
Hotărîrea CCalP.M.R. și Consiliului de Miniștri 
cu privire la raionarea teritoriului R. P. R.
C. C. al P. M. R. și Consiliul de Miniștri al R. P. R. 

constatând că vechea organizare a teritoriului țării noastre 
nu mai corespunde condițiunilor politice, economice și 
administrative, ci constitue o frână în calea desvoltării 
Patriei noastre, a hotărît raionarea teritoriului R. P. R.

Noile unități administrative vor fi regiunea, raionul, 
orașul și comuna.
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Rezoluția Plenarei C. C. al P. M. R.
*

cu privire la rezultatele verificării membrilor de partid
și la primirea noilor membri în Partid

I. — Plenara C. C. al P.M.R., 
luând în discuție raportul cu 
privire la rezultatele verificării 
membrilor de partid, apreciază 
că verificarea efectuată în peri
oada Noembrie 1948 — Mai 1950 
a constituit unul din cele mai de 
seamă evenimente din viața Parti
dului nostru, confirmând pe de
plin justețea Hotărîrii Congresu
lui P. M. R. din Februarie 1948 
asupra necesității de a trece la 
curățirea rândurilor Partidului de 
elementele oportuniste, străine și 
dușmane.

Cu toate eă au avut unele lip
suri în munca lor, Comisiile și 
Subcomisiile de Verificare și-au 
îndeplinit sarcinile date de C. C. 
de a verifica pe toți membrii Parti
dului și au muncit cu devotament, 
dând dovadă de un înalt simț de 
răspundere și de conștiință 
partinică.

Plenara constată că verificarea 
s’a desfășurat în spiritul princi
pialității partinice și a dus la con
solidarea organizațiilor noastre de 
partid, la îmbogățirea experienței 
lor, constituind în acelaș timp un 
examen serios pentru fiecare 
membru de partid, o încercare 
a sincerității și devotamentului său 
față de Partid.

La chemarea Partidului, clasa 
muncitoare, cele mai largi mase 
muncitoare dela orașe și sate, au 
răspuns prin sprijinirea muncii de 
curățire și de întărire a Partidului 
și au trimis peste 200.000 de 
oameni ai muncii — reprezentând 
un activ fără de partid — pen
tru a participa în mod efectiv la 
verificare, ceeace constitue un 
succes politic deosebit de impor
tant al Partidului nostru.

C. C. a prevenit organizațiile 
de partid că dușmanul nu va sta 
cu brațele încrucișate față de 
măsurile de curățire a rândurilor 
Partidului. împotrivirea dușmanu
lui a îmbrăcat forme din cele mai 
diferite, dela încercarea de a com
promite pe membrii de partid 
cinstiți și de a deruta organele 
de verificare, până la acte de 
teroare și — în unele locuri, 
chiar asasinate. Planurile dușma
nului de clasă, de a submina 
Partidul pe dinăuntru, au primit 
în cursul verificării o puternică 
lovitură.

II. — Plenara subliniază că 
Partidul a obținut prin verificare 
o serie de rezultate importante:

1. — Principalul rezultat îl 
constitue descoperirea și elimina
rea din rândurile Partidului a circa 
192 000 de elemente exploata
toare, dușmane și străine de clasă, 
necinstite, descompuse sau neco
respunzătoare — adică peste 20% 
din numărul total al membrilor 
pe care îi număra Partidul înainte 
de verificare. Dintre aceștia, aproa
pe jumătate nu s’au prezentat 
la verificare, parte pentru a evita 
răscolirea trecutului, parte pen- 
trucă au fost înscriși in mod for
mal în Partid.

2. — Compoziția socială a 
Partidului a fost îmbunătățită, 
procentul de muncitori crescând 
cu 4 '/o. In organele de condu
cere ale Partidului și în aparatul 

lor, procentul de muncitori a 
crescut dela 53*/o la 64*/o, iar 
în posturile de răspundere din 
aparatul de Stat procentul de 
muncitori a crescut dela 24,2°/o 
la 4O°/o. Verificarea a dus la o 
mai bună cunoaștere a membrilor 
de partid și o mai justă reparti
zare a lor; peste 40.000 membrii 
de partid au fost promovați în 
munci de conducere în organele 
de partid și de Stat.

3. — A crescut vigilența revo
luționară a organizațiilor de par
tid și a membrilor de partid. 
Odată cu demascarea elemente
lor dușmane pătrunse în Partid 
și cunoașterea metodelor lor de sub
minare a Partidului, organizațiile 
de partid au reușit să descopere 
lipsuri și greșeli proprii în activi
tatea lor, luând o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii de 
partid.

Au fost combătute tendințele 
împăciuitoriste față de dușmanul 
de clasă manifestate în unele or
ganizații de partid și s’a îmbună
tățit disciplina de partid.

4. — Metoda criticii și auto
criticii — arma de îmbunătățire 
și desvoltare a întregii munci de 
partid — este mai larg și mai 
just aplicată; principiul democra
ției interne de partid se respectă 
cu mai multă fermitate ; a cres
cut interesul membrilor de partid 
pentru învățătură, pentru ridicarea 
nivelului lor politic și ideologic.

5. — Plenara subliniază că ve
rificarea a scos la iveală haosul 
și desordinea ce domneau în une
le organizații de partid în privința 
păstrării documentelor de partid 
și a ținerii evidenței membri
lor de partid, trecându-se la pune
rea ordinei în acest important 
domeniu al vieții de partid.

In urma verificării, Partidul a 
ieșit întărit din punct de vedere 
politic și organizatoric, s’a con
solidat unitatea de voință și de 
acțiune a Partidului, a crescut 
nivelul întregii vieți de partid și 
combativitatea revoluționară a 
organizațiilor sale.

III. — Plenara atrage atenția 
asupra unor învățăminte ce se 
desprind din analiza rezultatelor 
verificării membrilor de partid:

1. — Multe organizații de par
tid au călcat în mod grosolan 
prevederile Statutului Partidului 
nostru cu privire la primirea 
strict individuală în Partid, prac
ticând metoda cu totul greșită a 
primirii în grupuri și pe bază 
de liste, in locul examinării indi
viduale a celor care voiau să 
intre în Partid.

Munca de primire în Partid se 
transformase într’o campanie, prin 
care organizațiile de partid Urmă
reau creșterea numărului de mem
brii, în loc să se fi preocupat în 
primul rând de calitatea lor.

învățătura mareluiLenincă „sin
gurul partid de guvernământ din 
lume care nu se îngrijește de 
mărirea numărului de membrii ci 
de verificarea calității lor, de cu
rățirea Partidului de „cei strecu- 
rați“ este partidul nostru, parti
dul clasei muncitoare*, trebue să 

fie o călăuză în munca Partidu
lui nostru.

2. — Datorită lipsei de vigi
lență revoluționară, nivelului poli
tic scăzut și influențelor străine, 
datorită „bunăvoinței* oportuniste 
și atitudinii nepăsătoare de gură- 
cască, manifestate de numeroși 
membrii de partid, a fost posibilă 
pătrunderea în rândurile Partidu
lui a unui însemnat număr de 
elemente dușmane, străine de 
clasa muncitoare, descompuse, 
carieriste, oportuniste.

Folosind lipsa de vigilență a 
organelor de partid, dușmanul de 
clasă a reușit să pătrundă în 
posturi de răspundere în aparatul 
de partid și de Stat și s’a stre
curat mai ales în sectoarele de 
cadre, de unde putea să intro
ducă și alte elemente străine, cu 
scopul de a submina Partidul pe 
dinăuntru, de a-i slăbi autorita
tea în ochii maselor și a-1 izola 
de mase, de a slăbi unitatea 
rândurilor sale. In unele locuri, 
dușmanul de clasă pătruns în 
Partid a izbutit să introducă me
tode de muncă străine Partidului: 
înăbușirea criticii, înlocuirea me
todei muncii colective prin meto
da de comandă și să antreneze 
pe unii membri de partid și chiar 
unele organizații de partid în care 
domina spiritul anarhic mic-bur- 
ghez în acțiuni contrarii liniei și 
directivelor Partidului.

Partidul a înfrânt aceste ma
nifestări dușmane, păstrând unita
tea rândurilor sale în jurul 
Comitetului Central.

3. — Organizațiile de partid 
nu și-au însușit și n’au aplicat 
învățătura leninist-stalinistă asu
pra necesității ca în Partidul cla
sei muncitoare să precumpănească 
elementul proletar. Folosirea me
todei de primire în partid, fără 
discernământ și în masă, a dus 
la năvala elementelor neproletare, 
mic-burgheze, în dauna elemen
telor proletare. Astfel, Partidul s’a 
umflat atingând spre sfârșitul 
anului 1947 un număr de peste 
700.0000 membrii, din care nu
mai 40% elemente muncitoiești.

Această stare de lucruri nu 
putea rămâne fără urmări, mai 
cu seamă în perioada grea din 
1946—1947, când Partidul nostru 
ducea o luptă înverșunată împo
triva partidelor burgheze și mic- 
burgheze, împotriva dreptei social- 
democrate, pentru izolarea lor de 
mase, pentru unificarea politică 
a clasei muncitoare, pentru smul
gerea întregii puteri politice din 
mâinile burgheziei. In aceste îm
prejurări, elementele neproletare 
mic-burgheze pătrunse în Partidul 
nostru manifestau șovăială și ati
tudini capitulante față de dușma
nul de clasă, introduceau spiritul 
mic-bughez în viața internă de 
partid, denaturând uneori linia și 
directivele Partidului prin acțiuni 
anarhice.

Plenara subliniază că linia sta
bilită de C. C. pe baza principii
lor organizatorice leninist-staliniste 
de primire a membrilor în Partid 
și de asigurare a unei juste com
poziții sociale a fost deformată 
la aplicarea ei în practică. Condu

cerea Partidului nu a dat destulă 
atenție și nu a controlat perma
nent activitatea organizațiilor de 
partid în acest domeniu.

Unificarea Partidului Comunist 
Român și a partidului social de
mocrat a jucat în genere un 
mare rol pozitiv prin faptul că 
a lichidat șciziunea din sâ
nul clasei muncitoare. In acelaș 
timp, unificarea cu partidul social- 
democrat — partid tipic mic- 
burghez, aflat vreme îndelungată 
la remorca partidelor burghezo- 
moșierești — a pricinuit o și mai 
pronunțată înrăutățire a compozi
ției sociale a Partidului Muncito
resc Român și a adus o masă 
de elemente dușmane și străine 
de clasă în sânul său.

IV. — Plenara C. C. al P.M.R., 
constatând că actuala compoziție 
socială a Partidului, cu numai 
42°/o elemente muncitorești, este 
nesatisfăcătoare, consideră că:

1. — Asigurarea unei juste 
reglementări a compoziției sociale 
a Partidului, în care să precum
pănească elementul muncitoresc, 
este obligatorie pentru Partidul de 
tip nou. „Este necesar — ne în
vață tovarășul Stalin — să se 
realizeze maximum de omoge
nitate în Partidul nostru și, în 
orice caz, predominarea hotărîtă 
a compoziției muncitorești pe 
seama celei nemuncitorești. Par
tidul trebue și are datoria să 
facă aceasta, dacă vrea să se 
mențină ca Partid al clasei mun
citoare*.

2. — Sarcinile mărețe ce stau 
în fața Partidului nostru: înfăp
tuirea directivelor politico-econo- 
mice ale primului nostru plan 
cincinal, desvoltarea industriei 
socialiste, transformarea socialistă 
a agriculturii, creșterea nivelului 
de trai al maselor muncitoare, 
asigurarea desfășurării revoluției 
culturale, consolidarea continuă 
a Statului de democrație populară 
— necesită întărirea Partidului prin 
îmbunătățirea compoziției lui so
ciale și prin ridicarea calității 
membrilor de partid la nivelul 
avantgărzii revc luționare a clasei 
muncitoare.

Realizarea acestor sarcini are 
loc în condițiunile ascuțirii luptei 
de clasă, când crește îndârjirea 
dușmanului intern și când în fața 
Partidelor Comuniste, deci și a 
Partidului nostru, stă sarcina cen
trală de (apărare a păcii și de 
mobilizare a tuturor forțelor îm
potriva politicii de provocare a 
unui nou război mondial, duse 
de imperialismul american și de 
sateliții și agenturile lui, de teapa 
bandei de spion și asasini fasciști, 
Tito-Rankovici.

3. — In răstimp de 2—3 ani 
procentul muncitorilor pe întregul 
Partid va trebui să crească la 
60% prin primirea de noi elemen
te muncitorești și prin descrește
rea procentului de elemente ne
muncitorești mic-burgheze. REG
LEMENTAREA COMPOZIȚIEI 
SOCIALE A PARTIDULUI NU 
TREBUE SĂ FIE REALIZATĂ 
IN NICI UN CAZ PRIN METO
DE MECANICE, CUM AR FI 
STABILIREA DE SUS A SAR

CINILOR DUPĂ CALENDAR, 
PRECUM NU TREBUE SĂ IA 
ASPECTUL UNEI CAMPANII. 
EA ESTE O SARCINĂ PERMA
NENTĂ, CARE TREBUE SĂ 
FIE LEGATĂ DE ÎNTĂRIREA 
ÎNTREGII MUNCI A ORGANI
ZAȚIILOR DE PARTID.

V. — Plenara C. C. al P.M.R. 
consideră că efectuarea cu succes 
a verificării a creat condiții favo
rabile pentru a se trece la primi
rea de noi membri în Partid.

1. Ținând seama de învăță
mintele rezultate din verificarea 
membrilor de partid, Plenara sub
liniază că munca de primire a 
candida ții or în Partid nu trebue 
să ia în nici un caz caracterul 
unei companii și obligă toate or
ganizațiile de partid:

a) să respecte cu strictețe principiul 
primirii individuale în Partid;

b) să asigure creșterea rându
rilor Partidului astfel ca elemen
tul muncitoresc să precumpănească 
în Partid;

c) să-și îndrepte preocuparea 
principală spre calitatea membrilor 
de partid;

d) să întărească disciplina și sl 
ridice vigilența revoluționară la ni
velul sarcinilor politice ale Partidu
lui.

2. — La primirea candidaților 
în Partid, organizațiile de partid 
se vor conduce după următoarele 
directive:

a) vor primi candidați și mem
bri In Partid dintre elementele cele 
mai devotate cauzei clasei mun
citoare, care luptă cu fermitate 
pentru introducerea în viață a ho- 
tărîrilor Partidului și Guvernului, 
care muncesc cu devotament și 
abnegație la locul lor de muncă 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului de producție, care prin 
exemplu persond^-idică produc
tivitatea muncii “ disciplina in 
muncă; muncitori și muncitoare 
care arată tărie politică In fața 
greutăților, se dovedesc hotărîți 
în combaterea manifestărilor anar
hice și șovăelilor mic-burgheze și 
luptă pentru întărirea Republicii 
Populare Române și aplicarea le
gilor ei.

b) Vor recruta candidați in Par
tid în primul rând dintre munci
torii din industria grea și din in
dustria mare, cu un stagiu mai 
îndelungat în producție, hotărîți 
să meargă în avantgarda clasei 
muncitoare pentru realizarea sar
cinilor construcției socialiste.

c) Vor primi candidați in Partid 
dintre muncitorii din celelalte 
întreprinderi, dintre muncitorii dela 
S. M. T. și Gospodăriile Agricole 
de Stat, dintre membrii ai Gospo
dăriilor agricole colective, dintre 
muncitori agricoli și țărani mun
citori care s’au călit în lupta îm
potriva chiaburimii, care luptă pen
tru aplicarea măsurilor economice 
și politice ale Partidului și Guver
nului și s’au dovedit hotărîți în 
lupta pentru transformarea socia
listă a agriculturii.

d) Vor primi deasemeni candi
dați in Partid din rândurile tehni- 
cenilor, inginerilor, oamenilor de

(Continuare tn V*a. *)



„UZINA NOASTRĂ's________ __________ ____________

DIN ȚARA SOCIALISMULUI
Tot mai mulți oțelari din Donbas aplică 

metode rapide de muncă
primă calitate peste normele pre
văzute de planul anual.

Tov. Liscovschi, șeful brigăzii 
sudorilor a întocmit un plan de 
ridicare a productivității muncii, 
pe care l-a aplicat cu succes. 
Brigada sa a mărit temperatura 
cuptorului și a trecut la graficul 
pe oră. Lângă cuptorul la care 
lucrează această brigadă s’a afișat 
un tabel de indici. La sfârșitul 
fiecărei ore se înregistrează nu
mărul țevilor sudate. Trecerea la 
graficul pe oră a dat posibilitatea 
membrilor brigăzii să obțină un 
ritm mai intens al muncii și să 
mărească fabricarea produselor de 
calitate superioară.

Colectivul uzinei „Lenin" din 
Dnepropetrovsc depune toate efor
turile pentru a obține noi succese 
în muncă, pentru a da Patriei 
sovietice metal mai ieftin.

Deasemenea la uzina metalur
gică „Dzerjinski" a luat o mare 
amploare întrecerea socialistă pen
tru obținerea titlului de brigadă a 
turnării rapide a oțelului.

Cele mai mari succese le-au 
repurtat oțelarii secției Nr. 1 de 
cuptoare „Martin". Ei au îndepli
nit planul semestrial cu două săp
tămâni înainte de termen. Frun
tașul secției este tânărul oțetar 
Ivan Hrițan. împreună cu comso- 
moliștii Ivan Gravcenco și Ivan 
Golub el a executat în cursul lunii 
Mai a. c. 36 topiri rapide. Durata 
medie a topirii a scăzut cu 1 oră 
43 minute.

Comitetul regional al sindicatu
lui muncitorilor din industria me
talurgică a conferit lui Ivan Hrițan 
titlul de cel mai bun oțeiar al 
regiunii Dnepropetrovsc.

In cursul lunii Iunie, Hrițan a 
îndeplinit norma cu 132,7 la sută. 
Din 23 șarje, 20 au fost rapide. 
Depe fiecare metru pătrat de su
prafață utilă a cuptorului, tinerii 
oțelari scot cu o tonă mai mult 
metal decât prevede norma.

(Agerpres)

poet maghiar s’a năs-
Decembrie 1822.

Marele 
cut la 31

Cântăreț cu conștiință rovoluți- 
onară, Petofi a fost unul din cei 
mai aprigi și mai înflăcărați apă
rători ai libertății și înfrățirii po
poarelor și un consecvent luptă
tor pentru dreptatea lor. Petofi a 
trăit într’o epocă frământată când 
Ungaria era sub o întreită asu
prire a monarhiei, a cleurului și 
a nobililor, pe ale căror moșii 
fără de sfârșit robeau țăranii 
muncitori. Activitatea și lupta 
poetului sunt legate strâns de 
frământările ce au zguduit țara 
sa și ele se oglindesc în opera sa.

In anul 1848, când izbucnește 
revoluția din Ungaria, acela care 
o conduce, e tânărul poet luptă
tor. Versurile sale izbiseră de 
multe ori în nobili și biciul lor 
usturător fluturase adesea rău 
prevestitor, peste castelele în care 
aceștia duceau o viață trândavă 
de crânceni exploatatori. In capul 
celor ce se frământau pentru re
vendicările poporului muncitor și 
o viață mai bună, se află Alexan
dru Petofi. Consecvent spiritului 
său de luptător revoluționar, el 
nu se mulțumește să lupte nu-

Numărul oțelarilor din Donbas, 
care aplică metode rapide de 
muncă, crește. Nikifor Tâșnatâi, 
oțeiar la uzina Azovstal, care a 
organizat prima brigadă complexă 
pentru topirea rapidă a oțelului, 
a redus durata fiecărei șarje cu
3— 3% ore. De fiecare metru pă
trat de vatră de cuptor Martin, el 
topește 9—10 tone oțel. înainte 
în aceleași cuptoare se topeau
4— 6 tone.

Metodele pentru topirea rapidă 
a oțelului sunt actualmente utili
zate în toate uzinele din Donbas.

Muncitorii dela furnalele înalte și 
laminoarele uzinelor Azovstal și 
Constantinovsc au obținut dease
menea succese considerabile. In 
ultimii trei ani au depășit cei mai 
buni indici antebelici la aproape 
toate agregatele în funcțiune.

La fel, oțelarii dela uzina „Le
nin" din Dnepropetrovsc sunt 
antrenați în întrecere pentru scă
derea prețului de cost al produc
ției. Colectivul cuptoarelor „Mar
tin" și-a luat angajamentul să 
economisească anul acesta peste 
500.000 ruble și să producă peste 
normele prevăzute de planul anual 
mii de tone de oțel, dintre care 
întrebuințând 500 tone materia 
primă și combustibilul economisit.

Urmând exemplul oțelarilor, și 
muncitorii dela celelalte profesii 
au început să lucreze după me
tode rapide. In cadrul întrecerii, 
mecanicii caută să reducă timpul 
necesar reparației utilajului, efec
tuând reparații preventive care nu 
necesită oprirea agregatelor pen
tru un timp îndelungat. Brigada 
maestrului Profatiloe a efectuat 
reparația cuptorului cu gaze ale 
atelierului de țevi cu 8 ore înain
tea termenului fixat.

Membrii brigăzii tov. Dâșlevici 
au fost primii dintre laminoriști 
care au început lupta pentru eco
nomii. Colectivul acestei brigăzi 
și-a luat angajamentul să producă 
din deșeuri 75 tone produse de

Oțelarii dela uzina „Secera și Ciocanul1* 
din Moscova obțin șarje record

Oțelarii dela uzina „Secera și 
Ciocanul" din Moscova care au 
obținut șarje record în topirea 
metalului, sunt renumiți în întrea
ga Țară Sovietică. La un metru 
pătrat de suprafață de vatră ei au 
obținut o cantitate de oțel până 
la 19 tone. Un asemenea indice 
de producție nu a mai fost reali
zat de metalurgiștii din alte țări. 
Această uzină, care pe bună drep
tate este denumită „Perla meta
lurgiei sovietice", posedă cuptoare 
Martin de Are capacitate înzes
trate cu tehnica cea mai modernă. 
Numeroasele aparate și dispozitive 
care controlează în mod amănunțit 
funcționarea cuptoarelor, care le 
încarcă cu materii prime și care 
le reglează temperatura, înlesnesc 
munca oțelarilor.

Numărul de aparate automate 
cu care este înzestrată uzina a 
crescut în ultimii trei ani de două 
ori, iar numărul dispozitivelor de 
tot felul pentru regiarea automată 
de opt ori. Numai in anul 1949, 
au fost puse în funcțiune atâtea

dispozitive automate câte fuseseră 
date în exploatare în decurs de 
cinci ani înainte de război. Oțelarii 
din Moscova au redus durata pro
ceselor de topire la cuptoarele 
Martin cu 3—4 ore. Uzina «Se
cera și Ciocanul" a îndeplinit 
planul cincinal în mai puțin de 
patru ani și acum dă o producție 
cu 30—35% mai mare decât îna
inte de război. Uzina este consi
derată ca un laborator al meta
lurgiei sovietice. In atelierele ace
stei uzine pot fi întâlniți numeroși 
ingineri și oțelari din Magnito- 
gorsk, Donbas, Leningrad și Sibe
ria. Ei vin la Moscova pentru a 
vedea cum muncesc renumiții 
oțelari dela această .uzină și pentru 
a-și însuși experiența lor în muncă.

In cursul acestui an, în uzina 
„Secera și Ciocanul" vor fi apli
cate încă 47 de inovații tehnice 
importante care vor înlesni într’o 
însemnată măsură munca meta- 
lurgiștilor și vor îngădui sporirea 
considerabilă a producției.

(Agerpres)

SPO RT
Clasamentul districtului V alea Mureșului, Seria 1,

1. METALUL HUNEDOARA . . 11—11-0—0 = 61 0 = 22
2. DINAMO ORĂȘTIE . . . . 11—8—1—2 = 29 13= 17

3. C. S. A. DEVA..................... . 11— 7—2—2 = 21 8 = 16
4. METALUL CĂLAN . . . . 11— 7—0—4 = 24 11 = 14
5. CONSTRUCTORUL DEVA . 11—4—3—4=15 16= 11
6. METALUL ORĂȘTIE. . . . 11—5—1—5 = 22 32 = 11
7. LOCOMOTIVA SIMERIA . . H_ 4—2-5—16 16= 10
8. METALUL CUG1R . . . . 11—4—2—5=18 18= 10
9. DINAMO BRAD .... . 11—4—1—6 = 24 34= 9

10 METALUL CRISCIOR . . . 11—2—2—7 = 15 28= 6

11. VICTORIA DOBRA . . . . 11— 2—1—8= 11 28—5

12. METALUL GHELAR . . . . 11—0—0—11 == 7 61= 0

101 ani dela moartea poetului revoluționar maghiar, 
Alexandru Petofi

Pătruns de o dragoste înflăcă
rată pentru popor, Petofi a fost 
necruțător față de cei șovăelnici 
și plini de ură față de dușmanii 
poporului. Acest ultim sentiment 
este oglindat în poezia „Visez 
zile însângerate".

Opera lirică a lui Petofi e în
tregită de activitate politică : ma
nifeste, proclamații, discursuri, 
dovedind un om politic evoluat.

Consecvența lui de poet revo
luționar a mers până la ultima 
limită: și-a dat până și viața 
pentru ca lupta poporului asuprit 
să fie încununată de izbândă.

Viața aceasta scurtă, dar bo
gată și pilduitoare prin luptă, 
frământare și muncă creatoare, 
explică popularitatea poetului și 
actualitatea temelor sale. Opera 
sa bogată, cuprinde peste o mie 
de poezii, articole, romane și pie
se de teatru. Poezia lui, care e 
tălmăcită în toate graiuriie popoa
relor depe pământ, este de aproa
pe un veac armă puternică de 
luptă în mâna clasei muncitoare. 
Poetul luptător a murit în chip 
eroic în luptele dela Sighișoara 
la 31 Iulie 1849, apărând Revo
luția.

mai prin scris și viu grai, ci 
atunci când e nevoie, și cu arma : 
se înfițișează în tabăra gloriosu
lui general Bem, neînfricatul 
combatant pentru libertatea po
poarelor oprimate.

Poet cu adevărat popular, 
Petofi a moștenit tradițiile și 
idealurile scriitorilor progresiști 
maghiari Poeziile sale apărute 
la noi sub titlul ,.Poeme", sunt 
scrise într’o limbă populară atât 
de curată, încât multe din ver
suri par cântece populare. Poe
zia aceasta e pătrunsă și însufle
țită de adâncile năzuinți ale po
porului muncitor și răsfrânge viața 
lui plină de muncă și de luptă. 
Este o poezie al cărei vers a 
însuflețit și mobilizat națiunile 
în lupta lor pentru desrobire.

Poet revoluționar, el a biciuit 
.în volumele sale „Cântecul câi
nilor" și „Cântecul lupilor" pe 
exploatator, a cerut spânzurarea 
regilor ca în poezia „Trimiteți 
regii la spânzurătoare", a pros
lăvit pe muncitori și pe luptători, 
propovăduind înfrățirea popoarelor 
în lupta contra dușmanului lor 
comun.

RECENZIE

SCÂNTEI ÎN BEZNA
Romanul tov. A. G. Vaida cu

prinde o seamă de aspecte ale 
luptei Partidului în epoca premer
gătoare evenimentelor dela Grivița. 
Sunt redate în special condițiile 
de viață ale comuniștilor și anti
fasciștilor aruncați în închisorile 
burgheziei și moșierimii. Viața dela 
Doftana, închisoarea în care au 
stat fruntașii Partidului, stă pe 
primul plan. Aici la Doftana, cresc 
și se călesc cei mai buni fii ai 
muncitorimii. Prin educația pe care 
a primit-o dela Partid tânărul 
Tudose, muncitor ceferist, bătut 
și schingiuit de organele Siguranței, 
nu capitulează în fața dușmanu
lui de clasă. Condamnat, el ajunge 
la Doftana unde cunoaște pe unii 
din conducătorii Partidului. Aici 
la Doftana își desăvârșește edu
cația comunistă. In închisoare 
colectivul susț ne numeroase lup-

a luat
Zilele trecute, în cadrul unei 

ședințe, ținută Ia Clubul Munci
toresc, a luat ființă un cenaclu 
literar, menit să contribue la în
făptuirea revoluției culturale din 
localitatea noastră.

Tov. Petre Iosif, din partea 
Uniunii Scriitorilor din R. P. R., 
a subliniat importanța și necesi
tatea înființării acestui cenaclu, 
criteriile de organizare precum și 
sarcinele imediate care stau în 
fața noului cenaclu. Vorbitorul a

Partidul și Guvernul nostru în 
urma marilor reforme sociale din 
țara noastră printre alte legi a in
trodus și Legea pentru Protecția 
Muncii. Această lege prevede o 
serie de măsuri pentru prevenirea 
și înlăturarea accidentelor.

Măsuri pentru prevenirea acci
dentelor nu s’au luat însă în toate 
secțiile din Combinatul nostru.

Astfel la silozurile de materiale 
dela Secția Furnale, această pro
blemă lasă foarte mult de dorit, 
deoarece distanțele dela căile fe
rate nu sunt asigurate, iar pe 
platoul de sus al furnalelor și în 
special in magaziile de mangal 
domnește dezordinea.

Conducerea Secției Furnale a 
avut sarcina de a îmbunătăți con-
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te cu direcția pentru îmbunătățirea 
regimului. Tudose învață dela 
tovarășii săi și împreună cu aceș
tia cum trebue dusă lupta, sacri
ficiile pe care le cere această luptă.

Romanul scoate în evidență 
câteva figuri de conducători ai 
clasei muncitoare. Cruzimea au
torităților burghezo-moșierești e 
înfrântă numai prin lupta colecti
vului de dețineți comuniști, prin 
voința de fier. Neînfricați, aceștia 
conduc cu mână sigură toate ac
țiunile.

Romanul prin toate episoadele 
pe care le cuprinde constitue un 
veritabil document al vieții dela 
Doftana din jurul anilor 1925— 
1930

Lectura sa e extrem de folosi
toare pentrucă arată cât de grea 
și plină de sacrificii a fost lupta 
clasei muncitoare pentru binele 
poporului, și pentrucă oferă pilde 
de înalt patriotism, de spirit, de 
jertfă, de ură împotriva exploata
torilor.

La Clubul Muncitoresc a Sindicatului nostru 
literar

Toți acei cari se află la prime
le încercări literare, în cadrul 
cenaclului vor găsi sprijinul ne
cesar, pentru îmbunătățirea cali
tativă a producției lor, spre a putea 
fi publicată în presă și revistele 
de specialitate.

Pe această cale, conducerea 
cenacului, solicită sprijinul tutu
ror celor intere ați, să parti
cipe într’un număr ât mai mare 
la ședințele literare, ere vor fi 
anunțate din vreme.

cenaclului este.
ființă un cenaclu 

arătat că rostul 
de a descoperi, antrena și promo
va în munca de creație literară, 
cât mai multe elemente talentate 
ridicate din rândurile muncitori
mii noastre.

Pentru a realiza cu succes 
această sarcină, Cenaclul trebue 
să fie sprijinit efectiv de condu
cerea C. S. H., organizațiile de 
masă, precum și de muncitorii și 
intelectualii din uzina și orașul 
nostru.

i

Conducerea Furnalelor este chemată să ia toate măsurile 
pentru prevenirea accidentelor

zgură sunt nevoiți să facă anumite 
înconjoruri, ocolind toate canatu
rile care nu sunt astupate bine. 
Aceasta poate să dea naștere și 
unor accidente In muncă.

Problema înzestrării cu apără
toarea de tablă sau plasă de zgură, 
la gâtul furnalelor și pe platforma 
de sus a prăjitoarelor nu a preocu
pat în mod serios conducerea Fur
nalelor. Din această neglijență se 
pot provoca accidente în timpul 
când furnalele scot gaze, munci
torii de pe terenul de sus putând 
să cadă printre gratiile dela mar
ginea podului furnalelor, iar la 
prăjitoare poate să cadă minereu 
de pe platforma de sus peste mun
citorii care manevrează vagoanele 
la linia de funiculare.

dițiile de transport la mecanizare, 
prin adaptarea unor tampoane de 
lemn la vagonetele liniei defuni- 
cular. Această sarcină cu toate că 
a fost trasată cu termen fix sub- 
inginerului Roman, nu s’a dus la 
îndeplinire nici până în prezent 
și continuă să se întâmple acci
dente, muncitorii lovindu-se între 
vagonete.

Conducerea Secției Furnale ne
ținând seama de sesizările Comi
siei de Protecția Muncii, n’a luat 
nicio măsură pentru acoperirea 
canalelor de zgură granulată și a 
gurilor de canal care împiedică 
ridicarea productivității muncii.

Din această cauză muncitorii 
din schimbul de noapte care lu
crează la pregătirea oalelor de



UZINA NOASTRA

INFORMAȚII DE PARTID
Prelucrarea Rezoluției Plenarei C. C. al P.M. R. 
cu plivire la rezultatele verificării membrilor de 
partid și la primirea noilor membri în Partid

In întâmpinarea primului nostru plan cincinal
Ei lucrează în contul lunilor viitoare

In ziua de 25 Iulie a avut loc 
în sala Cazinoului C. S. H. șe
dința plenară a activului de par
tid din cadrul Județenei noastre, 
în care s’a prelucrat Rezoluția 
Plenarei C. C. al P.M.R. cu pri
vire la rezultatele verificării mem
brilor de partid și la primirea 
noilor membrii în Partid.

Rezoluția a fost prelucrată de 
tov. Șerban Constantin secretarul 
Comitetului Județean P. M. R. 
C. S. H Vorbind despre impor
tanța acțiunii de verificare, tova
rășul Șerban a subliniat ajutorul 
prețios primit de Organizația no
astră de Partid din partea Comi
tetului Central prin acțiunea ve
rificării, spunând : „Acțiunea ve
rificării Întreprinsă de Partidul nos
tru a constituit pentru Organizația 
noastră de Partid un eveniment 
de seamă și un ajutor neprecu
pețit în munca de partid. La noi, 
la Hunedoara prin acțiunea veri
ficării s’au scos din rândurile 
Organizației noastre o serie de 
elemente necorespunzătoare, duș

Conducerea Minelor Ghelar 
este chemată să acorde mai multă 
atenție Standardelor de Stat

In nenumărate rânduri s’a ară
tat în semnătatea standardizării 
socialiste în îndeplinirea și de
pășirea Planului de Stat.

Uaii conducători însă, continuă 
să nu dea importanța cuvenită 
acestei probleme, m nimalizând-o.

Comisia de Stat a Stan
dardizării a însărcinat un colectiv 
de ingineri din Combinatul nos
tru Cu standardizarea mineureului 
de fier în regiunea Poiana Ruscă ; 
această standardizare având o 
însemnătate mare, dat fi nd că 
tocmai Combinatul nostru este 
consumatorul principal al acestor 
minereuri și mai ales că cele mai 
principale exploatări din această 
regiune aparțin Combinatului.

Față de această problemă se 
cere deci din partea Combinatului 
o atenție deosebită și studierea 
amplă a proectului de Standard 
trimis de Comisia de Stat a Stan
dardizării pentru consultare.

Din partea conducerii Furnale
lor se poate spune că problema 
a fost lilată destul de serios, fă- 
cându-ae propuneri concrete de 
modificări asupra conținutului 
proectului în scopul ridicării ca
lității minereului și deci și a îm
bunătățirii fontei produse.

Nu acelaș lucru se poate spune 
însă despre conducerea Minelor 
de Fier din Ghelar unde proble
ma a fost tratată prea puțin și 
superficial.

Astfel delegatul Minelor de Fier 
Ghelar care face parte din co
lectivul pentru discutarea proec
tului Comisiei de Standardizare, 
Ing. Zaharia, nu s’a prezentat la 
ședința Colectivului de standar
dizare din care cauză, prezența 
celorlalți delegați a fost inutilă, 
ședința amânându-se pentru altă
dată.

La ședința următoare s’a sta
bilit ca pentru definitivarea pro
ectului de standardizare al Com
binatului nostru să se furnizeze 
date medii asupra analizei mine- 
nereurilor, date ce trebuiau luate 
în discuție de un colectiv.

Inginerul Zaharia dela Minele 
Ghelar a fost convocat la ședin
țele acestui colectiv dar nu a ve
nit nici odată cu toate că a fost 
solicitat timp de câteva săptă
mâni prin telefoane și adrese 
scrise.

mane Partidului. Dacă trecem în 
revistă activitatea a numai unei 
părți din acei ce au fost scoși 
vom constata că ele formau un 
lanț de greutăți, formau un obs
tacol în activitatea noastră, a 
tuturor."

Io continuare tov. Șerban a 
explicat unele puncte ale Rezolu
ției, privitoare la primirea de can
dida ți, la stagiul de candidatură 
și la trecerea unor membrii de 
partid în rândul candidaților, ară
tând că centrul de greutate în 
recrutarea noilor membrii de par
tid cade în sarcina organizațiilor 
de bază, dându-le indicațiuni pen
tru munca din viitor. A făcut 
apoi un apel către activul de 
partid, de a-și întări vigilență 
și demasca elementele dușmănoa
se.

In urma prelucrării Rezoluției 
nUmefoși tovarăși s’au înscris la 
discuții, analizând și cerând lă
muriri referitoare la unele puncte 
din Rezoluție.

Comisia de Standardizare a 
dat timp suficient pentru aceste 
propuneri, dar timpul a trecut 
fără folos, deoarece acest colec
tiv nu se putea întruni decât în 
prezența delegatului Minelor de 
Fier Ghelar; acesta prezentân- 
du-se doar în ultima zi nu s’au 
mai putut face cercetări serioase 
pentru a furniza datele necesare 
standardizării, din lipsa de timp.

Consecințele acestui fel de a 
privi standardizarea din partea 
conducerii Minelor Ghelar a și 
început să se cunoască.

Lemnul rotund din mină, 
standardizat anul trecut și a că
rui stare a intrat în vigoare la 1 
Ianuarie 1950, nu corespunde 
scopului Minelor Ghelar, fiind de 
grosimi prea mici și deci nu re
zistă la presiune.

Conducerea grupului Minelor 
de Fier Ghelar se plânge cu nu 
poate folosi lemnul livrat de în
treprinderile forestiere conform 
STAS-ului și preconizează că se 
pot întâmpla chiar accidente din 
această cauză.

Ne punem întrebarea : Dece 
conducerea Minele de Fier Ghe
lar n’a acoidat nici o atenție pro
ectului, atunci când l-a primit de
la STAS, dece nu au cerut mo
dificarea acestuia în sensul nece
sităților specifice ?.

Mai mult STAS-ul a intrat 
legal în vigoare la 1 Ianuarie 
1950, iar la Combinat 
a fost primit mai târziu, 
când a fost trimis Minelor 
Ghelar, dar nimeni nu i-a dat 
nici o atenție și nu s’a sesizat 
până acum, când desigur o mo
dificare a STAS-ului nu mai este 
posibilă. Se impune ca condu
cerea Minelor Ghelar să priveas
că în mod mai serios problema 
standardizării, deci să-și dea con
tribuția la Introducerea standar- 
durilor.

Dea3emeni se cere din partea 
tuturor secțiilor din Combinat 
care sunt legate de problema 
standardizării să dea o importan
ță deoseb.tă acesteia, standardi
zarea fiind problema ce trebue 
urmărită zi de zi pentru ca Planul 
nostru de Stat să fie îndeplinit 
atât cantitativ, cât și calitativ.

Șerban Ștefan 
corespondent

Sporindu-și eforturile în între
cerea socialistă, luptând pentru 
a da cât mai multă fontă Patri
ei noastre, echipele de furnaliști 
dela Furnalul I. obțin succese 
importante.

îndeplinind de mult programul 
de producție pe luna Iulie, echi- 
prim-topitoruiui Baba Ioan, luc

O nouă inovație a UTM.-istului Szâkely Arpad dela C.F.U. 
care mărește productivitatea muncii cu peste 1000 la sută

La Secția C. F. U. a Combina
tului nostru uzarea cuzineților 
dela vagoane și macarale necesită 
zilnic înlocuirea lor cu alți cuzi
neți noi, sau rectificarea lor atunci 
când este posibil. Singurul strung 
cu greu făcea față nevoilor me
reu crescânde ale 'secției, deoarece 
necesitau strungire și alte piese 
în afara cuzineților.

înainte se executau cu mare 
greutate 3 cuzineți pe oră din 
cauză că centrarea lor se făcea 
anevoios în șaiba strungului.

Utemistul Szekely Arpad, strun
gar la această secție a trecut la 
construirea unui dispozitiv care 
să reducă timpul de centrare, 
fixare și strungire a cuzinetului.

Este necesar ca din hala de turnare dela O. S. M. să fie 
eliminată zgura și celelalte rămășițe de materiale

Nu de mult la Oțelăria Siemens 
s’a făcut reparația generală a tu
turor instalațiilor. Cu această oca- 
ze s’a făcut și curățenie în hala 
de turnare, pentru ca terenul să 
fie liber și să nu mai împiedice 
elaborarea oțelului.

S’a eliminat din hală zgura care 
se depozitase, cochilele stricate, 
cochilele cu blocuri în ele și toate 
celelalte rămășițe.

Deabea s’a terminat curățirea 
halei și începe să se umple din 
nou. Acum locul oalelor de tur
nare și a cochilelor bune, care 
sunt în folosință, îl ocupă cele 2 
oale stricate și alte multe cochile 
cu blocuri în ele, resturi de ma
teriale și zgură.

Toate acestea se întâmplă din 
cauza că unii maeștri, șefi de 
echipă și macaragii nu dau atenția

Uniunea Cooperativelor și Administrația „Comcar" sunt 
chemate să organizeze programul de distribuire la Ghelar

Acum câteva luni, s’a construit 
la Ghelar de către Cooperativa 
„Dacia" o baracă pentru desfa
cerea zarzavaturilor.

Bucuria minerilor a fost fără 
margini când au văzut că se vor 
aduce zarzavaturi și nu vor mai 
fi nevoiți să lipsească dela lucru 
pentru a merge la Hunedoara să 
facă asemenea aprovizionări.

Baraca construită are vreo 3-4 
încăperi, rafturi, geamuri, masă 
și cântar.

Dela început această secție a 
Cooperativei „Dacia" din Ghelar 
a început să meargă prost.

Aprovizionarea cu zarzavaturi 
nu a dat rezultatele cuvenite de
oarece, s’a adus numai ceapă, 
cartofi și dovlecei și acestea nu
mai la două săptămâni odată, 
deci insuficient pentru marea 
massă de muncitori din Ghelar.

Pe lângă minerii care locuesc 
în Ghelar, dela această Cooperati
vă se mai aprovizionează cu ce
le necesare, muncitorii care lo
cuesc în comunele Ruda, Plop 
și Toplița. 

rează în contul ultimelor zile ale 
lunii August.

Exemplul lui este urmat și de 
echipa lui Dojescu Simion, 
care lucrează deasemeni în con
tul lunii viitoare.

* * *
Luptând sub lozinca „mai mult 

oțel pentru Patrie, pentru pace",

Dispozitivul construit de el, este 
așezat pe o șaibă fixată pe su
portul strungului prin intoduce- 
rea a două șuruburi, dispozitiv 
pe care se așează 4 cuzineți de o- 
dată strânși Ia un capăt al 
dispozitivului printr’un șurub. Prin 
aceasta, centrarea se face numai 
cu manivela dela masa strungului 
și cu mult mai repede.

Cuțitul strungului este introdus 
într’o bară de oțel fixată între pă
pușa fixă și chenarul păpușei 
mobile care acționează în rulmenți. 
Prin învârtirea cuțitului se execută 
strungirea compoziției celor 4 cu
zineți care sunt fixați pe acel 
dispozitiv. Prin această inovație, 
timpul de executare a unui cuzi- 

cuvenită îngrijirii ordinei în hala 
de turnare.

Spre exemplu, maestrul Stanciu 
Viorel nu-și organizează destul de 
bine munca în hala de turnare, 
din care cauză întâmpină greutăți. 
In loc să se îngrijească de elibe
rarea terenului din hala de tur
nare, să controleze pregătirea la 
timp și în cele mai bune condi- 
țiuni a gropilor și oalelor detur
nare, intră în discuții aprinse cu 
muncitorii, pierzând astfel foarte 
mult timp prețios.

Mai sunt și o serie de munci
tori care nu-și înțeleg adevăratul 
rol în procesul de producție. O 
bună parte din macaragii dela 
hala de turnare se dau jos de pe 
macara în timpul lucrului, pără
sesc macaralele înainte de a sosi 
schimbul, sau refuză să execute 
anumite lucrări.

Situația în momentul de față 
este foarte proastă, deoarece la 
această cooperativă nu se mai 
aduc cele necesare de un timp 
îndelungat.

In ceeace privește aproviziona
rea cu carne, situația este asemă
nătoare.

Soțiile minerilor sunt nevoite 
a aștepta la coadă pentru a le 
veni rândul să ia rația respectivă 
de carne dela ora 3 sau 4 noap
tea iar atunci când s’au apropiat 
de ușe sunt respinse pentrucă nu 
mai este carne. Aceste lucruri se 
întâmplă mereu datorită lipsei de 
•olaborare între conducerea Coo
perativei „Dacia" din Ghelar și 
Uniunea Cooperativelor din Deva.

Față de această situație, din 
acest important centru muncito
resc, Uniunea Cooperativelor din 
Deva trebue să ia măsuri urgen
te și să acorde o deosebită aten
ție aprovizionării cu zarzavaturi 

echipele de oțelari de Oțelăria 
specială a Combinatului nostru, 
dau tot mai mult oțel de bună 
calitate.

In fruntea realizărilor obținute 
în cadrul întrecerii socialiste se 
află echipa condusă de Popa 
Alexandru, care din cea de a 
doua decadă a lunii Iulie lucrea
ză în contul lunii Septembrie a. c.

net s’a redus dela 20 minute la 
mai puțin de 2 minute, iar calita
tea piesei s’a îmbunătățit cu mult. 
Acest tânăr strungar, în trecut a 
mai făcut și alte inovații dintre 
care una mărește productivitatea 
muncii cu 600%, iar acum prin 
noul dispozitiv adaptat la strungul 
său pentru strungirea cuzineților 
de vagonete, se mărește produc
tivitatea muncii cu 1200%.

In felul acesta înțelege strun
garul Szekeli Arpad dela C.F.U. 
să sprijine prin noi metode înde
plinirea Planului de Stat, să eon- 
tribue la întărirea Patriei și al 
lagărului păcii.

V. MANEA

Un asemenea exemplu este ma
caragiul Brauner Valentin, care 
fiind căutat de mai multe ori n’a 
fost găsit pe macara și în unele 
cazuri refuză să execute vreo 
lucrare sub diferite pretexte.

Pentru a asigura o bună des
fășurare a muncii, macaralele tre- 
buesc îngrijite în bune condițiuni, 
lăcătușii și electricienii să facă un 
control înainte de a începe lucrul, 
pentru ca fiecare defect să fie 
reparat.

Pentru ca macaralele să func
ționeze bine, macaragiul trebue 
să vină cu 15—20 minute înainte 
de începerea lucrului pentru a 
face revizia generală a macarale
lor și imediat să fie puse la punct 
dacă sunt unele stricăciuni.

Toate acestea trebue să fie con
trolate de către maeștrii șefi de 
schimb, pentru a asigura o muncă 
bine organizată și cu roade bune.

și alimente cooperativelor din 
Ghelar.

La fel, conducerea Societății 
Comerciale de Stat „Comcar" din 
Deva, trebue să se preocupe mai 
îndeaproape de aprovizionarea cu 
carne și de orarul de distribuire 
al ei, muncitorilor din Ghelar, 
actualmente cantitatea trimisă 
fiind insuficientă și se distribue 
numai odată pe săptămână.

Conducerea cooperativelor din 
Ghelar, Uniunea cooperativelor 
din Deva și Administrația „Com
car" din Deva și Hunedoara tre
bue să caute rezolvarea urgentă 
a problemelor sesizate, cunoscut 
fiind că prin aceasta ei vor con
tribui la asigurarea desfășurării 
în bune condițiuni a muncii mi
nerilor, luptători activi în frontul 
păcii.

Pelmuș Nloolae 
corespondent
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Rezoluția Plenarei C. C. al P. IVI. R. !
cu privire la rezultatele verificării membrilor de partid 

și la primirea noilor membri in Partid
(Urmare din pag, 1) 

știință care și-au pus toate cu
noștințele și forțele lor de muncă 
în slujba construirii socialismului 
și și-au dovedit atașamentul față 
de clasa muncitoare.

3. — Plenara indică organiza
țiilor de partid ca la primirea'de 
de candidați și membri în Partid 
să acorde o atenție deosebită fe
meilor muncitoare, care constitue 
o însemnată forță revoluționară în 
lupta pentru pace și socialism.

4. — Ținând seama că Uniu
nea Tineretului Muncitor este prin
cipala rezervă pentru complectarea 
rândurilor Partidului, Plenara cere 
organizațiilor de partid ca la pri
mirea candidaților și membrilor în 
Partid să acorde o atenție deo
sebită celor mai verificați și me
rituoși membri ai U. T. M. care 
participă cu elan la construirea 
socialismului.

5. — Vor putea fi primiți în 
Partid ostași ai Armatei Republicii 
Populare Române, devotați cu trup 
și suflet Partidului, poporului 
muncitor și apărării cuceririlor lui 
revoluționare, care dau dovadă 
de patriotism fierbinte și își însu
șesc cu stăruință știința militară.

6. — PRIMIREA CANDIDAȚI
LOR IN PARTID SE VA FACE 
IN CEA MAI STRICTĂ ORDINE 
INDIVIDUALĂ ȘI NU IN GRU
PURI.

Cel care urmează să fie primit 
candidat de partid va trebui să 
prezinte organizației de partid o 
cerere scrisă personal, să com- 
plecteze o adeziune conform mo
delului stabilit de C. C. al P. M. R. 
și să aibă recomandările cerute 
prin această hotărîre, precum și 
referințele organizațiilor și între
prinderilor în care a lucrat sau 
lucrează.

înainte de a examina cererea 
de primire, birourile organizațiilor 
de bază sunt obligate să verifice 
cu atenție recomandările și refe
rințele candidatului.

Organizațiile de bază vor dis
cuta în adunare generală primirea 
candidaților de partid, în mod obli
gatoriu în prezența acestora și a 
membrilor de partid care i-au re
comandat. Raportul asupra fiecă
rui candidat va fi făcut de însuși 
secretarul organizației de bază 
sau locțiitorul său; este necesar 
ca adeziunea și recomandările să 
fie cetite în întregime în adunarea 
generală.

Toate aceste cerințe se referă și 
la membri U. T. M, primirea lor 

în Partid trebuind să se facă de- 
asemenea în ordine strict indivi
duală.

Primirea candidatului în Partid 
se consideră valabilă numai după 
ce hotărîrea de primire, adoptată 
de organizația de bază a fost con
firmată de Comitetul de Partid 
R?ional (de Plasă) orășenesc sau 
sătesc, respectiv Comitetul Jude
țean pentru organizațiile de par
tid care țin direct de el.

Confirmarea candidaților de par
tid se va face în prezența aces
tora și a secretarilor organizațiilor 
de bază respective. Secretarii or
ganizațiilor de bază vor raporta 
personal despre primirea candida
ților și vor ceti procesul-veibal 
de primire, întocmit în adunarea 
generală a organizației de bază

7. — Pentru a îmbunătăți com
poziția proletară a Partidului, ast
fel ca în 2—3 ani Partidul să fie 
compus din cel puțin 60% ele
mente muncitorești, Plenara con
sideră necesar să stabilească o 
serie de măsuri pentru limitarea 
primirii în Partid a elementelor 
neproletare:

a) Organizațiile de partid vor 
primi candidați în Partid, în pro
porție de 8O°/o elemente muncito
rești și 20% elemente aparținând 
altor categorii sociale.

b) Pe baza Statutului P. M. R. 
care cuprinde obligativitatea sta
giului de candidat, se stabilește că 
pentru muncitorii din industria 
grea și industria mare, stagiul de 
candidat va fi de 6 luni. Aceștia 
vor trebui să aibă recomandarea 
a 2 membri de partid cu o vechi
me de cel puțin 3 ani în Partid.

c) Pentru ceilalți muncitori, pen
tru muncitorii dela S M. T. și Gos
podăriile Agricole de Stat, membri 
ai Gospodăriilor agricole colective, 
muncitori agricoli și țărani munci
tori, stagiul de candidat va fi de 
un an. Aceștia vor trebui să aibă 
recomandarea a 3 membri de par
tid cu o vechime de cel puțin 3 
ani în Partid.

d) Pentru celelalte categorii so
ciale stagiul de candidat va fi de 
un an și jumătate și vor trebui 
să aibă recomandarea a 4 membrii 
de partid cu o vechime de cel 
puțin 4 ani în Partid.

Membrii de partid care reco
mandă un candidat vor trebui să-l 
cunoască la locul de muncă de 
cel puțin un an și să poarte răs
punderea pentru recomandarea 
făcută.

8. — Plenara subliniază că cen
trul de greuteti în munca de pri

mire a noilor membrii și candidați 
în Partid cade asupra organizații
lor de bază. Membrii organizațiilor 
de bază și în primul rând secre
tarii și birourile acestor organizații 
trebue să fie conștienți de marea 
răspundere ce le-o încredințează 
Partidul și să lupte pentru a face 
față cu cinste acestei sarcini.

Comitetele Județene, Raionale 
(de Plasă) și întregul aparat de 
partid vor ajuta organizațiile de 
bază la îndeplinirea sarcinilor lor.

Activiștii cu munci de răspun
dere se vor ocupa ei înșiși de 
primirea candidaților de partid, de 
organizarea evidenței și de cu
noașterea membrilor de partid. 
Numai astfel secretarii Comitetelor 
de Partid, Județene și Raionale 
(de Plasă) vor putea să repartizeze 
pe noii membrii și candidați de 
partid la munci corespunzătoare, 
în conformitate cu capacitatea lor 
și cu sarcinile ce stau în fața or
ganizațiilor de partid respective.

VI. — Plenara C. C. al P.M.R. 
cere organelor de partid să des
fășoare o activitate intensă pentru 
crearea și desvoltarea în jurul 
organizațiilor de partid a unui 
activ puternic de oameni ai muncii 
fără de partid, dintre cei mai apro- 
piați Partidului, care luptă pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Partidului și 
Guvernului, care își dovedesc prin 
fapte, în producție, devotamentul 
lor față de Partid, dar care nu 
sunt încă pregătiți pentru a intra 
în Partid. Ei vor lua parte la adu
nările de partid deschise ale orga
nizațiilor de bază, bucurându-se 
de drept de vot consultativ și vor 
munci sistematic sub conducerea 
organizațiilor de partid pentru ridi
carea nivelului lor ideologic și 
politic.
• Primirea în activul celor fără de 
partid se face prin hotărîrea con
ducerilor organizațiilor de partid 
din întreprindeți, uzine, fabrici, 
instituții, S.M.T., Gospodării Agri
cole de Stat, Gospodării agricole 
colective etc. și cu recomandarea 
a 2 membri de partid.

VII. — Plenara Comitetului 
Central al P. M. R , călăuzindu se 
de învățătura stalinistă 
că „forța partidului marxist revo
luționar stă nu numai în numărul 
membrilor săi, cât înainte de toa
te în calitatea lor“, constată că și 
după verificare compoziția socia
lă a Partidului este nesatisfăcă
toare :

1. — In Partid există un nu
măr mare de elemente neproletare, 
mic-burgheze, pătrunse întâmplă

tor în rândurile Partidului, elemen
te șovăielnice și lașe care mani
festă atitudini potrivnice liniei și 
directivelor Partidului și calcă dis
ciplina de partid.

ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
VOR APLICA PREVEDERILE 
STATUTULUI P.M.R., EL1BE 
RÂNDU-SE IN MOD SISTEMA
TIC DE ACESTE ELEMENTE 
CARE NU MERITA ÎNALTUL 
TITLU DE MEMBRU DE PAR
TID.

2. — In Partid sunt multe ele
mente pasive care uu și însușesc 
linia Partidului, nu iau parte regulat 
la adunările organizației de bază, nu 
plătesc regulat cotizația și nu au 
ajuns încă la nivelul avantgărzii 
revoluționare a clasei muncitoare, 
dar sunt elemente cinstite.

Organizațiile de partid se vor 
ocupa în mod special de ridicarea 
lor la nivdul cerințelor ce se pun 
în fața unui membru de partid 
iar pe acei care — cu tot ajuto
rul primit — nu se vor ridica la 
acest nivel, îi vor trece în rându
rile candidaților.

Hotărîrea de trecere a unui 
membru de partid în situația de 
candidat va fi luată de organiza
ția de bază în adunarea generală 
și în prezența tovarășului respec
tiv ; ea se consideră valabi'ă nu
mai după ce a fost confirmată 
de Comitetul de Partid Raional, 
(de Plasă), respectiv Județean 
pentru organizațiile de partid care 
depind de el.

Atât hotărîrea organizației de 
bază cât și confirmarea Comitetului 
Raional sau Județean se vor trece 
într’un proces-verbal și se vor 
păstra în arhivă.

VIII. — Plenara atrage atenția 
tuturor organizațiilor de partid să 
respecte cu strictețe prevederile 
Statutului P.M.R. pentru a face din 
Statutul Partidului nostru baza de 
nezdruncinat a întregii vieți interne 
de partid; să introducă ordinea 
cea mai severă in gospodărirea 
documentelor de partid și în ține

Plenara obligă Comitetele Județene și Raionale (de Plasă) să 
prelucreze această Rezoluție cu toate organele și organizațiile de 
partid șl s'o aducă la îndeplinire

Primirea de candidați în Partid va începe dela 1 Octombrie 1950.
* * *

Dat fiind că verificarea activului și membrilor de partid. începută 
in Noembrie 1948, a fost terminată în întreaga țară, Comisia 
Centrală, Comisiile Județene și Subcomisiile de Verificare își înce
tează activitatea.

Toate apelurile și cererile de rezolvare a diferitelor probleme 
legate de verificare se vor adresa Colegiilor de Partid Județene 
și Comisiei Controlului de Partid a C. C- al P. M. R.

rea evidenței membrilor de partid. 
Carnetele de partid se vor înmâ
na personal de secretarii Comite
telor Județene sau Raionale (de 
Plasă).

PROBLEMA PRIMIRII IN PAR 
T1D ȘI GRIJA PENTRU CURĂ
ȚENIA RÂNDURILOR PARTI
DULUI ȘI PENTRU COMPOZI
ȚIA LUI MUNCITOREASCĂ, 
CONSTITUE. AȘA CUM NE 
ÎNVAȚĂ EXPERIENȚA URIAȘĂ 
A MARELUI PARTID BOLȘEVIC, 
PIATRA FUNDAMETALĂ A ÎN
TREGII POLITICI A PARTI
DULUI.

Ar fi o iluzie periculoasă să 
credem că după încheierea acțiu
nii de verificare n’au mai rămas 
în Partid elemente dușmane ne
identificate, cu atât mai mult cu 
cât există pericolul infiltrării și 
mai departe în rândurile Partidu
lui a elementelor străine și duș
mane. Fiind partid de guvernă
mânt, singurul partid politic din 
Republica noastră Populară. Par
tidul Muncitoresc Român nu poa
te să nu țină seama de faptul că 
spre rândurile sale se vor mai în
drepta fără îndoială, în cursul 
unui șir de ani, elemente străine, 
că dușmanul își va înzeci sfor
țările și va folosi mereu noi și 
noi mijloace și vicleșuguri pentru 
a pătrunde în Partid. Procesele 
Rajk, Kostov și Koci Dodze, ca
zul Pătrășcanu și al altor trădă
tori în slujba burgheziei au arăta t 
că încercarea de a pătrunde în 
partidele comuniste cu scopul de 
a le submina pe dinăuntru con
stitue o metodă obișnuită a 
dușmanului.

Sarcina tuturor organizațiilor de 
partid și a fiecărui membru de 
partid în parte este să apere 
Partidul împotriva pătrunderii în 
rândurile sale a elementelor duș
mane, străine și oportuniste, să 
ridice pe toate căile vigilența re
voluționară, să strângă și mai 
mult legătura cu masele, să țină 
sus steagul Partidului.

fTurnătorul-oțelar Stenică Vasiie 
luptă pentru o viață mai Sună
Burghezo - moșierimea exploata 

până la sânge poporul muncitor 
din țara noastră. Această exploa
tare a fost cunoscută pe deplin și 
de croitorul Bănică, lucrător la un 
patron. Familia sa a îndurat o 
mizerie grea.

Copii lui de mici erau nevoiți 
să muncească pentru a da un 
ajutor familiei. Vasile, unul din 
copii croitorului Bănică, dela vârsta 
de 13 ani a început munca pe la 
patroni din București și alte loca
lități. Sub biciul exploatatorilor 
muncea de dimineața până noaptea 
pentru o mâncare de nimica.

Au fost timpuri grele pentru 
poporul muncitor, care gemea sub 
biciul bandiților.

Aceste timpuri au fost, însă nu 
mai vor fi niciodată.

* * *

In 1947 Bănică Vasile a fost 
angajat la hala de turnare a Oțe- 
lăriei Sienuns Martin din Hune
doara. Aici, trei luni a cărat nu
mai material necesar fabricării 
oțelului. Apoi la cererea lui a fost 
mutat la groapa de turnare. Ii 
plăcea foarte mult meseria de tur
nător; s’a hotărît să devină și el 
turnător. Repartizat în echipa unui 
turnător bătrân, el a început mun
ca cu dragoste, trecând treptat prin 
filiera meseriei, dela munca de al 
4-lea turnător, la șef de echipă în 
numai 1 an de zile.

* * *
1949, primul nostru Plan de 

Stat. Problema montării rapide a 
gropilor de turnare devenea din ce 
în ce mai acută. Se cerea ca gro
pile să fie montate cât mai bine și 
repede pentru a face față produc

ției cuptoarelor noastre, pentru a 
putea da mai mult oțel Republicii.

Norma pentru montarea unei 
gropi a fost 4 ore.

■ Bănică Vasile a studiat mult 
metodele de muncă ale oțelarilor 
sovietici, reușind ca după multe 
frământări și încercări să reducă 
timpul de montare a gropilor la 
jumătate, deci la numai 2 ore.

U. T. M -istul Bănică, însă nu 
s'a mulțumit cu atât; lupta și pe 
mai departe, reușind să mon
teze o groapă într’o oră și 45 de 
minute, o oră și 30 de minute, o 
oră, iar ultimul său record este 
deabea 50 de minute pentru mon
tarea unei gropi de turnare.

Nimeni până acum nu atinsese 
asemenea recorduri.

* **
In acest timp el s'a înscris la 

școala de calificare profesională. 
A urmat cursurile școlii de califi
care gradul I și II pentru a de
veni oțelar, iar acum urmează 
cursurile gradului III de calificare 
pentru a deveni maestru oțelar.

El este acum ridicat în munca de 
ajutor de maestru turnător-oțelar.

Echipa lui, deține dela 1 Ianu
arie drapelul de fruntaș pe secție. 
S’a ocupat și de ridicarea de noi 
cadre care să împrospăteze și mai 
mult rândurile muncitorilor califi
cați la Oțelăria Siemens Martin.

Câmpeanu Vasile și Almășan 
loan care mai înainte făceau parte 
din echipa lui, astăzi sunt șefi de 
echipă la groapa de turnare.

Schimbul de experiență la Re
șița unde a fost trimis, a făcut ca 
să-și îmbunătățească munca. A în
vățat felul cum se face elaborarea 
tuturor formelor de oțel pe baza 
instrucțiunilor tehnologice. La groa
pa de turnare el a aplicat primul 
metoda de montare a chochilelor 
înaintea trictelor care a dat rezul
tate bune, reducând timpul de 
montare a gropilor.

La fiecare consfătuire de pro
ducție a secției vine cu propuneri 
de îmbunătățire a muncii. Nu lip
sește niciodată dela consfătuirile 
cu Direcțiunea Combinatului, a

tunci când se discută problemele 
secției. * ♦*

„Când m’am angajat în uzină, 
— spune Bănică Vasile — nu 
aveam decât 4600 lei salariu. Azi 
însă, văd foarte bine că ridicân- 
du-mi calificarea profesională, am 
un câștig cu mult mai mare, apli- 
cându-se întocmai principiul socia
list de salarizare: fiecăruia după 
munca sa. Insușindu-mi o mai 
bună calificare profesională am 
reușit ca în loc de 4600 lei, azi 
să am un câștig până la 19.000 
lei."

„Numai prin aplicarea de noi 
metode în muncă, — spune mai 
departe Bănică, — numai printr'o 
calificare profesională ridicată pu
tem ajunge ca să deservim cu 
adevărat interesele întregului po
por muncitor, interesele Patriei 
noastre, întărind-o, făcând din ea 
factor tot mai activ al puternicului 
front al păcii.
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