înainte. Polițiști lăți în spate s-au 
năpustit sălbatec asupra primelor rânduri 
de muncitori, printre care se găsea An
selmo și fiul să-u. Un polițist vînjos l-a do
borât la pământ pe Anselmo cu o lovitură 
puternică Curând după aceea și Carlo ză
cea pe trotuar într-un lac de sînge. Re- 
venindu-și în fire, tânărul era gata să se 
năpustească asupra „apărătorilor ondinei".

In acest moment, câteva brațe puternice 
de muncitori l-au apucat pe Anselmo și pe 
fiul său, luindiu-i cu ei.

Poliția a mai încercat de cîteva ori să 
atace pe demonstranți, dar fără nici un 
rezultat: coloana continua să meargă cu 
curaj înainte.

Muncitorii, oonștienți, și-au dat seaima 
ca poliția organizează provocări pentru a-i 
învinui apoi de faptul de a fii dat naștere 
la dezordine. De aceea, ei au dat dovadă 
de o remarcabilă stăpânire de sine. De
monstranții au ajuns în fața prefecturii, 
unde au cerut să fie satisfăcute revendi
cările lor juste.

Muncitorii au ridicat pe răniți și i-au în
grijit eu dragoste. Lui Anselmo și fiului 
său-le-au acordat ajutorul medical necesar.

In aceeași zi, Carlo a înțeles pentru 
prima oară în viața sa că numai prin 
luptă va putea obține fericirea.

(Agerpres)

dență și ridicarea nivelului de trai, pro
clamate în proiectul prezentat — a» con
tinuat vorbitorul — își -pierd eficacitatea 
în măsura în clare se menține tăcere asu
pra serioasei dileme : fie coexistența paș
nică și refacerea economică”, fie creșterea 
mizeriei poporului”.

Deputății au prezentat numeroase amen
damente la proiectul de lege al guvernu
lui.

în ședința din după amiaza zilie de 7 
august a Adunării Naționale, primul mi
nistru a ridicat chestiunea încrederii pe
rind ca proiectul cu privire la împuter
nicirile speciale să fie adoptat, iar amen
damentele să fie respinse.

După cum se știe, la 10 aguust se va 
pune la vot chestiunea încrederii.

Tunisia
în Tunisia, generalul Boyer de la Tour du 
Moulin, nu și-a dat până în prezent asen
timentul în ceea ce privește compoziția 
guvernului tunisian, propusă de Tahar 
Ban Amar.

Duipă cum anunță ziarul „L’Humanite”, 
situația în Tunisia continuă să fie încor
dată și această încordare se accentuează 
din ce în ce mai mult în legătură cu tri
miterea în Tunisia de trupe franceze. Zia
rul scrie că rezidentul general al Franței 
în Tunisia are în prezent la dispoziția sa 
turpe cu un efectiv de 50.000 de oameni.

Ziarul „Pravda“ 
despre dezvoltarea literaturii 

jn R. P. R.
Ziarul „Pravda” publică sub titlul „Pe 

calea cea nouă” un articol ai corespon
dentului său la București, P. Metaikav, 
în care arată dezvoltarea pe care a luat-o 
literatura în R.P.R. în cei zece ani de la 
eliberare.

Romanul „Desculț" a apărut 
în i/radu cere italiană

ROMA (Agenpres). —Recent a apărut la 
Roma, în traducere italiană, romanul „Des
culț” de Zaharia Stamcu, laureat al Pre
miului de Stat. Traducerea, apărută în 
editura „Cultura Sociale” este semnată de 
profesorul Giuseppe Petronio.

Romanul „Desculț” se bucură de pre
țuirea publicului cititor italian.

Acest roman a fost tradus și în limbile 
franceză, germană și olandeză.

-----O-----

Pe șantierul hidrocentralei 
electrice de pe Kama

Luna viitoare vor începe să dea ener
gie electrică primele două agregate ale 
hidrocentralei de pe Kama. Pînă la 
sfârșitul acestui an vor mai intra în func
țiune încă alte patru grupuri. Montarea 
agregatelor se desfășoară într-un ritm ra
pid. In prezent, brigăzile de sub condu
cerea lui A. Sînkov și Kostenko execută 
ultimele lucrări de montaj ale primului 
agregat ale cărui probe de funcționare vor 
începe la sfârșitul acestei luni.

Se lărgește frontul lucrărilor la săpa
rea celei de a doua fundații, despărțită 
de Kama printr-o banchiză de pământ 
înaltă de 22 m. Brigăzile de beton iști con
duse de muncitorii Fotin și Oșmarin au 
turnat pînă acum peste 2000 m.c. de be
ton la barajul de amortizare. Brigăzile 
și-au luat angajamentul să toamne în 
cursul lunii august, 17 mii m.c. de beton 
în loc de 15 mii. cît prevede planul. Zi
lele trecute draga refulantă de tip „Ghi- 
drotehnik” a început să sedimenteze pă
mânt pe fundul apei unde se va înălța 
digul

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

ULAN BATOR (Agerpres). — TASS 
transmite :

Recem a avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partdului Popular Revoluțio
nar Mongol. Plenara a hotărât să se con
voace la 18 noiembrie 1954 Congresul al 
XII-lea al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol cu următoarea «ordine de zi: 
1) Raport de activitate al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol. Rapor
tor I. Țedenbal; 2) Raport de activitate 
al Comisiei centrale de revizie a Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol. Rapor
tor C. Biamba ; 3) Directivele Congresului 
al XII-ilea al partidului cu privire la 
cel de al II-lea plan cincinal de dezvol
tare a R P. Mongole pe anii 1953-1957. 
Raportor B Sirendîb; 4) Cu privire la 
modificări în statutul Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.Raportor D. Dam- 
ba ; 5) Alegerea organelor centrale ale 
partidului.

PE SCURT

• După cum anunță ziarul „Washing
ton Post”, comisia juridică a senatului a 
aprobat proiectul de lege care prevede să 
se restituie foștilor proprietari naziști bu
nurile germane confiscate de S.U.A în 
timpul războiului. După cum subliniază 
ziarul „New York Times”, acest proiect de 
lege a stârnit indignare în Olanda, Belgia 
și Franța.

• In zona Canalului Suez în orășelul 
Abu Sultan (în împrejurimile orașului 
Ismailia) persoane necunoscute au arun
cat în aer un pod care era sub controlul 
comandamentului militar englez. In legă
tură cu aruncarea în aer a podului, auto
ritățile engleze au arestat cîteva persoane.


