
Să sprijinim lucrările de veri
ficare a activului de Partid^
Lucrările <le verificare a 

activului Partidului x juni ițo 
resc Român au început. Ele 
se desfășoară dtipa un plan 
întocmit de Comitetul Cen
tral Și aplicat de Comisiai Cen 
trală de verificare.

Ver ficarea este unul din 
Cele mai importante eveni
mente ce se pot produce în 
viața unui partid ca al nos 
stru, șl un eveniment de cea 
mai mare însemnătate ' în 
vjața fiecăruia din activiștii 
verificați. Este o’ formă în.Jaă 
a luptei revoluționare. o 
formă înaltă a luptei de 
clasă, pcntrui ă ea tinde to 
mai la întărirea caracterului 
Partidului nostru ca Partid 
al clasei 'muncitoare, ca a- 
vantgardă a clasei muncitoa
re. Verificarea activului este 
menită -ă ridice calitativ ac
tivitatea Partidului Muncito 
resc Român pe o treaptă su 
per oară, deci săi pregăt.as 
că, pentru noui bătălii deci
sive tn care să conducă pe 
oamenii muncii la cucerirea 
de! noui victorii.

Clasa noastră muncitoare 
se află în ofensivă. Construi
rea socialismului înseamnă 
planificarea economiei, con - 
stru i rea unor noui organe 
(populare 'ale puterii locale 
de stat, pregătirea răbdă
toare a organizării sociali ne 
a agriculturii, pași hotărîți 
pe calea revoluției culturale 
etc.. etc. în ajunul unor nOui 
bătăi i Partidul își trece în 
revstă rândurile; în primul 
rând și cu deosebită atenție 
CAÎDRELE, 'căutând $A le 
cunoască cât mai bine.

înainte dea păși în fața co 
misiei de verificare, un acti
vist 'de Partid trebue să-și 
facă el însuși un serios exa 
men al activității depuse, să 
se analizeze el singur, căută 
tând să descopere și să înlătu
re tot cea ce e nesănătos în fa 
Iul lui de a gândi și a actio 
na. El trebue să știe că tă
când acesta ajută comisiunea 
să-și ducă la bun sfârșit ]u- 
crăr le, creind' mai a’es puțin 
ta Ta iei însuși să fie mai pu 
tem'c ajutat în munca sa. de 
venind un altul, mai călit și 
mai capabil de a lupta mâi 
ne cu forțe înzecite.

Expunându-și autob Ogra 
fia în fața comisiei, un acti 
vist trebue să fie sincer. El 
nu trebue să-și ascundă gre- 
r.n’i’e săvârșite în muncă Iș: în 
viata de toate zile'e și să nu 
ascundă Partidului n;ci greȘc 
Iile altora. Trebue să-și expu 
nă'activitatea în spirit autorii 
tic bolșevic, să-și desxă’ue 
greȘel'le, dovedind prin acea 
stă măsura în care el va pn 
tea deveni mâine un mai bun 
ostaș al Partidului decât a- 
stăzi.

\ce?aș sncentate și ace 
'la . spirit critic este necesar 
și atunci când este vorba da 
a lămuri Comisiunea de veri 
f c.are — și prin ea Pa' t dul 
— și asupra altor tovarăși.

Sunt cu des ivârșlrp st ăine 
de spiritul lucrărilor <V vJri, 
ficare și de sp ritul Paitidului 
căutarea ,cu orice preț <b 
greșeli în dosul fiecărui cu
vânt dormța de a descoperi 
neapărat în fiecare ftază un 
conținut 4răin.

Comisiunilo de verificare a 
activului de Partid pornesc 
îiV această, operație, care are 
caracterul unui larg control 
în spirit critic și ai țocriti. . 
dela felul în care^și duc mun 
c.a activișt i d< Partid, anali, 
zând totodată munca organe^ 
lor de'I’artid. f l

Comisiunea de vcrificare 
caută iă se încredințeze dm 
că activistul de jKirticI care 
apare înaintea ei respectă 
democrația internă de partid 
sau praclică metode de co
mandă dacă el duce munca 
în1 mod colectiv sau lucrează 
sectar și birocratic, dacă 
încurajează critica și 'auto
critica, sau dacă o gâtuește, 
dacă ține legătura cu mas- 
sele, dacă învață massele și 
învață idela masse sau dă 
dovadă de înfumurare, dacă 
dă dovadă de vigilență d0 
clasă sau de împă' luitorism! 
oportunist. / ' ■

In acelaș tjmp ele au reu
șit să descojiere uncie ele
mente dușmănoase, care au 
pătruns în partid pentru a 
lovi în oamenii muncii în 
unitatea clasei muncitoara 
șî pentru a uș*ra pătrund» . 
rea influenței burgheze în 
rândurile, celor ce muncesc.

Verificând activitatea fie 
cărui activist se verifică în
săși viața Organului de 
Partid.

Privind în mod critic și 
autocritic activitatea diver - 
selor organe de Partid, se a- 
duce o întărire a muncii de 
Partid și o întărire a Organe 
lor .locale fde Partid.

Membrii de Partid și oa
menii muncii primesc >,cir îm 
credere și 'bucurie verificata 
activului' de Partid, deoarece 
își dau seama că numai *'n 
Partid cu adevărat revolu
ționar, Partidul LOR este 
capabil de o asemenea ac-> 
țiune, că prin verificare, or
ganele de Part d se apropie 
de masse, se leagă maf strâns 
cu massele și îndepărtează 
elementele corupte, afaceris
te, birocrate, dușmănoase; 
pe care massa le urăște. Co
misiile de verificare păstrea
ză un contact viu, nu numai 
cu 'membrii de Partid, ci și 
cu nemembrli de Par''d 
muncitorii sau țărani munci 
tori cinstiți, ca’ i ajută Co- 
siile în munca lor, consi
derând că aceasta const tue 
o datorie de con ființă pen
tru orice om al muncii, de
votat cauzei clasei munci - 
toare și poporului muncitor.

*) După articolul de fond 
din Scânteia Nr. 1299 din 
12 Dec. 1948.
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£ucvâa»île Ce N» Ua — Desl>alca*âle 
asupra declarației drepturilor Omului 

IN UNIUNEA SOVIETICĂ 
relațiile dintre stat și individ sunt 
relații de armonie, oglindindu-se în 
formule de care se mândrește în
treaga omenire progresistă: 

„U.R.S.S. este un stat socialist 
al muncitorilor și tiranilor"

PARIS 13 (Radu-). — In 
seara zilei de 11 Decembrie, 
sesiunea plenară a /Adunării 
Generale a adoptat declarația 
drepturilor omului. După cum 
era de așteptat, majoritatea 
anglo-aasericană a respins 
propunerea delegației sovietice 
de a amâna adoptarea acestei 
declarații până la sesiunea 
viitoare, astfel în cât Aduna
rea Generrlă să fie în stare 
să examineze în mod serios i 
proectul prezentat, care con- I 
ține numeroase fapte, scoase ! 
tn evidență de către A I. Vâ- ! 
șinski tn cuvântai ea sa din 9 j 
Decembrie,

Majnribtea anglo ameri
cană a respins deasemenea 
toate amendamentele propuse 
de către delegația U.R.S.S. și 
care tindeau să elimine lipsu
rile cele mai importante ale 
proectclui de declara'ie. Corn* 
portându-se astfel, blocul 
anglo-american a confirmat 
faptul vădit că intenționează 
să utilizeze declarația adop
tată la 11 Decembrie ca o 
simplă perdea de fum, menită 
să mascheze opresiunea și 
condițiile inumane de trai ale 
milioanelor de oameni simpli

Stațiunea de mașini și 
tractoare S.M.T. Orăștie 

se pregătește intens în vederea cam
paniei însămânțărilor de primăvară 
Stafiunea de mașini ți tractoare S M T. Orâștia, ae pregătește 

Intens pentru cimpania insâmânțârllor de primăvară. Muncitorii de 
aici mal cu seamă tractoriștii mecanicii, muncesc cu râvnă pentru 
punerea la punct a tuturor tractoarelor șl mașinilor necesare insă- 
mân(ârilor de primăvară. Muncitorii acestei stațiuni depun eforturi 
și se străduiesc necontenit penru a face din ea un sprijinitor real 
al târănlmel muncitoare hunedorene

In coloanele ziarului no - 
stru nc-ain mai ocupat de a- 
Ceastă stațiune. AJm' arătat 
felul șl situația tn care se a- 

din țările capitaliste.
In cuvântările pe care le-au 

ținut, delegații Egiptului, Ecua
dorului și Siriei au insistat ca 
proectul de deleg ție să fie 
adoptat fără nici un amenda
ment.

Delegatul Jugoslaviei a sub
liniat existența unor lipsuri 
fundamentale în acest proect

Cun’inuare în pagina 4-a

închiderea lucrărilor
Congresului Uniunii

Alegerea Comitetului
In dună amiaza zilei dc 

ii Crt. la orele 16 au înce
put lucrările celui de al 4 lea 
Congres al Uniunii popu a 
re Maghiare, prin expunerea 
raportului ț o itic și organi
zatoric prezentat de preșe
dintele Uniunii Po ulare Ma
ghiare Kacso 'Sandor.

In prima,parte a raportului 
Kacso Sandor a fost o ex
punere generală asupra si
tuației politice inte’. na‘o tale 
șt interne în car,' se des', i- 

fia la început d« acu i'ale. 
Este adevărat ci in campania, 
însămânță .lor de toamnă 
S. M. T. Orășt e nu a p tut 
face față marei afluența de 
cereri ale țăiănimii m nci- 
toarc pentru araturi, uncie 
din tractoarele aduse dela 
fermele de Stat, au f. st de
fecte iar alte e fără piese d<- 
schimb. Lipsa de trac'ori ti 
a fost ș, ea o piedică in ca
lea bunulu mers al St țiunci. 
Insă de atunci la S. M T. 
Orăștie, mu R- din ace-t pie 
dicî au fost înlăturate - Sta 
punea pășe.tec. hotă re-pre 
noui realizări.

Roadele muncii se văd
Iată, in 'decurs d- numai 

câteva săptă riâix . Vi acea
stă :..ațiuir. se u >ale vedea 

1 viață novă. <J ie' mare 
constituita cie curând. in par 

| tea dreapta ia locum e or ei, 
se 1 dică >una nouă a. mare, 
lungă de 40 m. șilată d- 10 
m. Amândouă sunt men te 
să adăpostească ti actoareie 

I și batozele. Când s’au apu- 
| cat să lc construiască câțiva

Gh. Țigăv.
Continuare o pag 4-a

Populare Maghiare
Executiv al U. P. M.
soară ('ongrcsul, scoțând in 
evidență lupta pentru pace 
dusa de URSS forța con
ducătoare și ta uzito.ire a 
lag.irulu. anti imperialist, și 
del tarile de democrație popu 
Iară, de mișcarea munciio- 
reasca șt democratică din 
lumea întreagă.

Pe tflan organizatoric, vor 
b.torul a arătat că. principa
la sarc.nă a UPM de x 
luptă pentru îndepărtarea.

Continuare In paj. 4.
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în chestiunea
Ziltlt acestea a avut loc o ședinfă a Biroului Politie al 

C. C. al P. M. R„ care din însărcinarea Plenarei C. C. al P. 
M. R. a luat în discuție sarcinile Partidului in chestiunea na
țională.

Biroul Politic a adoptat următoarea rezoluție :
Corn h tul Central al Partldelui 

Muncitoresc R'mân, conștient de 
șarclni e mari ce stau fn fața 
clasei muncitoare și ale înt egu- 
lul popor In perioada de trecere 
dela capitalism la aodalism, pen
tru a as gura o coase.«antă apli
care a poiiticii democratice in 
prebiema națională, consideră 
nectsară prelucrarea ternei'ică cu 
fntreg.il Partd a acestei chestiu
ni. In cond ț ile actuale ala ascu
țirii luptei de claaă, aplicând cu 
fermitate lin'a Pzrtidu'ul in chesti
unea națională, cimentăm și mat 
bina unitatea pJitlcă și morală a 
poporului muncitor fără deose
bire de naftonaiitate, pe drumul 
construi ii socialismului Totodată 
smulg< m o armă periculoasă din 
mâna dușmanului de clasă, din 
mâna reacțiunli și a imperialis
mului.

1.
Rezolvarea chestiunii naționale 

este o s*rcir ă de seamă a po
liticii proletariatului. Partidul pro
letariatului, singura forță polit‘că 
ce merge consecvent pe linia re
zolvării depline a ch stiunii na
ționale, fn concordanță cu inte
resele fundamentale ale clasei 
muncitoare și ale Întregului po
por, este călăuzit de iovățăturite 
marxism-kr.inismului. lnvă ăt ira 
lui Marx-Engelș-Lenin și Stelin 
plecând dela piiu.ipiul că nu 
poate fi liber un popor dacă a- 
aupraște alte popoare, ne arată 
că proletariatul și partidul lui re
voluționar trebue să devină con 
ducătoiul luptei pentru libe tatea 
șl egalit»t a de drepturi a tuturor 
național tâțiilor, pentru solida i 
tatea int«rnațlrnală a celcr ce 
muncesc. Cta.ictl merx smului au 
arătat că, ch«stime* națională 
trebue privtă in legătură cu sar
cinile ce stau fn fața clasii mun
citoare și că ea se suboidi nesză 
întotdeauna sarcinii prcncipale a 
clasei muncitoarr: desființarea ex 
ploit.ril capitaliste și instaurarea 
Orânduirii socialiste, că făiă reali
zarea ega iiății depline a nsț o- 
nalităț lor, proletariatul nu poaie 
să lichideze exploatai ea omu ui 
de către om.

Lenin și Stalin su luptat atât 
împotriva șovinismclu m re-rus, 
cât și fmpotr.va nat'Onal smului 
reacționar al hu gh zi i naționa- 
lităț lor asuprite.

Part dul bolșevic a demonstrat 
fn mod strălucit cum trebue re
zolvată prob'ema naționa â în 
cadrul nvoluțitl social ste. Din 
a ea inch soare a popoarelor care 
a fost Rusia țaristă, Partidul bol
șevic a creat măreața pa rre co
mună a tuturor pop arclor so
vietice, eliberate dt orice »xplc- 
atare șl asuprire. Uniunea Re- 
publicelor Socialiste Soviet ce s’a 
f rmat pe principiul egal ătil și 
al hberri voințe a poo arelor.

Exoi ând biruința polit.cii na

ționale Jeninkte, Stalin spune" 
„Liesa claselor exploatatoare care 
surd o ganizatoa-ele principale ale 
vrajbti dfntre națiuni: lipsa ex
ploatării care cultivă neîncrederea 
reciprocă șl ețață patimile națlo- 
nahste; fzptul că Ja putere se 
află clasa mincitoare dușmană a 
oricărei st bjugări și purtătoa'e 
ere inc ossă a idtii internaționa
lismului; realizrrea ajutorului re- 
ci^ioc latre popoare la toate do
meniile vieții economice și sociale; 
fn «fârș't Înflorirea cu turii naț o- 
nale a popoarelor U.R.S.S., cul
tură naționa ă în formă, socialistă 
fn conțiout: toț acești factori și 
alți faciori asemănători au dus 
la sch mhirea radicală a fiziono
miei popoare or U.R.S S,, la dis
pariția din sânul lor a sentimen
tului de neîncredere reciprocă, la 
desvoltirea sentimentului de prie
tenie reciprocă, la ștab lirea unei 
adevărate colaborări frățești a 
popoarelor (n sis emul unui stat 
unional unic.*

Politica naționalistă, rasistă, șo- 
vinistă, folosită di îne-rialiști, 
tinde sa submineze solidaritatea 
internațională a maselor munci- 
toa e în tupts lor Împotriva împe- 
ria ismului, pentru democrație și 
socialism și duce la pierderea 
Independenței ș> suveranității na
ționale a popoarelor Po itica so- 
v etică de egalitate fn drepturi 
instaurează și pe plan extern 
relații amicale între pi poare, re
lații bazate pe respe tsr?a liber
tății șl a Independenței tuturor 
națiunilo'.

Stalin ne învață; .Oamenii so- 
v etici consideră că, orice națiune 
indiferent dacă este mare «au 
mică, are particularității» sa e 
calitative, specificul său ca e li 
aparț ne numai ei și care nu se 
gisișta la alte națiuni Aceste 
particularități constitue acea con- 
t lbuț'e pe car* fiecare nați: ne o 
aduce la tezaurul comun al cul
turii mondiale, îl completează și 
li tmbngățește. In acest sens 
toate națiunile, și mici și mari, 
se află în situație egală și fiecare 
națiune este egală oricărei alte 
națiuni."

Traducerea In viată a acestei 
politici de către U R.S S. atât în 
In'erior cât și pe plan extern, 
doved ște deplina justețe a con 
cepției marx'Sie-leutniste în chs 
știut*a națională.

II.
Politica naționalismului bur» 

ghez este o politică de dez
binare, de subjugare și de a- 
suprire a popoarelor. Națio
nalismul este cel mai primej
dios dușman al unității'.eelor ce 
muncesc in lupta pentru intere
sele lor de clasă, pe când in
ternaționalismul proletar este 
arma cea mai puternică a cla
sei muncitoare și a tuturor oa

menilor muncii împotriva ori
cărei asupriri naționale și ex
ploatări de clasă.

Lenin spune : ,.Muncitorul
care pune unitatea politică eu 
burghezia națiunii „sale" mai 
Presus de unitatea deplină cu 
proletarii tuturor națiunilor, 
procedează împotriva interese
lor sale, împotriva intereselor 
socialismului și împotriva inte
reselor democrației''.

Naționalismul clicii trădă
toare din conducerea Partidului 
Comunist Iugoslav a dus la 
politica părăsirii luptei de clasă, 
la politica demobilizării și a 
dezarmării oamenilor muncii in 
fața dușmanului de clasă.

Acest grup nemernic s’a în
depărtat de marxism-leninism, 
s’a rupt de U.R.S.S., de țările 
democrației populare și de 
mișcarea muncitorească inter
națională. El neagă rolul con
ducător al U.R.S.S.-ului in fron
tul unic socialist, rostogolin- 
du-se astfel pe panta trădării 
internaționalismului proletar. 
Această bandă a deslănțuit o 
teroare sălbatecă împotriva ce
lor mai buni fii ai clasei mun
citoare iugoslave, care au ră
mas credincioși internaționalis
mului marxist-leninist, a pornit 
la persecutarea naționalităților 
și încearcă să creeze centre 
troțkiste, teroriste și de spio
naj și in țările vecine eu de
mocrație populară. Ea primej- 
duește cuceririle sociale și e- 
xistența însăși a Republicii Fe
derative Populare Iugoslave, 
aservind-o imperialismul anglo- 
american.

Independența fi suveranitatea 
țărilor cu democrație populară, 
construirea spciali smului în 
aceste țări, pqt fi asigurate 
numai prin lupta unită, inlă- 
untrul fiecărei țări, a maselor 
muncitoare fără deosebire de 
naționalitate, sub semnul fră
ției intre popoare și a solida
rității internaționale a oame
nilor muncii; numai prin aju
torul mutual intre democrațiile 
populare și prin unirea lor in 
jurul Uniunii Sovietice, cel mai 
puternic bastion al păcii și li
bertății popoarelor. Atașamen
tul față de U.R.S.S., patria 
socialismului, combaterea ho- 
tărită a oricărei manifestări 
anti-sovietice, este piatra de 
încercare, criteriul internaționa 
lismului prolatar, este chezășia 
principală a prosperității și în
floririi țărilor cu democrațte 
populară, a consolidării liber
tății și independenței lor na
ționale.

III.
După primul război mondial, 

imperialiștii occidentali au în
treținut în statele reacționare 
vecine Uniunii Sovietice o pro
pagandă turbată de ură îm
potriva Uniunii Sovietice, de 
discordie și vrajbă națională. 
Pentru a-și asigura exploata
rea maselor muncitoare, bur

ghezia și moșierimea româ
nească, înfeudate imperialis
mului, în cârdășie cu burghezia 
și moșierimea minorităților na
ționale, au dus o politică de 
asuprire, de desnațlonalizara și 
de ațâțare la ură, instaurând 
in regiunile locuite de naționa
lității un adevărat regim colo
nial .

Ia Românit burghezo moșie 
reasc», Perlidul Comunist Român 
a fost smgurnl partid Cere u dus 
o luptă consecventă eentru solu 
țloneree democretică < chtstluuii 
naționale. Din primul moment al 
existenței sale P. C. R. a fixat o 
sarcină de bază a Partidului 
lupta Împotriva asupririi ntțio- 
usle, pentru egalitate* com*l«ctâ 
fn drepturi din punct de vedere 
economic, politic șl oellaral, a 
naționalităților conlocuitoare.

Asuprirea națională, practicată 
da ulasalu conducătoare a nșurat 
însăși exploatarea șt asuprirea 
maselor muncitoare al* poporu
lui român, a ellblt rezistența po
porului și a InlecDit astfel trăda
rea fasciștilor români, car* au 
împins țara In brațele imperla 
llsmulnl hitlerlst german.

Eliberarea țârii noastre de 
către victorioasa Armată Sovie
tică și răetnrnarea odioasei dic
taturi fasciste antonesclene de 
către forțele democratice în frnnt* 
cu P. C. R. au Crelat oondlțll 
pentru asigurarea Independenței 
țârii noastre șl rezolvarea demo
cratică a chestiunii naționale.

Partidul Comunist Român n’a 
admis nici un fel de compromis 
in chestiunea națională și a mers 
cn hotăiire împotriva curentului 
șovlnlst alimentat șl susținut de 
partidele burgheze Această prin
cipialitate marxiet-leniaietâ a per
mis Partidului să pună bizele 
unei trainice conviețuiri frățești 
iatre popprul român și naționa
litățile conlocuitoare.

Reacțiunea română și maghiară 
în slujba cercurilor imperialiste 
anglo-americane a încercat si 
provoace în chestiunea Transil
vaniei neînțelegeri între popula
ția românâ și maghiară, între 
România $1 Ungaria.

Atitudinea hotăiîtă a Uniunii 
Sovietice șl politica noastră justă 
în chestiunea națională au ză
dărnicit iasă manevrele imperia
liștilor. care urmăreau crearea 
unui focar de ură națională și 
scindarea frontuiai democratic al 
popoarelor in această parte a 
Europei.

Deasameni, Partidul nostru a 
combătut cu hotăiire și ,'oloslrea 
diversionistă a anti-sete'damului, 
instrument perfid în mâna clase
lor exploatatoare pentru otrăvi
rea conștiinței maselor populare.

Regimul democratic a crelat 
condiț ile de desvoltare și d* 
propășire economică, socială, po- 
1 tică șl națională atât pentru po
porul român cât șl pentru națio
nalitățile conlocuitoare. Din ini
țiativa P, C. R, regimul demo
cratic a susprimet toate discri

minările naționale, rasiale șl a 
acordat drepturi sgele naționali
tăților conlocuitoare, cerând po
sibilități materiale pentru exer
citarea acestor drepturi.

Egala îndreptățire a țăranilor 
nevoiași de orice usți calitate la 
reforma agrară, susținerea de 
către S.at a școlilor ia care se 
predă ia limba maternă a naț'o 
calităților conlocuitoare,începând 
dela lavățimantul pre școlar până 
la institute e superioare șl uni
versități, editarea ziarelor și lite
raturii te limb* naționalităților 
cretarea numer-eetlor instituții 
de cultură șl artă pentru aces
tea. folo*lrea Umbli materne în 
administrați* și jastițle, prezențe 
reprezentant lor naționalităților 
Iu Marea Adunare Națională, 
participarea naționalii) țilos con
locuitoare în organele d* stat d* 
toate gradai», eertlcHpere, națio- 
naUtuțiior șl orf snlxaț'ilrr lor de
mocratice la vi ița politică sont 
realizările eoliticel juste a Parti
dului în probltma națională

Politia ege'ilâțti de dreoturi 
•ste strâns legată de pollti-a da 
înfrățire intre poporul român 
ș» naționalitățile conlocuitoare, 
.conviețuirea frățească pe baze 
egalității de drepturi fiind soco
tit* un e*<m< n* princlnal de con
solidare $i de desvoltare a de
mocrației românești". (Gh Gheor- 
ghtn-Dejj

IV.
In Republica Populară Români 

stat unitar, alături de poporul 
roti ân trăiesc și alte populații: 
maghiari, eviel, ruși, ucraineni, 
bulgari, greci, albanezi, sârbi 
geimsDl, etc.

Printre succesele repurtate de 
Partidul nostru, realizările pe 
linia rezolvării problemei națio
nale ocupă Un loc de frunte Lo
viturile date clasei moșierești și 
ce el capitaliste precum și în
făptuirea egalității de fapt șl nu 
numai da drept a popoarelor 
conlocuitoare, sunt tot atâtea 
lovituri date la rădăcina șovi
nismului și naționalimulul.

Partidul nostru a obț nut re
zultate serioase in educarea tun
selor populare in spiritul con
viețuirii frățești, tn spiritul inter
naționalismului proleter. Ar fi o 
greșeală lasă dacă am subaprecia 
existența manifestărilor de neț o 
nallsm a influențai Ideologiei 
burgheze naționaliste, atât in 
rândurile populației românești 
cât ale nsțjonalitățiior conlocui
toare. Aceste manifestări sunt 
provocate și cultivate de duș
manul de clasă intern și din *- 
fară, de elementele exploatatoare 
dela orașe șl sate, de agenții 
imperialismului «nglo-americsn, 
între care agenții VaticsDuliii.

Rtmășlțel* claselor exploata
toare urmăresc să provoace tn 
sânul populației românești cu
rente șpvine, antisemite, aiti- 
maghiare, aâ mențină prejudecăți 
teță de limba, tradițiilor popu
lare, sbecificiul național al po
pulației nsțioaslitWor conlocui
toare.

Deși Cnrr.l' f C,n»ral al Par
tidului nostra Încă n ședința 
plenară dm 6 Iulie 1946 a păs 
ca sarcină c'.ncrelă Întregului

fntreg.il
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națională
Partid ca iă ia atitudine Împo
triva acelor elemente din apara
tul de itat, care aprljlnt direct 
iau indirect acțiunea de tnvrlj- 
bire latre populația rotoAnaaicA 
|l naționalitățile conlocuitoare, 
unele elemente din lerviciile 
publice mal pAstrează șl acum 
atitudini șovine, ca moștenire a 
mentaHtă|ll putrede a vechiului 
aparat da Uit. Aceate el»mente 
mai lfaa A neplaaro și neînțele
gere l.(A do nevoile maiaelor 
naționalităților. In contradicție 
cu politica Pjrt'doiui el a Gn 
vernului aceste elemente pun 
piedici ta calea iofrițirii dintre 
poporul român șl nafoualitătile 
conlocuitoare șt tncear ă Bă 
compromită organele Statului 
democrat popular.

O aaanlfeatare a influentei șo
vine o contfilue cazul lui Pâtrăș- 
canu, care a devenit purtător 
al ideologiei șl intereselor bur
gheziei românești, continuând 
vechea politică de învrăjbire 
tată de naționalități- Poz t a lui 
trldătoire a foit demascată și 
reiplmă cu hotărire de Partidul 
nostru.

Deasemsnea rămășițele clase
lor exploatatoare urmăresc să 
răspândească șl in tânji popula
ției naționalităților conlocuitoare 
curente neționaliate, șovine, anti
semite, să desvolte tendințe de 
izolare, de separare Culturală, 
tendințe de Îndepărtare dela 
lupta domocratiei noastre popu
lare. Toate aoeatea sub semnul 
teoriei mincinoase a așa ztsei 
.unități naționale1' care vrea să 
in oculască politica de luptă de 
clasă prin politica de colaborare 
de clasă.

Stalin arată : .Fondul devia- 
tlunii spre naționalismul local 
constă lu tendința de a se Se
para in cadrul hotarelor națio
nale proprii, in tendința de a 
estompa con razlcarile de clasă 
din interiorul națiunii proprii, In 
tendința de a nu vadea ceeace 
apropie și unește masve'e m«n- 
citoare șl de a vedea ceeace 
poate să le Îndepărteze".

U ia dintre cele mai mârșave 
manifestări ale naționalismului 
este Încercarea «genților Impe
rialismului anglo american de a 
provoca anti«sovletistnul alât tn 
rândurile populației românești 
cât șl ale naționalităților conlo
cuitoare, Combaterea ti atârpirea 
răm<șltel°f antUsovietlsmu ui este 
o sarcină de căpetenie a Parti
dului nostru.

Comitetul Central al P. M. R. 
constata că, organizațiile de Par
tid au făcut progresa la îotuși- 
rea șl aplicarea liniei mirx'st- 
lenin’ate in <h»iti nea națională. 
In oue e sectoire mai rămâne 
Insă m It de iăcut pentru li hi 
darea Influenței ideologiei bu ghe 
ze n ționaliste și a lipsurilor în 
muncă în problema națională. 
Treb ie combătută Cu energie 
ten-linte greșită de auto liniștire 
In tr-.ta.es acestei ch-stinni, oi 
șl cum ar fi o problemă complect 
rezolvată.

Unii tovsrăal din anumite or
ganizații de Partid nu acordă 
nici acum destulă «tențla mun ii 
printre naționalitățile care irăesc 
In raze lor de activitate si nu 
se str*d'i»sc să lichideze urtm le 
șovinismului in rândurile mem 
brilor de Partid. Alțl tovarăși 
care activează tn sânul naționa
lităților conlocui oare, nu duc o 
luptă dsajuns de cons-cvenlă 
tmpolriva propriei burghezii na-

țlonllste, care caută >ă sub
mineze unitatea po toiului 
muncitor. Tovarășii Care acti 
veazâ ia o gmizațiile de rr.a 
ssa sau comitetele democra
tico ale națiunilor, trebue să 
ae considere ca activiști de 
Partid în acele organizații și 
comitete, pr care sa le Indni- 
meze hotărît sub conducerea 
Partidului In spiritul luptei de 
clasă,

Urmând marile învățături 
ale lui Lenin și Stalin în ches
tiunea națională, comuniștii 
din rândurile populației ro
mânești, Ir, activitatea lor de 
educarea a maselor populare, 
trebue să pună accent pe de- 
săvl și-ea egalității in drepturi, 
combătând energic șovionis- 
mul din rândurile populației 
românești; comuniștii din rân
durile naționalităților conlocui
toare au datoria să pună ac
cent pe înfrățirea și unirea cu 
poporul român, pe drumul con
solidării in sine și izolării na- 
țlondiste. Astfel se întărește 
sentimentul de încredere reci
procă și de solidaritate în 
lupă, baza unității de luptă 
pentru desvoltarei democrați
ei populare, pentru construi
rea socialismului.

Felul cum a fost rezolvată 
problema națională in U R.S S. 
a dus la înaltul patriotism al 
tuturor popoarelor sovietice. 
In această privirță, Stalin spu
ne : Forța patriotismului sov
ietic constă In aceea că el 
i u are la bază prejudecăți 
rasiste sau naționaliste, ci 
adâncul devotament și cre
dința adâncă a po rorului față 
de patra lui sovietică, prie
tenia frățească a oamenilor 
muncii aparținând tuturor na
țiunilor țârii noastre. Patrio 
tisrnul sovietic îmbină In mod 
armonios tradițiile naționale 
ale popoarelor și Interesele 
vitale ale tuturor celor ce mun
cesc din Uniunea Sovietică1'.

V.
Analizând munca de par

tid In sânul naționalităților con
locuitoare în condițiunile as
cuțirii luptei de clasă, Comi
tetul Central al P.M.R. Cons 
tată că pe lângă îmbunătăți
rea muncii în aceasta privință 
esfe necesară examinarea 
aparte a situației diferitelor 
naționalități.

a) Munca in sânul popula
ției maghiare, ținând seama 
de importanța problemei, a 
fost o preocupare permanentă 
și serioasă a Partidului. Da* 
torită politicii juste a Partidu
lui aplicată cu fermitate, put
em hreg stra realizări mari 
pe acest teren.

introducând linia sa față de 
naționalități și în politica de 
sfat Partidul a reușit să ză
dărnicească una dură alta 
uneltirile cele ma’ uiârsave 
ale reacțiuni’ și ma
ghiare în slijb< i cfialismu-

lui angio american și să rea
lizeze conviețuirea frățească 
între români șl maghiarii din 
Ardeal pe baza egalității rea
le de drepturi, contribuind ast
fel la consolidarea păcii din
tre topoare.

Nu trebue însă subapreci
ate efectele manevrelor duș
manului de clasă în rândurile 
populației maghiare. Elemen
tele exploatatoare strecurate 
in conducerile locale ale Uni
unii Populare Maghiare, or
ganizația democratică 
a maselor muncitoare maghi
are, au fost scoase abia în 
ulțimul timp. Trebue continu
ată combaterea cu toată ho- 
târîrea a susținătorilor așa 
zia»i „unități maghiare" adică 
a „unității" tuturor maghiarl'or 
din țară, exploatatori și ex
ploatați laolaltă Trebue com
bătuți în mod consecvent aC'i 
care neagă rolul conducător 
și îndrumător al Partidului 
clasei muncitoare.
Spiritul retiograd și tendință 
de izolare a burgheziei na
ționaliste maghiare se mai re
simte in unele din instituțiile 
Culturale șl economice. Tre
bue dat sprijinul necesar ca 
aceste instituții să devină cu 
adevărat progresiste și să se 
integreze efectiv în ritmul 
muncii constructive a demo
crației noastre populare.

Tot așa, una din sarcinile 
principale esfe demascarea 
acțiunii peifide a agenților 
Vaticanului dusă In rândurile 
populr {iei maghiare, demasca
re a acțiuni de subminare a 
muncii constructive democra
tice. de defăimare a regimului 
și de atâțare șovinisiă.

Unirea Populară Maghiară 
trebue să intensifice murea 
de educare a mase or popu
lare maghiare pentru comba
terea influenței ideologiei bur
gheze naționaliste și a influ
enței politicii reacționare a 
Vaticanului.

b) Clasele exploatatoare din ta
ra noastră au folosit întotdeauna 
prob eina evreiască” ca o diver -< 
siune criminală pentru a-și mențî 
ne și întări pozțiie tor dominante, 
pentru a exploata poporul muncitor 
In timp ce statele imperialiste folo
sind diversiunea rasistă antisemită, 
organizează programuri și noui ghe 
tto-uri, rezolva:ea problemei națio 
nale în U.R.S.S. demonstrează căi 
în societatea socialistă unde nu mai 
există exploatarea omu ui de către 
om. evre.i sunt egali cu popoarele 
în mijlocul cărora trăesc și că nu 
mai există nici un fel de „proble 
mă evreiască”.

In ercarea naționaliștilor burrh.zi 
evrei de a răspândi ideia „unității 
evreești”, a nediferențierii de clasă- 
a populației massa muncitoare e- 
vreiască Ia remorca marii burghezii 
reacționare evreești din slujba îmi 
pecalișt lor arglo americani In re 
gimul democratic populația evreiasl 
că se bucură de drepturi . gale cu 
ale poporului român și ale celor
lalte popoare conlocuitoare. Astf l 
au fost realizate:

Legiferarea delicelor de ras sm; 
judecarea și condamnarea crim na. 
Iilor de război v novați de asasi

caută și astăzi să-I influențeze
Trebue dus o muncă de ămuriie 

susț nulă f.rintre masSe'e mun it.are 
germane di i țară, convingândii-le ă 
uileicsele lor proprii cer si lupte 
împotriva proprie b irghezii care 
vrea sa fata din ele un instrumentl 
de manevră în slujba imperialismu 
lui ang'o-ameiiian. Trebue p.pula 
rizală politica UKSS. ca e p . .o i 
zează o Germanie d<-mo ralicâ uni 
lă și pașnită, în ojxjz ți - cu ÎTpe- 
rialișl i ang o.aine i ani cari încear
că să transforme tară i German a 
inlr’un arsenal de război | unând 
în primejdie nu numai seeiirila' a 
altor pop,oaie dar și viitorul ii>uși 
al popoiu’.ui german Massele mun 
citoare germane din țara noas'ri 1re 
bue să fie devota e Re, ubli ii P .pu 
lare Român.-, să devină un factor 
activ în muma de consiruire oemoc 
ralicâ Pentru îndep’in rea ac ei 
sarcini Comile'ul Central al P M 
R consideră necesară infi nțar. a u- 
nui Comitet Antifascist german.

Lupta împotriva proprie, burghe 
/ii care d n avantpostul imperirli mu 
lui hitler a devenit agentura im 
perialismului anglo rrican. llc-ida- 
rea complectă a rămășițelor fasci 
ste, comba e ea politicii de instigare 
a Vaticanului, va deschide un drum 
nou în fața popula) ei muncitoa-e 
germane din țară a ă uri de massele 
muncitoare ae poporu'ui român ș 
ale cr-lorlalle naționa ităț .

d) Popu'ația rusă și u ra nea ă 
din țara noastră compusă în mare 
majoritate din țărăn me muncitoare, 
a luptat hotărît alături de Ințregul 
popor muncitor, împotriva pol ti ii 
de exptoa are. de asuprire naționali 
ți de ațâțare la ură practicată de 
regimurile burghezo-moșiereștl

Legată prin odg nă și tradiții cil 
mare'e popor rus și cu elu rainean- 
această popu'aț e manifestă un p-o 
fund ala ament față de democrație, 
față de R P R. și față de polii ca 
ei de prieten e cu URSS.

Popu'aț a muncitoare rusă și ucral 
neană a luat pare activă La lupta 
clasei munci'oare d n țara noistri 
pentru răs'urnarea regimu'ui .apitaf 
slo.moișeresc. pentru instaurarea și 
consolidarea regimu m nostru de de 
mocrație popula ă.

Totuși și în sânul popu'aț ei mun 
citoare ruse și ucra nene, dușma 
nul de clasă, elemente ch aburc, na
ționaliste, încercă prin manevrele 
for. să creeze tendințe de izolare, 
încearcă să spargă unita ea și cola
borarea frățească între oamenii mun 
cii de orice naționa itate din țara 
noastră.

Trebue să constatăm că unele or
gane ale Statului nu s*au pre-xti 
pat de multe prob'eme care frămân 
tă populația munciioare rusă și u rai 
neană. mai a’es in sectorul desvoltă- 
rii culturale a aceste populaț i.

Une'e organizații de Partid ne 
gli jind aceasta latură a munc i lor, 
au u-u at activitatea de sub n na 
re a elementelor naționaliste, reac 
ționare anlisov e i;e.

Comite ui Cen ra! al P. M R. a 
trage in mod serios atenția acestor 
organizații de Partid să mobi ze 
ze populația muncitoare rusă și la
cra neană. în lupta împo riva a e ier 
elemente tică'oase pentru întărir a 
sentimentului de colaborare frățeas 
că și de prieten e a acest.i p. prulații 
cu poporul român și cu celelalte na. 
ționa'ităț i conlocuitoare.

Organizații e de Pa-id cercii ie 
județene și locale ARLUS au sar 
cina să organizeze d faarea presei 
și a Ii e a uri, în iarba mate.-iă a 
piopulaț ci iusc și ucrainene și să 
mun ească intens pen ru ridica ea 
n ve u ui cultural și po;i ie al acestei 
p 1 iilații

el Deasemcni trebue acordată aten 
ție probleme o: populației muncitoa 
re bu'ga-e, s n er atașită demo.ra-

nate și jafuri; ngementarea ectățe 
ulei pr n lege; libertatea exei.i'i, 
rii cullu'u', crunt 1 vită in perioada 
fas ismu'ui; rei.ialaiea în câm ut 
inuncii; incadr. rea în reg mu'. I. 
O V R. a a.eloi evrei care au su 
ferit iu timpul d ciuturii fas iste: 
sprijinul statului pentru, insiitlutii 
le de asistentă și cultură; asigura
rea pentru popula|ia evr-iisă a 
dreptului de a învăța în limba ma
ternă, ( diș, română, maghiară), în 
școlile statului, ex stența Ikuf-uf.ui 
— asociație cultu ală pentru ce ce 
vor să cunoască cultura idiș teatrul 
evreesc de stat .presă, etc,

Popu'ația muncitoare evreiască 
a participat la lupta contra fascismu 
lui și a dat ca jertfi în atestă lu
ptă pe cei mai buni fii ai ei. Pro 
cesul de încadrare în munca conslruc 
tivâ democratică a inassei evreești 
a fosl împiedi at de acț unea sionj- 
știlor — naționaliștilor evrei care 
au înșelat o parte din populația 
evreiască printr’o propaganda uefa 
stă Iu această acțiune a lor. sioni, 
știi au fost ajutați și de a'te agen 
turi ale imperialismului american 
sub diferile forme.

Sionismul de loate nuanțele este 
un curent politic națonaLt, reacțio
nar al burgheziei evrceș'i, care cau 
tă să izoleze populația evreiască 
muncitoare de popoarele în mijlo
cul cărora trăeș'e, s’o împiedice să 
lup'e în rândurile forțelor prog e- 
sislt în contra capitalismului șl pro
priei sa e burghezii, In cadrul Co
mitetului Democrat Evreesc, sioni. 
știi au dus permanent o acțiune de 
sabotarea întăririi C. D. E.-ului; 
au împiedecat încadrarea in munca 
productivă a populației muncitoare 
evreești, au dus pr-Fmanent o agita 
ție naționalista de izoare în sânul- 
acestei popu'aț i, punându-se astfel 
în afara C. D. E .ului Unii me-nb i 
de Partid din C. 1). E. pc lângă Iau 
turile pozitive ae muncii lo r.’au 
dus o acțiune de tul de susținu i 
pentru comba erea curen u'ui : liona 
iisl, în o ganizaț i e ev.eși ș au 
înlesnit manifestările tendințelor 
de izo'a e cu'tural.i și naț onală în 
rândurile acestei populații, alunecând 
astfel pe o linie bundistă.

Es'e necesară reconstruirea C D. 
E.ului din elemente progres ste, ca 
pabiie de a mobiliza populația mun 
citoare evreiască 'a lupta pentru ion 
solidarea democrației populare im 
potriva exploatatorilor de clasă ș’i 
agenților imperialismului anglo - aj 
merican .

c) So'.uț onarea în mod democra 
tic a problemei populat ei g nna 
ne din Ardeal și Banat, treb ie î - 
făptuită în spiritul Rezoluției P e. 
narei din Iun e a c., a C C a P M. 
R pe baza diferențierii de clasă, în 
condițiunile ascuțirii luptei de clasă, 
având ca sarcină de prim ord n 
desrădăcinarea influenței pe care a 
avul-o hitlerismul în rândurile ace
stei naționalități.

Marile reforme so iate ale demo 
craț'ei noastre populare au dărâmat 
privileg ile seculare ale claselor ex
ploatatoare care existau în sânur 
populației germ.-ne în timp ce mun 
citorimii germane iau asigurat ace 
leași drepturi la mun.ă. salariu egal 
la muncă ega ă Deasemenea reg mul 
democratic a asigurat populației ger 
mane învățământul în limba ma ernă 
Trebue aralat masse'.or muncitoare 
germane, că interesele lor sunt iden 
tice cu acelea al întregului popor 
muncilor din țara noastră ș că e e 
au datoria să con'.ribue în mod c ec 
tiv Ia demascarea e ementelor fasci 
ste și la demascarea propăvădui.o ii 
lor așa zisei . un lăți germane” ca
re urmăresc subin na ea solidar: tăi 
ții oamen lor muncii și reaizarea 
politicei de c'as'i a burgheziei icac 
ționare.

O deosebită a enție treb a o. 
dată tine.eluui german care a fost 
educat în spiri.u1 fasc st și pc 
care fasciștii ascunși sub cb ădui 
rea dlfcrdelor asociații biții, e j <- <1 trurue □ pag na 4 a



Stațiunea de mașini si tractoare 5.M.T. Ornstie
■ II ■

se pregătește intens în vdderea campaniei 
însămânțărilor de primăvară (Urmare din pag.

închiderea lucrărilor Congresului 
Uniunii Populare Maghiare

(Urm»re din pag, I»a)
dm niuncilort au lost ne ncre 
zaton in forțele lor. Cuvinte 
lotnecamcuțui j^țanea Adam, 
membru de Partid iau îm
bărbătai, tot 1 mpul. ,.Sa mim 
cim vârtos tovarăși și ă fa
cem puternic.1 stațiunea, < ăei 
în bulele nostru o facem și 
a tuturor" — le spunea tov. 
Manea mereu.. Acum ei »unt 
Convinșă de. acest adevăr, 
văd în stațiune, ajutorul do 
mâine al țăiănimii muncitua, 
re hunedorene.

Sd verifică și se repară 
tractoare pentru pri
măvară
Dm remiza construită cu 

uși rulouri — (< arc se strâng) 
— in fiecare zi iese câte un 
tractor pentru verificare —și 
unele pentru reparație, iar în 
locul lor ntră altele prcgăkit0 
pentru întoarcerea brazdelor 
e prirpStarâ. In aielierul de 
reparații, vezi un tractor de 
montat de unele piese iar 
pe lângă el și dedesubt me 
canicii tractoriști Cliișeiău 
Iile, Corneliu șî Su- 
ciu' Nicolae, Cel de pe urmă 
este destonicul tractorist ca-

Rezoluția Biroului Poli 
tic al C.C. al P. M. R

Urmare dfci pag, 3-a 

clementele fățarnice du -

așa va trebui îndrumată 
muncitoare tu, că pentru

rd prut abnegația sa în mun
ca a fost evidențiat în cam
pania însămânțărilor <lc to 
amm. Se tâiă.te sub trac
tor ca o șopârlă și cât cli- 
I>ești din ochi ii găsește de
fectul. Toți trei au reparat 
până acum trei tractoare, iar 
al patrulea este gala de pro
bă. La ora 6 seara, cei trei 
harnici muncitori, mai ave.au 

încă de lucru. SuClu Nicolae 
le. spline celor doi tovarăși: 
„Fraților inu ph-cam de lân
gă țel până nu i dăm viață". 
Seara târziu, când motorul 
a început să meargă din plin, 
Cei trei tractoriști, satiTăcuți 
de munca lot, s'au îndicj ’ it 
voioși spre sala de mese

Cu
nient 
țiune 
Ioan 
6i cu maestrul \țanea Adam, 
au învățat pe cei trei, â me
șterească tractoarele Coidu 
Cerea sta' unii și-a Wts încre
derea în el și l-a propus Pen
tru a-1 trimite la școala de 
șefi de echipă dela Brașov.

acelaș ejan și devota 
muncește pentru sta- 
și mecanicul Chișcrău 
"Este frate cu I’ie El

Munca planificată
Pcntru ducerea la bun hfâr-

în legă ură cu problema na* 
trebue intens fi.at siudiul . 
P. C. (b) al URSS t.ebue 

muncă intensă de educare a'

a o desprinde complect de sub I 
finența rcacțiun i naționaliste pro
prii pusă în slujba imperialiștilor ani 
glo american. [•

In lupta pentru desvo'tarea domo* 1 
craț ei noastre popu are, pentru pace 
trainică, împotriva imperialismului șl 
a reacțlunii, rezolvarea chestiunii na' 
ționale este una din sare nile împor 
lante ale clasei munci oare co, dusă 
c'e partidul ei iar sarcinile ce decu g' 
d n această chestiune sunt de pr nț 
ord;a. ?

f) Massele muncitoare a'e popula 
ției sâibe dn Banat au Jup.at ală
turi de «elelalte forțe democratica 
din țara noastră împotriva fasc S 
mului și pentru nslaurarea regimltf 
Iui democratic . Cu toată ag- tația, 
dușmănoasă a emisariilor național 
lișli ai elicei lui Ti o, massele mun 
citoare sârbe, au luat atipud ne Iioj 
tărîtă împotriva po'iteei antisovie- 
tice acestei bande. împotr va trădă 
rii i nternațior.a ismului proletar.

Membrii de Pa l d activând în sâ
nul populației sârbe d n Banat. în 
o-ganizații și ins I uțll culturale alei 
lor, trebue să continue munca de lă1 
murire și de demascare a e emente 
lor naționaliste care încearcă să cree 
ze cuiburi de provocalori. Aceste 
elemente sunt dușmanii pr eteniej 
poporului sârb cu poporul român, 
sunt dușmanii Un unii Sovietice ma1 
,ea sprijiniloare a democrații or po 
pulaie în drum spre socialism.

g) O deorebdă atenție trebue a-4 
corelată f opu aț ei greceș din țară. 
„Federația Uniunilor Democratice E.' 
lene din RPR” nu a desfășurat în
deajuns o muncă de massă penlru 
îndrumarea popu'ației muncitoare 
grecești .Organizație de Par id Z" 
au sare na să dea șpriț o' acestei o.-, 
ganizații pentruca ea să-și poată! 
îndeplini rolul său adevărat: întăr- 
rea alașamentu'ui populației munci 
toa e greceșli față de regimul nos.rtf 
de democrație popu'ară și popu
larizarea luptei poporulu' grec și a 
armatei democrate grecești pentru 
o Orecie liberă.

b) Deasemcnea organizați ic de 
Partid trebue să spr’j ne „Uniunea 
Popu'ară a A bar.ezilor din Româ 
ma”, ca această să devină cu ade-i 
vărat o organizație apopulaței muri 
citoaie a baneze din țară și să se 
curețe de 
gheze.

i) Tot 
populația

Independența și suve.ani atea na 
țională, construirea soc alismului în 
țara noastră, pot fi asigurate numai, 
prin uni ea Iu u or oamen lor muncii 
fără dec.eb re de național tale. *

Penlru realizarea acestei sare ni,, 
membrii de Part d trebue să-și însu 
șească mat?ria'u' ideolog c marxist, 
lemnisl 
țională, 
Istoriei 
dusă o 
inasselor muncitoare în spir tul prin! 
cipiilor internaționalismului proletar,

Trebuesc popularizate cât mai 1 
larg marile realizări ;.le URSS cu ; ri 
vire Ia înfrățirea, sol daritatea și des^ 
vollarea liberă a popoarelor sovie 
tice.

Trebue asigurată pârtie parea tu 
luror naț o-a'i.ăț lor alături de po-i 
porul român pentru ntăripea R. P. 
R și cime.ilată un alea de luptă a 
poporului muncilor pentru lichida 
îea influenței națonaise, șoviniste. 
a.it . emi e ac ta eor exploatatoare.

Comile ul Cen ral al Part'dului, 
Muncitoresc Român conside ă că toaj 
te organizațiile, to;i memb ii de 
Partid trebue să-și încordeze forțe 
le ca să aplice cu hotărî e lin a Par 
tidu'ui în chest unea națională, zdro 
bind orice urmă a naț onalismu u|’ 
buighez, mobi.izând massele mun
citoare pentru noui v ctorii în Iu 
pta lor unită pe cruinul consolidăr i 
demo.rației popu’are pe drumul con 
struirii socia i: mu'.ui. 

șit a marilor sarcini care i 
stau în față în vederea cam
paniei însămânțărilor de pri 
măvaiă. SM'l’-(jtăștie și a îu 
tocmit un plan de lucru pre
văzut cu toate pbe’tuclil ■ ne
cesare. Iu acest scop este 
necesar ca Centrala SmT,— 
care n subvenfionea H — sâ I 
acorde lot sprijinul, evitând 
pe cât se poate formalismul 
care duce la întârziereallucră 
rilor și stingherește Imnul 
mers a) stațiunii.

Tot în vederea campaniei 
însămânțărilor de primăvară, 
SMT-Orășt'e trebue >ăși în
tocmească un plan pentru 
desfășurarea acțiunilor pe t0 
ren, bazat pe posibilitățile 
sale de muncă. Să se evit3 
cazurile întâmplate în cam
pania însămânțărilor de toim 
nă, când tractoarele au fost 
trimise și întrebuințate la 
voia întâmplării. Fiecare trac 
tor, orice mașină necesară 
însămânțărilor de primăvară, 
trebuește folosită la maxi - 
mum în campania de pri - 
măvară a anului 1949.

Felul cum a început sa se 
pregătească S. M T.-Orăstie 
elanul de care dau dovadă 
muncitorii țși realizările de 
până acum, ne îndreptățește 
să credem că această Stațiu 
ne va reuși să facă față ne
voilor țărănimii muncitoare 
contribuind în mare măsură 
la' îndepl nirea'planului de în 
sămânță. 1.

i

I

Lucrărne O. N. U.
Desba terile asupra decla
rației drepturilor omului 

(Urmare din (Mg. I-»)

SCOS în 
de ' ro- 
care se 
asupra

și a sprijinit amendamentele 
propuse de către delegația 
U. R. S. S

A. f. Vâșinski. conducă
torul delegației U. R S, S., 
luând cuvântul, a 
evidenjă o serie 
bleme principale 
nasc din discuția 
proectului de declarație al 
drepturilor omului, subli
niind că mai multe articole 
ale acestui proect nu țin 
seama câtuș de puțin de 
drepturile suverane ale sta
telor democratice.

Vâșinski a arătat că nu 
este întâmplător faptul că 
Bevin, Spaak, Eden și alți 
politicieni „marschalizați" 
din Europa Occidentală ple
dează pentru limitarea su
veranității. Această propa
gandă constituie o pregătire 
pentru capitularea finală a 
anumitor țări față de un 
stat mai puternic, care tin
de la dominarea lumii.

Vâșinski a subliniat mai 
departe că în timpul elabo
rării proectului de declara
ție al drepturilor omului, 
delegația sovietică a depus 

I-«1
din conducerea organizațiilor 
sale locale a reprezentanți
lor paturilor exploatatoare, a 
propovăduitorilor curentelor 
naponaliste și izo ițiomste 
strecurap în LT\\j, tub lozin 
ca: .unității imaginare” a 
unității fără de principii. 
Raportul, a m1 hciat cu cuvin 
tele:

,,Cu o vigilență sporită; 
întărind unitatea de lupta' 
a oamenilor muncii de orice 
naționalitate din pra noa
stră, în sp ritul întefnaționa 
lismului proletar, să luptăm 
împotriva ațâțătorilor agen- 
ților imperialiști, cari încear 
că -ă folosească arma josni
că 'a 'naționalismului bur - 
ghez pentru a desbina pe 
cei. ce 'muncesc. Ne luăm an
gajamentul ca, benef ciind 
de sprijinul puternic al cla
se» muncitoare, să lupiăm din 
toate puterile sub îndruma
rea Partidului Muncitoresc 
Român pentru a contribui a 
lături ila constituirea baz.e 
lor socialismului in țara noa
stră".

Sâmbătă d mineața au a- 
vut loc 'discuțiile la raportul 
■politic Și o ganiza.toric„ e - 
xpus în cursul zilei preceden 
te de Kacso SUndor.

In cursul după amiezii a 
avut loc io arca noului sta 
tut.

Scopul Uniunii I opuiare 
Maghiare este: 1

a) Organ'zarea și educarea 

un efort considerabil pentru 
a face ca această declara
ție să corespundă cu cel 
puțin următoarelor două 
cerințe fundamentale.

1. Declarația drepturilor 
omului trebuie să asigure 
respectarea drepturilor omu
lui și a libertăților de bază 
pentru toți, fără deosebire 
de rasă, naționalitate, reli
gie, în conformitate cu prin
cipiile democratice, asigu
rând suveranitatea statului 
și independența politică a 
acestuia.

2. Declarația drepturilor 
omului trebuie nu numai să 
proclame aceste drepturi, 
dar și să asigure punerea 
lor în practică ținânduse 
seama bine înțeles de ca
racteristicile economice so
ciale și naționale ale țării 
respective.

Câteva propuneri făcute 
de d legația sovietică și 
sprijinite de delegațiile de
mocraților populare și de 
anumite alte state au fost 
incluse în procctul de dec
larație. Astfel sunt propu- 
n rile care subliniază prin- 
(Continuare în numind viitor) I

; i

politica și democrații ă a pa 
turnor largi j opuiare ma
ghiare '<lin R. P. R lupta îm- 
potr.va exp o itatori or. în 
strânsă aban'ă <u c'asa mun 
c toare, sub . ondurerea 
\ iiitgărz.i aceste.a. P. M P

b) As gurare 1 convieț 1 r i 
pașnice <u poporul frați Ur
inau, Și < a Ccle’ah(. naționali 
tați i on'ocuitoare, in inter,, ul 
unității de lup ă a in.T-f or 
celor ce mun esc în irit' r ul 
comolidării dt-morra- < i noa
stre popu’are, al co st m ii 
socialismului și al apa ar j 
mdețiendenței țării imț*>t 1 a 
uneltirilor imperialiste.

c) Lupta împotr va, reuni
unii a șovinismului ;i A n i- 
câror manifestări ale na 10- 
nahsmului, in primul rând 
cel ivit în rândurile pop re
lației maghiare din țară

d j Promo are a șt deși o 11- 
rea culturii democratice a 
popugaț ei maghiare din țară 
în spiritul luptei democr ,t e 
comune cu poporul rom în șî 
naționalitățile co tloti toa-e.

e) Promovarea în SDÎntul
frăpeiăji de drepturi U ]> 
chidarea manifest ir lo' o j- 

ționiste. ‘
f) Lupta pentru cultivarea 

spiritului de prietenie ară 
de Un unea Sovietică. , lit*>- 
ratoarea și sprij nito ire 1 tă
rii noastre, fo’ța condu oa
re a luptei pentru pacf- și 
independență a'popoar, f

După amiazi a avut loc 
alegerea Corn t tnlui de 
c.aru a fost ales de cătr 
greș ști și care, la râr, Iu 
său, a ales noul <on tet . 
cutiv în frunte cu Rac o vi 
dor. 'j-reșednte.

CongTeSul s a încheiat în 
Seara zilei de 1 1 crt.

o *
O >-

Noul Guvern
al Republicii Ungare

BLdAPESTA. In baza 
propunerii Comisiunii po ti- 
ce a parlamentului maghiar, 
președintele Republicii Un
gare, Afpad Szakas ts, a 
însărcinat pe Istvan Dobi,. cu 
formarea noului guvern.

Din noul guvern mai . ,q 
parte yptthis Rakosi, vice- 
președ'nte ;d Consiliului d.3 
Miniștri și ministru de stat. 
Ferenz Erdei ministru du 
stat, Ianos Rudar m ni-1 de> 
interne, Laszlo Rajk mini
strul afacerilor străine. Ist
van Kocsa, Sandor Rmiail 
Mihaly Farkas. Isiv.m Csala 
Gyula Ortaitau, Istvan Ries. 
Eruo Gero.
Ă k
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