
Să ridicăm munca orga
nizatorică la nivelul 
sarcinilor politice*)

Partidei* marxirt lenlniule, ca 
detașament orgnnlzbt ți ca 
avantgaidă a elaaai mundtoare, 
au acordat lutxtdaauna o Im
portanță *x««pțlon» a probleme
lor Întăriri «muncii organizatorica. 
N hllumul In malarie du otga 
nizar». (I delăsarea mic burghe
zi, caracteristice peatifl partidele 
trâditoare aocial-democrate ale 
celei de a don* iut»rr ațiooal*. 
le aunt străine. Ca partide revo
luționare, partide de tip nou, e e 
Ișt Intern daci priuciniilo orga
nizatorice pe bzaa de granit a 
marxism-lenlnhroelui, perfecțio
nând ie perma »nță formal* or
ganizatorico ale muncii, conform 
condițiilor istorice ele activității 
lor ți anbordonându-le unei in 
deallniri mai rapide a aareinllor 
politice.

Principiile organizatori** după 
care seni construite partidele 
ijl găsvss sxpreaia In St nuiele 
acestor partide, care prevăd me
todele de activitate, formala de* 
organizai e ți normei» de viat* 
interne alo partidelor. Escnțl a 

castor ori»tipii se exprimi pria: 
centralismul democratic, discipli
na conștientă din sânul partidu
lui, «iritata* de volută țl du ac
țiune, neadmlterea (secțiunilor ți 
grnaurllor, apărarea partidelor 
împotriva pătrunderii elemente
lor onortnnl't'j, democrația in
ternă de partid etc. Abandona
rea principiilor d.e b»z> sau 
călcarea acestora are drept con
secință slăbirea ^partidelor, tran
sformarea lor din partide com
bativa si revoluționare ta gru
puri sectariste, birocratice. Un 
exemplu viu esle politica tră
dătoare a actualilor conducători 
ai Partidului Com inht din .Iu
goslavia. Clica lui Tik>, care a 
pățit pa drumul troțchfst al re
vizuirii iavățltarii marxist-leni
niste despre partid, ți care a 
călcil in picioare principiile de 
organizare ale partidelor, a în» 
ecăunst ia P C. I. un regim 
care duce la lichidarea partidu
lui ca organism aetlv șl au ini
țiativă proprie, la răspândirea în 
partid a metodelor militare de 
Conducere, asemănătoare cu me
todele folosite pe vremuri de 
troțchiști.

In anii de după război, par
tidele comuniste ți muncitorești 
au depus «> munoă uriașă pentru 
îmbunătățirea întregii acUvități 
de partid atât organizatorice cât 
țl politice. Partidele comuniste 
s*au ln'ărit din punct de vedere 
ideologic țl politic, devenind cele 
mei populare partide,

S/risorile C. C. al P, C. (b) 
al U R S,S, către C.C. a! P. C. I, 
precum țl rezoluția consfătuirii 
din luai» a Biroului Informativ 
al partidelor comuniste și mun
citorești ,,Asupra situației din 
Partidul Comunist din Iugoslavia** 
au jucat un rol Imens pentru îm
bunătățirea muncii politice țl or
ganizatorice a partidelor comu
nist»

Rezoluția Biroului Informativ 
a ajutat partidelor să lichideze 
gresiile muncii lor, să stabi
lească "Sile juste pentru Întări 
rea râ;:d»rll«r lor ți să arate 

perspectivele clare alo constru
irii temeliilor socialismului, pro 
cum ți sarcinile lor in vederea 
kgrădlrii țl Înlăturării ermente- 
telor capitaliste atât dala orașe 
cât țl dda sate Soluționarea a- 
ceator probleme politice cere in 
aistent ca parlide'e sâ-șl ridice 
lutreega muacă organizatorică la 
un nivel tnsl înalt, să icubuuă 
tăi«aacă radical conducerea Par
tidului, căci victoria nu vine ni
ciodată doi* sine, ci trabfe cu
cerită In lopte lndâ.-j.'ie.

VorbinJ daspre victoria Halei 
generale m partidului bolșevic, 
tovarășul Sialln a subliniat im
portanța uncn-ă a muncii orga
nizatorice: „După ca linia justă 
a fost d^tă, după ce chestiunea 
a fast just rezolvată, apunea to 
varățul Stalin 'zbAnda depin d« 
de munca organizatorică, de or
ganizarea luptei pentru traduce
rea in viață a liniei Partidului, 
de a rgerea justă a oamenilor, 
de verificarea Îndeplinirii hu.ă- 
ririlor luate de organele condu
cătoare... după ce liota politică 
justă a fost dată, munca Orga
nizatorică hotărăște totul, — in
clusiv sO-rta Hulei politica Însăți, 
inbptdiria sin prăbușirea ei*1.

Conștiente de complexitatea 
sarcinilor ți greutăților care in
terviu In lupta pentru conctiu 
irea temeliilor socialismului și ți
nând seamă de ascuțirea luptei 
de clasă, legate de această Con 
atruii*, partidele comun-sie ți 
muncitorești ale țărilor cu de
mocrație populară iau o aorta de 
măsuri in vederea Întăririi com
bativității organizațiilor de par
tid, in vederea Întăririi propriilor 
lor rânduri.
In legătură cu primirea In masjă 

de noi membri in Partid și cu 
greșelile săvârșite in acest do 
meniu, componența soci-. I& a 
partidelor a suferit surioare 
sch'mbăn: elementele mlc-bur» 
geeze an sporit peri* măsuri, 
in dauna elementelor proletaro : 
ba mal mult, eLcuante burgheze 
și reatți mare au pătrnnu io rân
durile Partidului: ca rezultat se 
observă în anumite organizații 
ale ddaritelor partide manifes
tări de slăbire a vigilenței revo
luționare.

Ținând seama de primejdia 
pe care o prezintă diluarea pir 
tidelor, Comitetele Centrale ale 
următoarelor pai ude: Partidul 
celor ce muncesc din Ungari», 
Partidul Muncitoresc Polonez. — 
Partidul Comunist Cehoslovac 
șl Partidul Mun. Horesc (comu
nist) Bulgar, au luat măsuri cu 
privire la limiterti admiterii de 
noi membri in partid și «o ho 
tării să se facă verificarea ac.ti 
valul de partid, precum șl intro
ducerea stagiului de c»adidstbrt 
pentru noi aderenți. In Partidul 
Muncitoresc Român, verificarea 
cadrelor conducătoare a început, 
îndeplinirea tuturor acestor mă
turi trsbue să ducă și d">cc 
efectiv la întărirea rândurilor 
Partidul I, le. sporise vigilența! 
politice șl a actirifjțp membri
lor săi, la întăruea latregil 
munci organizatorica a Parti
dului,

Una din condlțiunle cele mal 
importante pentru îmbunătățirea 
muncii organizatorice a pCrtide-

*) Articol apărut In Pentrv 
pace trainică pentru democra
ție populară Nr. 27.
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SoliMtetEa iniern^țională 

a celor ce muncesc, ideea 
cialbsmulu!; i 
ploatririi; a râsboiului și a 
pe&ia^'smului cimenteazc într'o 

j un ierte pe toți oamenii muncii 
i fârâ deosebire de naționalitate

Cuvântarea tav. Vasile Luca, secretar al C. C 
al P M. P. ia Congresul U. P. M.

In ședința de Vineri a Con 
greșului Uniunii populare 
Maghiare to\. Vasile J.uc.a 
secretar al C. C. al P.ftț.R. 
a rostit un important "discurs.

.După cc a adus Congresu
lui salutul Partidului Munci

I
I

j
f
?
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Tov. VASILE LUCA 
tocesc Român - forța condu 
cătoare a democrației noa 
stre populare — tov. verile 
Luca a arăt t ca Partidul no 
stru consideră Uniunea Popu 
Iară jfaghiară un aliat al cla 
sei muncitoare în luipta sa 
(pentru consolidarea și des 
vo’tarea democrației popula
re- în lupta pentru înfăptui 
rea socialismului fn tara 
noastră. \nai -âr. apoi c- 
veniin-nte]c di1 perioada de 
la cel de al --le 1 Congres al

Spre ridicarea nivelului 
profesional al cadrelor silvice

Pregătirea profesional* > pă 
durar.lor și brigadevilor In tim
pul regimului burghezo-: ioș;,re»c 
a fo«t eampleri neg Ijatâ. In pr.- 
tuul rând noțiune» de pădurar 
nu avea un loltks b.n* conturat 
ș «Cotata pentru următoarele 
c.ontlder»i)te : pădu ar st nutrea 
șl slujl'orui pădurii Statului car* 
i>ra »;:l:riat ,*blic, dar lotpA^u- 
ia> »ra numit ți paznicul pădu» 
rilor proprktaie* moșieru.ui, care 
d* fapt era un fel de argat la 
curte, și ca.u mai av«* in grijă 
si paza pădurii boerului.

Tot pălureri li țe spunea și 
paznici or comunali «au »ltor in-

so- 
ura împotriva ex- 

i îm-

U.P.M. și până astăzi, vor 
b.torul a făcut o trecere în 

revistă a marilor iran for 
mări din țara noastră.

In cond țiunile ascuțirii lu
ptei de clasă, lupta pentru in
dependența națională, lupt 
popoarelor pentru libertate, 
împotriva imperialismului a-
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Poporul american care dorește pacea, 
nu se va lăsa intimidat de ațâțătorii la 
un nou răsboi și nu va permite să fie 
implicat în aventuri miiităre contra U.R.S.S. 
Peste 18.000 persoane au perticipat la meetingul din 
New-York, consacrat celei de a 3i-a aniversări a în- 

temeerii Statului Sovietic
NEW- YORK, 15 (Radar) La 

14 Decembrie a avut lee la 
Madiien Sqi.are Garden, cea 
mai mare sală din Neiv- York, 
un meeiing pentru pace orga
nizat de Coneiliul Nafional pen
tru Prietenia Americano-Sovie- 
tică ți la care au Inat parte 
18 mii persoane. La acest met- 
ting, consacrat celei de a 31-a 
aniversări a întemeerit Statu
lui Sovietic ți celei de a 15-a 
aniversări a stabilirii relațiilor 
diplomatice dintre Statele Unite 
ale Americii și Uniunea Sovie
tică, au fost rostite discursuri 
de către Hooward Me'tish. pre
ședintele Ce i1 Uafional
pentru Prici- i mericane-

reg murilor ce 
aminrirs din trecut, nu 
"Jterez ca pădurile să fie

ci

•titu|ii, deși aceștia n« ffteeaa 
exC'usiv pazs podurilor, ci Iți 
adgura» <xlS' nla muncir d in alte 
ramuri de producți».

Conducătorii 
tristă 
»veau 
păzite de oam«n i devotați popo
rului și ridicați pr-.fe»ional, ci 
din contră, pentru »cc«t setvictu 
a»«au n«voe de oșm^ i aseiviți, 
care se recrutau de regu'ă de 
cli*ntcla pout'că,

Od.tâ cu !nfi nțar*a coului de
partament al S iviculturil srrvic ul 
de p>ză »l păd.nlor a f.»t r»or 
ganizat din teme ie. In primul 
rând v’a stabilit c» oaza păduri
lor sa s« fa ă :a toate categoriile 
de păduri de cțtre o singură ca- 
Pgorie d* pădurari: pjdura t de 
Stat In al doilea rând cu o.i- 
zrn încedrărli nouilor postări de 
pădurari ți brigadieri, ț’au Inlă- 
t rat toate elementele compro
mise, aficer’ste și cbiabur-.-sti din 
corpul v»chi al paz*i pădurilor

Imediat după ce s.rviciul 
de paza a fost as f< 1 reo u 
.izat și iaca i a I-'reCția Sil 

vi â Județeaa Hunedoara De
va. cu sprijinul organiza ie* 
fudețene P. \l R. și cu co* 
cursul îr.tek-gato al auțo. ită 
ților locale, a înființat la De 
va o școală jxmtru cal fi'n 
ie-’ profesorală a pădurari
lor.

A ceasta școala a luat fii* 
ța în urma măsurii luate de 
către ^[inisterul Silyicu t .rB, 
ca toți sivi' a ii din ■ odnul 
de paz.ă al ] -.dur 'or p du 
rari și l,riga<he'i sil vi i fără 
școală de spec’alitare — să 

SubiriQ Qn Fiviș
n»r** I” 2 ■

Sovietică, Paul Robasou. renu
mitul cântăreț ți fruntaș al 
viefii publice, Heurv Wailace, 
conducătorul Partidului Progre
sist, Hewlett Johnsun, decanul 
de Canferbury ș. a.

S’t dat citire mesagiului de 
salut trimis de Paniuekin, am
basadorul U.R.S.S. in Statele 
Unite, prin care se arată că 
acest meeting dovedește inte
resul masselor largi ale popo
rului american pentru desvol- 
tarea relațiilor amerieaue-sovie- 
tiee.
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Să pregătim sămânță bună
pentru insămânțările de primăvară

Unul din factorii botărîtori 
pentru mărirea producției a 
gricolc, este fără îndo ala 
procurarea semințelor de 
soiul cel mai bun. Zadarnică 
va fi truda plugarului și bu 
nătatea pământului, dacă să 
mânra nu este bună din să 
mânța proastă, roa lă bună 
nu se poate culege.

Plugarul trebuie sa șt e 
cum este o sămânță’ pioastă. 
ca să se poată feri die ea. ,

Sfaturile ce se vor da de 
către organele tehnice, să 
fie ascultate și folo îțr* întoa 
mai. Numai dacă va folosi 
sămânță bună, curată și de 
soiu țărănimea muncitoare 
va contribui la ridicarea pro 
ducției agricole pentru ferici 
rea și bunăstarea celor ce 
muncesc dela orașe și sate.

Cum trebue că fie o 
Sămânță bună?

0 sămânță bună trebuie să 
fie cu bobul mare și greu, 
pentru ca planta car 9 se des 
voltă sa aibă hrană suficieu 
tă. să poată crgște în condi- 
țiuni normale. Ea trebuie să 
fie sănătoasă, întreagă, nemă 
lurata netăciunată. Semințe 
le bolnave compromit reco' 
ta deoarece în majoritate ca 
zurilor nu încolțesc. Să n'i 
fie atacată de insecte , căci 
în acest caz (planta re - 
spectivă va fi slabă sau nu 
va încolții deloc.

Deasemenea semințele tre 
buie să fie curate,* 1 * * 4 să nu con 
țină corpuri străine (semințe

____ (Urmare dig pgg ____  
primească cunoștiințele nro 
fesionale' și educație politi' 
că, necesara în serviciu și 
afara serviciului.

1 Cursurile Școaleiidurează
efectiv 4 luei șl când d -ii le
urmează la intervale de câte
4 luni, in serii de câte 60 — 
80 elevi deci aproximativ i/6i 
din personalul to al al c >r 
ipului de pază din județ, freci 
ventează cursurile într’o se-* 
rie în timp ce restul persona 
lului rămâne la no turj, pen 
truca serviciul să nu sufereț

Cei cari termină cu succes 
cursurile aces el școli sunt 
îndrumați pentru a urma

Cu ajutorul grupului sindical

Tânărul muncitor Be!ea Liviu 
din Leșnic îți capătă drepturile 
nerespectate dy chiaburi

Tânărul muncitor Belea Li 
viu, din comuna Leșnic pla 
sa Deva, a fost angajat ca 
cioban la bogătanul Stoica 
Ioan din aceiaș comună. Tn 
cepând cu data de i August 
a. c., !?i până în luna cu
rentă, acest tânăr a muncit 
din greu la chiabur. Ziua 
mergea cu turma de oi la 
câm'p, iar noaptea era pus 
la alte munci grele. Să-i p[ă 
tească chiaburul vreun ban, 
s’au să-i cumpere o haină, 
nici vorbă.*

Intr'o zi a venit în Leșnic 
președintele sindicatului A- 
gricol: se interesa de cei 
re'erau angajați la stăpâni 
și nu erau încadrați în con 
tractele colective de muncă.

S’a dus și Belea Liviu 
să vorbească c’i el' și împreu 
na cu el a ven t și Stoica. 
Mai bun de gură, chiaburul 

de btirueni). Nu este permis 
ca o sămânță pe care o in 
troducem în pământ să fie 
de mai multe soiuri. Dacă să 
inânța pste de mai multe fe
luri, plantele nu se coc în a- 
celaș timp, dând o recolta 
neomogenă.

Nici o sămânță nu trebuie 
semănată, pân 1 .nu se cunoa
ște puterea ei de! încolțire. A 
ceasta operațiune trebuie fă 
cută de fiecare țăran, după 
sfaturile pe care le primește 
dela organele technice din 
ocoalele respective.

Pentru ca să desăvârșim 
posibilitatea ele a avea la în
demână o sămânță cât mai 
bună ș; sănătoasă, este nevo 
ie de a o curățit cu triorul 
sau selectorul la centrele de 
condiționarea semințelor 
tot așa după cum s’a proce 
dat și în campania din toana 
na trecută.

In acest scop comA.ile 
comunale pentru însămân j 
țări sunt obligate să ia mă
suri din timp pentru orga
nizarea în cele mai, bune con 
dițiuni a centrelor pentru, cu 
rățirea semințelor.

Un rol l otăritor la obți
nerea și răspândirea semin 
țelor de so.u bun, curate și 
sănătoase, îl au fermele de 
Stat din județ, care depe 
acum au început să pregă 
tească cele neceare însămân 
țărilor de primăvară. Fiecare 
țăran care nu are sămânță de 
un soiu bun poate să și-o 
schimbe la una din cele 7

a arătat că Belea, „e părtaș--, 
cu el la stâna de oi așa că 
„nu trebue să fie' încadrat în 
contractul colectiv”. Am sc’â 
Ipat se gândea el. c.

Dar după ce președintefe 
sindicatului a plecat din sat, 
Belea tot nu s’a lăsat a luat 
legătura imediat cu grupul 
sindical din localitate. 'Iova 
rășii dela gruțp l-au învățat 
sa meargă să-și ceară drețptui 
rile dela stățpân. Dar fără 
să-i dea nici un ban chiabu. 
rul l-a aruncat în stradă a - 
cum în mijlocul iernei.

Grupul sindical din Leșnic, 
fiind un ațpărător puternic 
al intereselor muncitorilor a 
gricoli din această con nă. 
a impus chiaburului <ă p ă 
tească angajatului său suma 
datorată și l-a trimis în jude 
cUă, pentru fapt de lui ne
demne. ‘ 

ferme <le Stat din' județul no 
stru.

Urmând întocmai ace 
sfaturi, pentru campa 
agricolă din primăvara'

ste
nic 
anului 1949, țăran mea inun 
citoare. trebuie sări pregp 
tească din timp semințele net 
cesaxe însămânțărilor de pri 
măvară.

Numai, in telul acesta 
având o sămânță buna și cu 
rată, va obține pe viitor o 
recolta îmbelșugată.

Inginer Rom rș Mircea
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Citiți
Scânteia Satelor

In comuna Koșcani 
a fost instalat
In comuna Roșcani trebu

ri e mergeau anapoda. Fie
care țăran muncitor din 
aceasta comună se întreba 
mereu dece na merg bine 
treburile în salul său.

Azi așa, mâini ași, nici 
cum n o scoteau la captă. 
In campania colectorilor dc 
cereale dtri loammz frecată, 
comuna-Roșcani a ros' prin
tre ultimele din plasă, în 
privința realizării planului 
stabilit. Muncile voluntare 
nici vorbă să se facă in 
această comună. Dar toate 
acestea au avut sfârșit. Vi
gilența țărănimei muncitoare 
sădită de partid, a fost trează

Se cam gândeau ei incă 
dela început, că primarul 
Panțile Lazar, ar li un duș
man al lor.

In Ucraina se vor construi
3.000 de sate noui

In anul curent, în satele U- 
crainei a fost aproape t< r 
minată reconstrucția locuia 
țelor, a clădirilor administra, 
tive și a instituțiilor culte 
rale. 1 n prezent constructo
rii republicii stau în fața u 
nor sarcini noui: construc 
ția satelor. Au și fost întoc 
mite proecte pentru construc 
ția a 3,000 de sate.

In regiunea Cernișov se 
vor construi 192 de .sate. 
Muncile de construcție se fac 
conform unui plan.

In regiunea Suka se re- 
constiuește satul Litvinodici. 
Aici în timpul războiului) per» 
tru Apărarea Patriei a luat 
ființă brigada partizanilor lui

Măsuri pentru îmbunătățirea 
stocului de animale

Pentru Îmbunătățirea sto
cului de animele, !n jude
țul nostru vor lua ființă la 
primăvară, centre pentru 
monta iepelor. La aces'e 
centre vor fi repartizați ar
măsari de eră silă, proprie
tatea Statului.

un nou primar
In campania colectărilor, 

făcând parte din comisia co
munală de colectări, el în
suți chiabur, a fost tot tim
pul mână in mână cu chia
burii din sat. S a dovedit 
astfel dușman al intereselor 
(ărănimii muncitoare.

Acum in Roșcani, primar 
e (ăranul muncitor Marina 
Gh^orghe din satul Făge- 
țel care s’a evidențiat în 
campaniile din toamna tre
cută. Instalarea noului pri
mar în comuna Roșcani a 
produs în rândurile țărăni- 
mei muncitoare msre bucu
rie, știind că deacum înainte 
ea va putea munci fără pie
dici, primind sprijinul total 
al organelor adnin slrative 
locale.

tuturor școlilor do 
practică profesio/ 
toate ramurile <Ja 
— și anume ac or,'

Spre ridicarea nivelului profesional al cadrelor 
Silvice

școala profesională de grad! 
imediat superior; școala do 
brigadieri silvici, lata decj 
o caracteristică — comună 
de al fel 
(pregătire 
nală din 
activitate

dă largi potib lități celor ca
pabili și credincioși clasei 
muncitoare să se instruiască 
fiind în producție și să se 
ridice pe treptele ierarhiej 
în serviciu, fără nici) o chcltuj 
ială cu învățătura, lată deci 
grija de slujbași, grija do 
om, cel mai prețios capital. 

Subing. Gh. Riviș.

Din U. R- S. S.

Rovpak, de două ori Erou 
al Uniunii Sovietice.

In centrul,satului .se va < 011 
strui un monument Jn cinstea 
eroilor mișcării de partizani.

Toate casele de locuit var 
fi construite din cărămizi, 
fiecare locuință va avea 4 
came‘c.

In legătură cu aceste con 
strucții se lărgește produc
ția de cărămizi, țigle și alte 
materiale de construcții.

In prezent în colhozurile 
Ucrainei se găsesc mai mult 
de 2.000 de fabrici de cără
mizi, care au produu în acest 
an 38 milioane de cărămizi 

și peste un milion de 
țigle.

In «cest scop, m*dicfi 
veterinari trebue •£ treacă 
de îndată la 1 uarea de pro
be de sânqe dela iepele de 
rasă Aceste probe vor fi 
analizate în laborator pentru 
descoperirea cazurilor de 
durină.

Duma este o coală mo
lipsitoare foarte f-avă care 
se ivește tn deosebi a ar
măsarii și îepele ne pră
sită. Ea este produsă de 
un parazit microscopic care 
se aseamănă cu agentul 
producător al sifilisului

Aceste măsuri de preve
nire sunt bine venire și 
aduc o mare contribuie la 
îmbunătățirea stocului de 
animale din țara noastră. 
Ele oglindesc grija perma
nentă oe care Ministerul 
Agriculturii o poartă față 
de această problemă.

M dlc Veterinar,
Or. Negrită Petru

i

AGRICULTURA
MECANIZATĂ 

CE ESTE O C0MBA1NĂ?

Combaina este o mașină 
care faee in aceiaș timp 
operațiunea seceratului și 
trecratului. In loc ca firele 
de grâu să fie legate in 
enopi, ca la mașina de sece
rat obișnuită, ele trec dea- 
dreptul în toba batozei și 
sunt treerate. Pleava șt pae- 
le rămân pe câmp, grâul 
umple deadreptul sacii care 
sunt lăsați pe câmp și ridi
cați dapă aceea de un ca
mion.

O combaină funcționează 
cu trei oameni și ea talo- 
cuește munca a 8.0D0 lucră
tori, dacă am socoti toate 
operațiunile făcute cu mâna: 
secerat, legatul snopilor, în
cărcatul și transportul lor 
la șură, îmblâtit, vânturat 
etc.

Pentru exploatările care 
au nevoie de paie, acestea 
pat fi strânse de o greblă, 
însoțită de o presă meca
nică. Paele, comprimatt in 
baloturi de câte 50 kg. sunt 
ușor de man:pulat.
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Din câmpul muncii
La Preparația Lupeni

Prin desgropirea unui rezervor, 
au fost înlăturate mari pierderi de ulei

Cuvântarea tov. Vasile Luca

La preparația de cărbuni 
„Vasile Luca” din Lupeiii 
este un rezervor pentru ulei 
mediu amestecat cu petrol 
cu o capacitate de 1.000 kg. 
Care deservește mat multe in
stalații din spălătorie- Tcest 
rezervor a fost până acum 
îngropat complect în pământ 
din care cauză fiind, supus, 
la umezeală și coroziuni 
se sjjărgea din timp în timp, 
producând mari risipe de u- 
lei.

Pentru reparație, rezerve- 
ml trebuia desgroțxit, lucru 
care necesita timp mult și 
brațe de muncă, iar spălăto. 
ria avea de suferit. ( ,

Sure a înlătura aceste nea 
junsuri, tov. Ciulea vasile

In decurs de 30 zile

Peste 500 mii cetățeni 
au vizitat „Expoziția de Colaborare 
Româno-Sovietlcă“ din Capitală

care lucrează de mai mulți 
ani la acest rezervor, a pro 
pus maestrului dela prepara 
ție să se facă prjn săpare 

în jurul cazanului o cabi
nă, pentru a putea astfel să 
sa umble în jurul lui.

In urma acestei propuneri 
a fost săpată o groapă patra- 
ta cu laturile de • metri a 
dânca de '4 metri, care zidi 
ta cu Cărămidă a devenit o 
cabină pentru rezervor.

Prin construirea acestei ca 
bine coroziunea rezervorului 
a fost înlăturată, reparații
le cazanului se fac cu multă, 
ușurință, iar pieițderile de u- 
lei au fost complect înlătu
rate. i

N. Gârboveanu. coresp. voi.

mâno-sovietică continuă să 
fie frecventată de un numKr 
din ce în ce mai piare de vfi 
zitatori. ț.

Astfel în decursul celor -o 
de zile, câte s’au scurs de 
la deschidere, expoziția a 
fost vizitată de peste 500000 
cetățeni. Această cifră re . 
prezintă aproximativ jumă
tate din populația Capitalei.

Media zilnică a vizitatori - 
lor este de cea. 10 — 12.000, 
Duminicile numărul acestora 
trecând de 20.000.
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țâțător la război, a devenit 
tot rnai puternic sudată cu 
lujrtele sociale. Dacă lupta, 
pentru independenta națidna 
lă a devenit parte integrantă 
a luptei de clasă, atunci în 
aceasta luptă nu se mai 
poate nnșrge alături cu bur 
ghezia. Tinzând să mențină 
și să restabilească prLi-’Cgii 
le ei de clasă, burghezia tră 
dează intere ele naționale ale 
poporului muncitor, punân- 
duse în slujba imperialismn 
lui mondial. (

Keferindu-se la burghezia; 
și clasa muncitoare română 
și la burghezia și muncitori 
mea maghiară, tov. yasile 
Luca a spus că acolo unde

Pentru a veni în ajutorul nmsei consumatoare, 
Centrala Industrială a întreprinderilor Chimice 
de Boză a hotă rit

Punerea în vânzare a sodei cal
cinate în locul sodei cristalizate

Soda cristalizată este un 
(produs care se face prin 'di 
solvarea în apă a sodei cal 
cinate și cristalizarea solu
ției în anumite conditiuni de 
temperatură și( cu o serie de 
manipulațiuni, cari Lra a 
schimba natura produsului— 
îl fac să se.prezinte așa cum 
este cunoscut, sub formă de 
cristale. j *

Transformarea sodei calci 
nate în sodă cristalizată, în 
realitate fiind vorba de ri
nul și acelaș produs, — car 
bonatul de calciu — nece-. 
sită deci o serie de opera
țiuni suplimentare .cari în •, 
cârcă prețul de ^ost al so
dei cristalizate.
Centrala Industrială a Intre

poporul nu,este liber, nu este 
stăpân jx; șoarta sa șî nu 
dispune pe rodul munc.i sale, 
acolo nu poate fi vorba du 
o adevărata democrație po 
pulară. ’ 1

In conditiunile ascuțirii lu 
piei de clasă, când mupeitot 
rii în lupta lor pentru demo- 
crație se "ciocnesc cu propria) 
lor burghezie — Uniunea 
Populară Maghiară are sarci 
cina să adâncească tot mai 
mult unitatea muncitorimii 
maghiare. Legătura dintre 
muncitorii maghiari șj mun
citorii români trebue să fie 
o legătură putefipcă. ]\[uh 
citorimea maghiară nu tret 
bue să se lase antrenată da 
manevrele reacțiunii. Ea tret 

prinderilor Chimice de Bază 
a găsit de cuviință să opreas 
că producția de sodă cri - 
stalizată, ferind în felul ace 
sta consumatorii de a europa 
ra două părți de apă pe lân 
gă una de sodă calcinată și 
de a suporta spesele de tran
sport a apei ce intră în corn 
JXJziția sodei cristalizatei

Consumatorii trebue.săștie 
că în loc de 1 kg. de șodă 
cristalizată pot fo’osi 300 gr. 
sodă calcinată, că nu este 
nici o deosebire de conținut, 
că soda calcinată nu are e- 
fect dăunător asupra obiecte 
lor la cari se aplică, nu arde, 
nu distruge și mei nu dimi- 
nuiază rezistența țesăturilor. 

bue să știe că interesele ex4 
țploatatorilor nu pot fi și in
teresele ei. Uniuni-a potnu 
Iară Maghiară trebue să se 
opună energic tendinței de 
favorizare a chiabu.îmii, a 
exploatatorilor dela sate, ca 
re încearcă a înfățișa dol<-ai» 
țele lor drept doleanțe „na 
ționale” ale populației ma - 
ghiare.

Tov. Vasile Luca, a decla 
rat mai departe că< muncitorii 
mea maghiară are acelaș 
drum cu muncitorimea 10 
mână. Amândouă popoarele 
nterg pe drumul construirii 
socialismului, împotriva ex
ploatatorilor și imperialiști-i 
lor.

Naționalizarea școlilor nt» 
a fost o măsură îndreptată 
împotriva populației maghia 
re. Ea nu este o problemă 
religioasă sau națională, ci 
o prob'lemă a învățămân u 
lui popular In democrația/po 
pulară.

Uniunea Populara Magh a< 
ră, a spus tov. V- Luca, , 
trebue să împiedice burghe
zia maghiară de a săpa o 
(prăpastie între poporul ,0. 
mân și maghiar; însă sarci 
na cea mai îmlportantă con 
stă în demascarea elemente 
lor teacționare, prin care 
burghezia încearcă să prezm 
te ^doleanțele” proprii drejrt 
vdoleanțe naționale, în scopul 
de a turbura din nou con
știința masselor muncitoare 
maghiare și a o 'eservi in
tereselor sale.

In încheere tov. V- Luca 
a spus că solidaritatea în 
ternaționalâ a celor ce mun 
cesc, ideea socialismului, ura 
împotriva exploatării, a iăs 
boiului și a imperialismului 
cimentează într’o unitate pe 
toți oamenii muncii fără deo 
sebire de naționalitate.

Să ridicăm munca organizatorică la n vilul

lui muncitor, cadre devotate 
Psrtidu'ul, pregătite din punct 
de vrd»ro teoretic țl capabile 
să tr ducă tn viață linia parti
dului In acest sa os a'a țl depus 
o mnncâ considerabilă. Zsci de 
mii de oameni pregătiți ți devo
tați Partidului au fost promovați 
In posturi de conducere tn apa
ratul do Stat, administrație, eco
nomie etc. Dor m 1 rămân încă 
multe de făcut pentru educarea 
țl promovarea cadrelor.

Uns din cele mei importante 
con'iiții a unei conduceri jsste 
este controlul ți verificarea exe- 
cutăr 1 hotârtrilor luate. A con 
duce tn «canină a controla apli
carea directivelor, șl nu numai 
aplicare 1. d rsi directivele tosăsi.

Erp^rența P. C. (b) al U. R. 
S.S, «rata d o bunâ o ganzuie 
a controlului executării In apa a. 
tul Partidului, al Statului ți al 
ecanom'ei ridică și educă oame
nii, li face să evite greș. Iile tn 
muncă ți le desvoită simțul de 
răspundere.

T ettue să •“ organizeze con
trolul ți verificarea executării 
hotărî- ’or ne toate treptele Par 
tidu ui și Staiulni, de jos in sjr 
ți aceasta cu participarea h gă 
a maselor Partidului. Practci a

sarcini or politice
ra ă iă r«gularititea țed nțelor 
membrilor de i arid șl ate acti
vului de partid con^lit.ie un mij
loc foarte important pe tru con- 
trokrec cxe.uțâ ii h itârlr lor Par- 
tidulu ; pvnlru m biizrca ma
selor P riidulni Iu ved r*a apli
că i ac s o hotăriri.

Len1 smil ne învață că pentru 
a c nf ice ju-it. numai exD.-ri ți 
condu ăt r lor nu iste d rjuns, 
B» e nece,ar să se complec ze 
exp riența conducătorii u < x 
p rienu mas. lor P rtidui i, cu 
expe ienta Jas l mun ito re cu 
•xperienți amentlor munci,

P ntru intă irea mun ii ■ rgani- 
zator ce a part delo, șt re tru 
iad plmir a tuturor 81 cin or ce 
le stau tn față, de o h târitoare 
importanți este «duciț • m.r- 
xist- e jrristâ a cad,»lor. C* i 
numai cad" c o bună pr gă. re 
iearxistă oi face fa ă ta ci ilor 
tot mai mvri. Anii ace.ta, orga 
n zați le de n rtid au deJiț rat 
O mu <că msi ntensă pentru <du- 
carea marx stă a cadrelor Pa - 
iidu'ui. li toate pa fidele au fost 
cre<oe și fun ționează șeoli c«n- 
iralr r g onale, eb. ți a sporit 
n -măr I cercurilor de stud'i Tot 
mai pu>erm a este voința eomu- 

nițtilnr de a-și ridica n;veiul 
ideoogi' pr n studiul individual 
al bazelor m»-x m-len t.kmului, 
Rețe-ua învățământului de Partid 
cnprinde suie d« mii de «omu- 
niștl.

Torie acestea sunt fenomene 
îz-b 'ci rătoare. Dar O’g n za ea 
du'lrii ide egice a 'omuuiftior 

m«i prezinți tucă s rio.se lip- 
s ri; nj t ate cad ee c>nd cl- 
toare it diazâ, ș olile Partidu ui 
du >u t iaci nr tutindeni con
duse de propa gandiști califi.' ți.

Critici ș autocritica, forța mn. 
t-iuă a desvol ă.ii partidelor, tre
bue nă devină un foarte impor
tant mijl.ic de 1 otă împotriva 
H^S'.nio muicii de eartid în an
samblul »i- Dir critica și eu o« 
er t ce oot ti albă o infl «nță 
b’nvfgcăt a e asupra îmbunătă- 
ț rii tn esl1 activ lăți n i numai 
dacă li se vor crea rond {|e ne- 
crsa e. da ă u vor fi î âb<ițite. 
N ou tm f< Îngăduitori cu os- 
«epll care cu vorba aam t cri
tica, dar cu fapta -un* împotriva 
ei. In ul ima peni 1 s C C. sl 
P.C. Ceh slovac, ondncătorii 
part dul i au s b n at iu ex >u- 
Ikrile 1 r ci se î 1 lin1 8c ad se- 
ori activiști cu munci de răspun

dere, care șt u toarte bine să 
vorbească despre critică și auto
critică, dar atunci când ei îoșiși 
sunt cntfrați nu prea vor si audă 
de ?sa c«va.

Partidele comun'sie și ■vscl- 
tore .ti strâns legata de popor, 
co du mișcana revoluționară a 
milioanelor de nameal ai muncii. 
In cond țiih unei Inco date I pta 
pe clasă, ele unesc țt organizea
ză nuiele In vederea I ptci îm- 
pot (va imperialismului și reacțiu- 
□ i, pentru demo-raț e, progres 
ți soc aliem. In această luptă, 
partidele comuniste dobâ-desc o 
experi-rță de luptă revoluționară 
și învață să tnvi gă

Apron ațele co grese ale parti- 
d:ior comuni’t» ș muncitorești 
d n Polonia, Bulgaria ți C< ho- 
sl vicia vor aduce multe ele
mente noi in opera de îmbu«ă- 
tkț re a întregii munci o g<iiza- 
tot 1 j ri p • itice d - Partid. însuși 
fto'ul că ordinea de zl a con
greselor cuprinde ini re altele 
chts luna statutului țl a prog
ramului part delor, arată că se 
va aco'da o mare atențe prob
leme or muncii orgamzatonce a 
pa t delor.

Fă ă indo .lă că îmbunătățirea 
muncii orginiz^'oiice a partide
lor comun »>te le va ftca și mai 
putern<e și mai c .mbative, leva 
da pos b itatei să înde Unească 
mai r ipid șl f*ra greșeli sarcinile 
pol ti. e ce le ttau iu față.

V

ffJrtMre dfa pag. ___
lor este da a consolida organi
zațiile de bază din fabrici ți 
uzine țl mai alea »e cela dela 
■ate, deoarece aoes’a organizații 
cOnstitue primul sprijin pentru 
munca de partid, deoarece mai 
ales prin Intermediul lor parti
dele erganizează masele ți con
duc întreaga viață peliHcă, eco
nomici ți de stat in orețe ca ți 
la sete.

Totuși mai sunt in că destule 
fapte care dovedesc o muncă cu 
totul nesatisfârătoare a orgmi- 
xațiilor de Partid in întreprin
deri ți mai ales la sate, in Un
garia de exemplu, așa cum a 
Subliniat de cură îd tov. Farkaț 
tn rapoitul prezertat la ț*dința 
activului da Pirtld d n Buda- 
fy^ța, unele organizații de Pâr
tii l au căzut In parte seu in to- 
taif, ia timpul campaniei de co
lectare a cerealelor sub influenta 
chiaburilor ți au leat o atitu
dine potrivnică politicii Pendu
lai in chestiunea colectărilor de 
cereale

O bună aplicare a liniei poli
tice a Partidului depinde de o 
bună alegere țl o justă reparti
ție a cadrelor.

A zi, Când in țările cu demo- 
orație populari, perfidele au În
treaga răipundere a construirii 
ți cendu^erii țarii, una din cele 
mai importante sarcini este ridi
carea de cadre proprii din sânul 
plasei muncitoare ți al peporu-



Programei inou'ui
guvern ungar

Oamenii de afaceri 
americani se tem de criză

Budapesta, 16 (Rador'.— 
La 13 Decembrie în parla
mentul ungar au continuat dis 
cuțiile cu privire la progra 
mul noului guveni.

Când noul guvern s’a pre 
zentat parlamentului ia 14 
Decembrie, Iștvan I?oby a 
subliniat că el va continua 
fără nici o modificare și cu 
o și mai mare hotărire po
litica devotată democratică.

Doby a vorbit despre ura 
șa contribuție adusă de cla 
sa muncitoare din Ungă’ia 
la realizarea democrației pO 
Hțulare- El a arătat succesele 
sistemului economiei plani- 
ficate și a declarat că nive
lul de trai al țărănimii munej 
toare s’a ridicat considera 
bil și va continua și pe vii
tor să se amelioreze.

Primul ministru a mențio 
nat în special imensul aju'or 
pe care Uniunea Sovietică 
îl acordă Ungariei.

Doby a declarat mai( depar 
te că cea mai bună garanție 
a unei politici pașnice este 
tratatul de prietenie, colabo 
rare și asistență mutuală în 
cheiat cu Uniunea Sovietică

Noi ne străduim — a sub 
liniat primul ministru —1 ca 
Ungaria să con titue o ve

I
4
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Forțele armatei populare chineze au 
păHins în Peking

PEK NG, 16 (Rador). France Presse comunică 
că trupele armatei populare chineze au pătruns 
în Peking. vechea captală a Chinei.

rigă și mai solidă și demnă 
de încredere îq frontul de ne. 
sdruncin.it âl jtăcii în frun 
tea căruia sta Uniunea So 
vietică.

Joi ministrul finanțelor Er 
no Gere a prezentat un ra
port asupra bugetului ungar 
pe anul viitor. 1

Activitatea Comitetului intelec 
lealilor englezi pentru pace

LONdRA, 16 (Rador).— 
2omitetul Intelectualilor e 1 
glezi pentru pace, compus 
în cea mai mare parte din 
delegații englezi care au par 
ticipat la Congresul dela 
Wroklaw a convocat un me 
eting la Londia.

Participanțn la meeting au 
adoptat o rezoluț e prin ca 
re intelectualii din Anglia 
sunt chemați să sprijine Co 
mitetul si să înlesnească e- 
xtinderea activității sale. t

Rezoluția condamnă restric 
țiile impuse celor care luptă 
pentru pace.

Pârtiei pan ii la meeting au 
hotărît ca, Comitetul brita- 
nic să staoilească legături

t

I

I

nu 
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Cu prilejul vacanței de sărbători 
Studenții, elevii școlilor Statului și de 
pe lângă intieprinderile industriale 
ale Statului, beneficiază de 50 la sută 

reducere pe C. F. B.
50 la sută, reducere. 

Reducerea se acordă 
mai pe bază de carnete
identitate tip CFR care ș-eeli 
berează de către Direcțiuni 
le școlilor respective și de 
către Decanatele Facultăților 

In consecință, școlile ca 
re până în prezent nu au e-- 
liberat cărți de identitate se 
vor adresa de urgență ser 
viciilor de mișcare respective 
plătind taxele tarjfale de un 
de vor primi și instrucțiuni 
de emitere.

In încheere menționăm că 
reducerile 50 la sută, în va 
car.țe nu se acordă decât nu 
mai pe baza cărților de iden 
titate tip CFR.

NEW-yORK, 16 (Rador) 
In cercurile oamenilor de a- 
faceri din Statele Unite rc- 
naște din nos teama că eco
nomia americană trece prln- 
tr'o criză, cu toate stimulen
tele artificiale ale programu
lui sporit de înarmări ți ale 
>planului Marshall*.

strânse cu toate comitetele 
de acelaș fel din celelalte 
țări, în scopul de a întări lu 
pta internațională a intelec 
tualilor pentru pace.

I

Jokjakarta, 16 Rador). 
Du'pa cum trafnsm te postul 
de radio |okjakarta, oesto 
400 fruntași politici indone
zieni sunt internați în j rezent 
în lagărele de concentrare 
olandeze.

l

Poporul american care dorește pacea, nu se va 
lăsa intimidat do ațâțătorii la un nou război și nu 
va permite să fie implicat în aventuri militare

MJ. X. S.
O3™" I*» M

I
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Ambasadorul sovietic sub
liniază că în Uniunea Souietică 
puterea aparține poporului mun
citor, care te străduețte fără 
șovăire să promoveze relațiile 
prietenești ca celelalte popoare 
și să consolideze pacea gene
rală ți securitatea internațio
nală.

Din ce in ce mai mulți ame
ricani, arată mesagiul, încep să 
înțeleagă aceste străduințe ale 
poporului nostru. Tocmai de 
aceea, putem fi siguri că i» 
cele din urmă vor fi învingători 
n« susținătorii unui nou război 
sau adepții lor ci oamenii iubi
tori de pace care sunt într'o 
mafom'ate covc -șitoare, atăt în 
Statuie Unite cât ți în celelalte 
țări.

Paniușkin își închee mesagiul 
său urând Contiliului Național 
peniru Prietenia Americano- 
Souietică ți tuturor sprijinita- 
ri'or olaborării dintre cele 
două țări, tot suecesul în efor
turile lor pentru a apăra pacea,

A vorbit apoi preț' dintele 
Contiliului Naj.cnal ?en -u prie
tenia americano-soi ietică Mel- 
lish. după eai -> a luat cuvântul 
Henry Wallace.

Dapă cua 
ducerile în 
pânl acum s'au evidențiat în 
special în statele din răsări
tul USA. s'au înlins actual 
■tente și la oraș*le industriale 

din Vest. In regiunea Cleve- 
land, mai mu te societăți in
dustriale au redus numărul 
brațelor de mwncâ deoarece 
au dificultăți în plasarea pro 
duselor lor.

Unfted Press a anunță* că 
uzinele Western Electric Com 
pany din Chictgo au conce
diat 300 de muncitori, iar 
Alumioium Catnpany of A- 
merica din Alcos — Statul 
Taneseee — a comunicat că 
intenționează să concedieze 
la mod provizoriu mai mnlte 
mii de muncitori.

Concedierile sunt foarte 
frecvente în induatria carbo
niferi/ din cauza cererilor re 
duse de clrbnai din țară și 
străinătate. Compania de cale

ae anunță, re
producție, care

D-sa arătat că în ultimii trei 
ani, Statele Unite și Marea 
Britanie îyt intesifică politica 
amenințătoare care duce la 
exploatarea a mai mult de ju
mătate din globul pământesc 
și tn cele din urmă la război.

El a declarat că poporul 
american, care dorește pacea, 
nu se va lăsa intimidat de ațâ
țătorii la un nou război ți nu 
va permite xâ fie implicat in 
aventuri militare.

Hewlelt Johnson, care a vor
bit spre sfârșitul meetingului, 
a arătat că națiunile nu vor 
război. C« toate acestea, a spus 
Johnson, popoarele din URSS 
ți țările Eu'Opei Răsăritene nu 
pot să nu se sesizeze când aud 
că Statele Unite posedă sute 
de baze militare in toată lume'* 
ți că cea mai mare parte dm 
venitul național al Statelor Urile 
aste înghițit de cheltuelile pen
tru un noi război.

El a observat că divergențele 
in problema atomică au fost 
cauzate de faptul că, pentru 
Uniunea Sovietică energia ato
mică este unul din mijloacele 
cele mai importante pentru ridi
care 1 bunei stări a poporului, 
in ti p de planul american de 
~r> '.rol internațional are de scop

ferată Baltisao’t-Obio, e-rt 
transportă cacti'ăp suri de 
n-feur a anunțat că din cauza 
reducerii transportului de căr
buni va renunța In serviciile a 
2700 de muncitori și la 107© 
din personalul birourilor.

Nrw-york Times aauațâ 
că în rrjțiunea Stamford și 
Greeawich — Statul Connec- 
ficat, șomajul a atins aseme
nea pr porțu, încât auto otățle 
locale au ținut o conferință 
specială pentru a d scuta s- 
tuația. In acelaș timp saăde- 
rea vânzărilor cu deamăauatxd 

în cursul săptămânilor prece
dând sărbătorile Crăciuaului 
și Anului Nou — câud ele »•- 

t ng deobicei punctul culminant 
— neliniștește pe oamenii de 
afaceri.

Deasemen?a situația agri
colă provoacă Injrijorare în 

rândul financiarilor americani.

să întărească monopolul ame
rican asupra acestei noi cursa 
de energie.

1 orbind despre așa numita 
„prablemă a Berlinului" John
son a subliniat că Uniunea So
vietică nu a cerut decât reve
nirea la principiile acordurilor 
dela 1 alta ți Potsdam ți și-a 
manifestai dorința de a ajunge 
la o înțelegere.

Respingând acuzațiile calom
nioase îndreptate contra Uni
unii Sovietice. Johnson a ară
tat că URSS nu încearcă să-și 
impună ideile nimănui ți că ntt 
a condiționat colaborarea ei de 
acceptarea modului de viață 
sovietic le către alte țări.

In acelaș timp, a spus el, 
este demn de remarcat că Stog 
iele Unite insistă ca celelal e 
țări să accepte modul de tidfd 
american.

In concluzie, Johnson a ce
rut ca Statele Unite să schimbe 
politica lor actuală care duce 
la faliment.

Reoacțla și administrația
Deva, Str. Karl Marx 4. 

Telefon prin 401
Abonamente:

Individuale lunar lei 100 
Colective Ici 80

T. >• ,L plltilă in tusarnr cont • ■ 
' G«n P. T. T N<. 451 2< 2 45

București 16 Rador). — 
In vederea vacanței școlare 
și universitare de sărbătorile 
Crăciunului Direcțiunea Ge 
nerală CFR aduce la cuno 
ștință următoarele:

Conform < onvpnției dintre 
Căile Ferate și Ministerul 
de Finanțe în legăt ură cu reg 
lementarea călătoriilor cu re 
ducere în contul Statului, 
levii școlilor Statului și Inst 
militare, elevii șc° 'lor de, p 
cenici de pe lângă intreprin 
derile industriale ale Stai ului 
și studenții universități ilor 
care nu domiciliază în loca 
litatea unde fac cursurile, în 
timpul vacanțelor bi n^ficia 
ză de câte doua călător i sirn 
ple de fiecare vacanță cj

sdruncin.it

