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Parlamentul român 
Tratatul de Prietenie, 
și Asistență Mutuală 

Sovietică!

Miercuri, 19 Februarie 1948 
Printr'un vot unanim 

a ratificat
Colaborare 

cu Uniunea

ORGAN OL P. C. R. PENTRU JUDEȚUL HIlKEDOflKJ
Convocarea Conțfcesului

Partidului Muncitoresc Român
COMUNICAT

Congresul Partidului Muncitoresc Român va avea loc 
la București in zilele de 21, 22 și 23 Februarie a, c.

ORDINEA DE ZI.
1. Raportul general politic — tov. Gh. Gheorghiu-Dej.
2. Raportul la Statut — tov. Lotar Rădăceanu.
3. Alegerea Comitetului Central.

Comisia Centrală de Organizare a P. U. M.

In pagina iii a

Proectul de Statut 
al Partidului 
Muncitoresc 
Român

/

Aleșii poporului au ratificat în sedlnț* de Vineri după ■ miază 
a Adunăr i Depulatiior printi un vot unanim, Tratatul de Prie
tenie, Colaboram șl Abistantă Mutuală dintre Republica Populară 
Română |î (J. R. S, S.

\ tini 1 ll
\n.i I'.'

Peatru a putea sprijini cu 
succes lupta pentru realiza
rea sarcinilor sporite ce stau 
în fața clasei muncitoare in 
urma astaurîrii Republicii 
Populare Romfias și a făuri
rii Partidului unic al clasei 
muncitoare din România — 

Partidul Muncito
resc Român — 
începând cu data 
de 23 Februarie 
1948, ziarul nostru 
va apare ZILNIC

Intr’o atmosferă de mare însuflețire

A treia promoție a școalei medii de 
cadre a P. M. R. și prima serie a școa
lei țărănești și-au încheiat activitatea 

devenind cadrele ridicate ale partidului 
de avantgardă al clasei muncitoare, 
Partidului Muncitoresc Român

Dupi multe zile de muncă neobosita, pusă In slujba ridicării nivelului 
Ier teoretic, prin insugirea temeinică a învățăturilor marilor dascăli ai pro
letariatului Merx - En£els—Lenin 9! Stalin. pentru ultima ori adunați In sala 
spațioasă qi irumea Împodobită de ei, in vederea festivității, elevii oelor două 
școli de cadre, au sărbătorit încheierea cursurilor, in asistența unui public 
numeros.

După ce salută in mijlocul 
asistenții prezența tov. Dinu 
delegat al C C din secția

PRIMA CONFERINȚĂ PE ȚARĂ
a Uniunii Femeilor Democrate

Prima conferință pe țară 
a Uniunii Femeilor Demâ,- 
orate din România s’a des 
chis Sâmbătă dini. în aula 
mare a Facultății de Drept 
din București.

La ședința festivă au luat 
parte: tov. Ion Niculi, mem 
bru în Prezidiul Provizoriu 
al R. P. R., d. Petru Glroza, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, tov. Gh. Gheor
ghiu-Dej, ministrul Industri
ei și Comerțului, Ana Pau
ker, ministrul Afacerilor 
Străine și ceilalți membri ai 
guvernului, precum și repre
zentanți ai 
democratice, 
matei, etc..

In numele 
organizare, tov. deputat 
lexandra Sidorovici a decla 
rat deschisă ședința de con 
stituire a Uniunii Femeilor 
Democrate din România, și 
a salutat, în numele femeilor 
participante, înaltele perso
nalități prezente.

După ce a dat citire ordi 
nei de \ zi a conferinței U. 
F. D. R., tov. Alexandra Si
dorovici a propus următorul 
Prezidiu:

Ana Pauker. Florica Bag-

dasar,
Marja
dăceanu, Liuba Chișinevschi 
Olimpia Țenescu, Maria Co

( onstanța Crăciun. 
Roselti, Eugenia Ra

centrala de educație politică 
.< tov. Duduia Andrei, secre
tarul comitetului județean și 
i membrilor biroului, im. 
Gcnad Eugen, directorul și o 
Iii, analizând munca depusa 
ui < adrul ambelor școli, evi
dențiază rezultatele obținute, 
după care, făcând un amplu 
expozeu al situației politice 
interne și externe, cere în în
cheiere elevilor absolvenți să 
depună toata râvna lor în

I
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organizațiilor 
autorităților,

comisiunii

ar

de
A-

țs—*'jTov. Ana Pauker
La baza tratatului stau re- 

speri ul recipro, a) indepen- 
ței și suveranității fiecărei 
țări; neamestecul in treburi
le interne ale unei țari din

p.iitea < eEilaltc țari
l o tratat ca aceia j» a 

i< il încheiem noi acum <41 
<> mari Putere, n a mai jos1 
m< liciat m< i< ând de 13 mâ 
ma.

Am putut ini heia «st 
tratat, pentru ca marea l'u
tere ( u < are l-jm încheiat r 
>te o țara »n < are mi exista 
nici imperialiști, ilk >-e 
<'X]xalatatoarv, nu exista At
ei tendințe imperialiste. nu e- 
\tsta dorința sau intenția 
a acapara pământ străin, 
a lobi pojKiare de a 1 
|>loata.

Noi am 
cum acest 
Republica
na poporul înțe lege sa ș' a- 
pere interesele lut vitale in
teresul de a ii hber m țară 
neatârnata, 
in țara lui 
a-și găsi 
tenii sigure

( ■

de 
dr
<-

putut incln-i.i 
pact. pentruca 
Populara Romă

x-

th

di- .1 fi s 
neatârnata
Șl

și
pas t r a
cenr

Minerii din Grhelar
răspund apelului minerilor din
Lupeni, angajându-se să facă 
schimbur'le la locurile de muncă

Chemarea muncitorilor mineri 
din Lupeni adresată minerilor din 
întreaga t,râ pentru însușirea 
unei atitudini noul față de mun
că fi Introducerea de noul me
tode de muncA in vederea mă
ririi producției $1 productivității 
muncii găsește un ecou tot mai 
puternic nu numai in -Andul mi
nerilor din sectorul carbonifer ci 
fi din celelalte sectoare ca și tn 
rândul muncitorilor din ateliere, 
șantiere etc,

„FALSIFICATORII ISTORIEI"
Guvernul britanic a propus lui Hitler în 1937 ca Anglia și 

Franța să se alăture .axei Berlin-Roma“
In ultimul număr al ziarului nostru am publicat rezumitul primei părți 

a istericei note a Bireului Sovietic de Informațiuni intitulata „Falsificatorii 
istoriei.11 Publicăm în numărul de f«țâ rezumatul celei de a doua pârji a is
toricului document, In această parte se arată politica trădătoare a „democra
țiilor" apusene care au capitulat în fața lui Hitler, încurajând planurile sale 
pentru „anexarea" Autriai, Cehoslovaciei și Danzingului, pentru cotropirea 
țărilor din Estul Europei și a teritoriului Uniunii Sovietice.

Desfășurarea ulterioara .1 
evenimentelor a arătat și mai 
clar cii prin concesiunile lor 
făcute țârilor fasciste, care 
în 1936 au format blocul yo- 
litic militar cunoscut sub nu
mele dc „Axa Berlin-Roma", 
cercurile conducătoare din 
Marea Britanic și Franța 
n'au făcut decât să încura
jeze și să împingă.Germania 
la agresiune.

încă din 1937. s'a văzut lim

pecie ca se merge spre un 
mare război, urzit de Hitler 
cu complicitatea directă a 
Marii Britanii și a Franței.

Documentele) ministerului 
de afaceri străine al Germa
niei, capturate de trupele so
vietice după zdrobirea Ger
maniei, dau la iveală adevă
rata esență a politicii Marii 
Britanii și a Franței din acea 
perioadă. După cum se vede 
din aceste documente, esența

politicii anglo-franceze 
sta nu în unirea forțelor 
telor iubitoare dc pace 
tru lupta comună împotriva 
agresiunii, ci in izolarea l - 
niunii Sovietice și îndrepta
rea agresiunii hitleriste spre 
Răsărit, împotriva Uniunii 
Sovietice, folosindu-1 pe II it 
Ier ca unealtă pentru scopuri
le lor.

Ele arată jocul tai ut cu 
destinele națiunilor, < ât de 
nerușinat se negociau terito
riile altor popoare, cum se 
împărțea din nou, in secret, 
harta lumii, cum se încuraja 
agresiunea hitleristă.

Citând pasagii din docu
mentul german care reprodu-

(Continuare în pag. 4-a)
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Astfel, după ră.punsul minări
lor din Pctrlla, Anlnoese și Co- 
mânești, muncitorii dela minele 
de fier ale l, M. S, din Ghelar au 
hotărât tn unenlmltate in aduna
rea generală din 12 Februarie să 
lichideze eu timpul pierdut pria 
efectuarea schimburilor la supra
față, urmând că de acum, schim
burile să fie făcute In mină, la 
locurile de muncă.

Totodată, s’au msl angajat să 
organizeze și să parucipe la 
atunci voluntare privind mliiraa 
producției și de interes obștesc. 

Scrisoarea minerilor din Lonea
Aceiași hotărâre au luat o și 

minerii dela mina III Jieți a soc. 
„Lonea.*

„Ne luăm angajamentul aă de
punem toate eforturile pentru a- 
tingerea și depășirea normelor, 
contribuind astfel la ridicarea 
producției de cărbuni tn Valea 
J'ului* — se spune in scrisoarea 
deschisă adresată minerilor din 
Luoeni, — semnată dd Cerșea 
Mlhail, Ulrich Ștefan, Uli i Teo
dor, Kemiștek Vilhelm, Duk Fr , 
P- Herța și alții.

Muncitorii din Petrila și-au 
însușit chemarea minerilor.
Factori importanți în produc

ția carboniferă, muncitorii dela 
A. C, P, Atelierele Grup, și 
Preparați», din Petrlla șl au lua 
angamentul de a urma exemplu* 
minerilor schimbându-se lalocu* 
de muncă fi de a mări producția 
de diferite piese și mașini — u- 
nelte necesare mineri or Văii 
Jiului, — cnnfecțiot an in ie in 
timpul cel msi scurt cu maximum 
de economii și întreținând ia 
bune condfțiunl mașinile-unelte.



Zl.M JOI

CRONICA CINEMAT06RAFICĂ

„CBLA.IVTOES'H'MIWMM44,

In procesul di- < l.irii u ? i. 
ideologică asupra probleme 
lor de artă și creație, ibtsl> 
unea scenariului cinema o- 
grafii a mai preot tipii criti 
ca reprezentând < crăițele ma 
relui public, reflectând deci 
opiniile acestuia. Astfel s'n 
subliniat și cu alte ocaziuni 
cu. coace rezultă, în materie 
de scenariu, dinir’o adâncire 
a caracterului personagiilor 
și a realităților istorice, și so
ciale în cadrul cărora acțio
nează, sub seninul realităților 
și a strictei necesități, poarta 
pecetea unanimelor aspirații 
ak inasselor, participând la 
viața reală.

Scenariul lui Piere Lestrin- 
guez, ne impune o serii- de 
observații în lumina celot a- 
rătate mai sus.

Încercând să redea lupta 
patrioților francezi dusă în 
„maquis’’ pentru eliberarea 
patriei, scenaristul pornit pe 
un drunt de sterp convenție 
nalism acreditează voit, sau 
involuntar (?) participarea e- 
lementului burghez la lupta 
de rezistență, prin crearea li
nei diversiuni sentimental; , 
menită să împace după for
mula tipică a decadentismu
lui în artă, utilul cu frumo
sul, reușind să nu spună ni
mic peste ceace ar putea de 
păși limitele conformismului 
rigid.

Eroii acționează determi
nați de cauze vădit minimali
zate, tocmai pentru a ascun
de esența luptei de rezistență, 
un aspect neizolat al măre
ții lupte a omului de totdeau
na exploatat, pentru cauza e- 
liberării lui de sub toate con
tradicțiile

Desigur de rigoriile unui 
scenariu nerealizat, se‘resim
te în parte și jocul actorilor 
Suzy Carrier și George Rol- 
lin, care nu reușesc să con
vingă pe spectator de utilita
tea idilei lor pentru realiza
rea unei pelicule, în care a- 
numite crispări și frizarea in
sistentă a afectivului, trădea
ză interesul producătorului

Nr. 6. Nr. 6

A apărut în limba română 

„PENTRU PACE TRAINICĂ PENTRU 
' DEMOCRAȚIE POPULARA11

Organ al Birou 'ui Informativ al Partidelor Comuniste, Belgrad. 
Cuprinde: Ideile lui Lenin, luminează calea spre comunism, 
cuvântarea ținută da M. A SUSLOV la 21 lan. 1948 în 
ședința solemnă din Moscova consacrată comemorării a 

24 de ani dela moartea lui V. I. LENIN
Desvoltarea ec onomică a democrațiilor populare. 
MathlâS Rakosi: Transformările democratice populare 

In Uogaria.
— Raport prezentat la a treia conferință a Parti

dului Comunist Ungar.
Otto Grotewohl: Clasa muncitoare germani in luptJ 

pentru unliatea Germaniei.
Congresul Partidului socialist italian, 
Lupta contra reacțiunil in Cehoslovacia.
Un instlgetor la râzboi, Bevin. — Politica internaționali.

CINEMA CORSO
pentru li mele iciltn realizate, 
menite sa slujească electiv 
i’oiiirn ializaica I ilmulm

f irește că scenariul nu poa 
te evita realitatea existenții 
unei puternice mișcări a rezi 
stenții, strâns legată de po 
por și de aspirațiile acestuia, 
deopotrivă c u unele aspecte 
Htdicios redate ah luptei ero
icilor matțuisarzi, împotriva 
ocupanților germani exce 
lând în bestialități de dome

„Tendințele cinematografiei americane"
Conferința prietenei Citron Eva din secția de educație 
a Uniunei Femeilor Democrate din România Filida Deva

In sala lestivâ a U. T. M 
a fost disc bis Joi 12 lanua 
rie a. c., ciclu) de conlcrințe 
inițiat de Uniunea Femeilor 
Democrate din România, fi
liala Dina, pentru clarifica
rea ideologica a probi .rmemr 
de artă și cultura care preo
cupa massele îp condițiile as
cuțirii luptei între cele două 
tabere pe plan internațional 
deoparte lagărul antidemo
cratic și imperialist având în 
frunte Statele Unite, de cea
laltă lagărul democratic șt 
antiimperialist, compus din 
forțele democrațiilor popula
re și al altor țări iubitoa’e 
de libertate și pace, având în 
frunte Uniunea Sovietică.

Demascând tendințele cine 
matografiei trusturilor ameri
cane, prietena Eva Citro - 
arată scopul acestora de a 
semăna confuzie în mintea 
oamenilor, pentru a-i sustra
ge dela realitate și a-i sub 
ordona intereselor lor, dena
turând realitățile sociale din 
America, unde societatea 
este prezentată ca fiind lipsi 
tă de conflicte sociale, în ciu
da luptei pe care muncitori 
mea o duce și acolo pt.pâi
ne, împotriva mizeriei care 
întreține luxul unui număr 
restrâns de privilegiat.

Concepută în afara realită
ților sociale, cinematog ralia 
trusturilor este caracterizată 
printr’o totală decadență mo 
rală, socială, ideologică și po- 

niul uiic patologii ^peiilu1' 
nazismului, realizări < ire de 
și formează Bălțile pozitive a 
le filmului, nu vor reuși, du 
pă părerea noasira, sa impu
nă subiectului astfel realizat, 
întreg pi< stigiul acordat d< 
evoluția istorii a a ev eminen
telor, luptei purtata Î11 ilega
litate de forțele progresiste 
ale mișcării de rezistență Iran 
ceză.

M. M111UȚESCU

litica, c are fac acest mediu 
cu totul iu pricinii regizorilor 
și actorilor, coiblu iți de a 
devărata lor menire cuie 
sunt siliți să miere lip,oriile 
Comisiei Camei 11 Reprezen
tanților pusă la discreția bu
nului plac al senatorului Ran 
kin, inchizitorul actorilor pro
gresiști americani de talia lui 
Chaplin și alți1

Trecând dela' aceste as pe. - 
te, la acela care formează 
valoarea certă a cinemmogra 
fiei pusă în slujba propășirii 
omului și a valorilor vieții, 
oratoarea analizează temei 
sovif nce, care reușesc să 
scoată din viața reală motive 
de inspirație și creație, descă 
tușate de convenționalismul 
sub care se ascunde tendința 
artei așa zise tară tendințe.

Din grija de a pune m sluj
ba poporului tot ce are mai 
desăvârșit ca creație, opere
le sortite cinematografiei so
vietice sunt selecționate cu 
grijă, condițiile tehnice de
pășesc jiosibilitățile oricărei 
montări realizate în oricare 
altă țară, cinematograful este 
accesibil cetățeanului din ul
timul sătuleț sovietic, făcând 
astfel ca cinematografia so
vietică să se situeze ca uni 
că, în rândul acelora al că
ror singur limbaj este realis
mul socialist pus în slujba 
unei arte autentice.

După conferință, care s a 
bucurat de asistența unui pu
blic numeros, a avut loc. un 
scurt program artistic, execu
tat cu concursul membrelor 
organizației unice de femei

Sindicate
Pe lângă SindlcBtul Minier din 

P«troj»m a fost deschisă zilele 
trecute o țcoală de cadre sindi 
cel*, menită su ridice nivelul cul
tural, sindicii ți politic al oame
nilor din câmpul muncii minleie. 

Cu ocaz'a d s<h ieri) au luat 
cuvântul iov T> deriță Gavill șl 
Kor.yicfk» Șlef«n, responsabilul 
școlilor de aadre sindicale din 
Valea Jiului.

Dupâ conferința tov frig Alex 
Panaitescu, a mai vorbit elevilor 
tov. Eugen Rustl,

♦
La Țebea au fost Încheiate 

cursurile celei de a IV a oeiil a 
Ș-osiei de cadre Sindicali, ini
țiali de Sindicatul Minier din 
Crlșcior.

La Inchirrea a purtloloat șl ; 
tov. Juia losif delegat ai Uniu
nii Miniere.

Camanpia de combatere 
a tifosului exantematic a început 

Reușita campaniei depinde de felul cum populația 
va ști să colaboreze cu echipele sanitaro

1 1 dosul exanteinatic, < >ie li
nul dm i ei mai mari duș-

I numi, ca)<- alături de război 
a rajius mii și mii de vj< ți in

| special dm rândurile popii
* lățit i nevoiașe.

In Republica noastră popu 
lata, acest flagel nu mai p a 
te fi îngăduit.

In aceasta bătălie sauna 
ra ,,Nr. i”, trebuie să se con 
sidere mobilizați toți oame
nii mum ii, conștient i de fala 
lele urmări ale a< '-silii < rau 
cen flagel.

fn cadrul acestei campanii,

înființarea centrului de distribuirea laptelui 
pe lângă școala primară din Brad

La școala primara din o- 
rașul Brad s’a inaugurat, îi> 
prezența unei numeroase a 
sistențe, Centrul de distribui 
rea laptelui, cu care o< iz? 
fiecare copil ,i primit ma 
giun, grăsime și cu câte 250 
gr. lapte. Rațiile sunt distri 
huite gratuil in fiecare zi, 
d 11 grija comitetului local al 

N. C.
Cuvântul de deschidere l'.i 

avut dl. medic Dr. Ivim Coi-

Constituirea Comitetului de Pasă pentru 
activizarea muncii de alfabetizare la Dobra

In ziua de 10 Ianuarie a. 
c., a avut loc în localul școa- 
lei primare, constituirea co
mitetului de plasă penti u co
ordonarea muncii de alfabe 
tizare în comunele pi: șii.

Luând cuvântul cu acest 
prilej, tov. Râpaș Partenie a 
rată sarcinile acestui c< mitei 
în fața ciruiastau, tristă mo
ștenire a regimurilor ilia tre 
cut aspectele legate de in
teresul guvernanților istorici 
de a menține, poporul în de
plină ignoranță pentru inte
resele lor de clică, a -pecte 
care trebuesc Iu hidate în re
gimul democrației poț ularr,

Deschiderea centrului de distribuirea 
laptelui pentru copii la Crișcior

In ziua de 13 Ianuarie a a- 
vut loc la Gura Barza-Cris- 
cior deschiderea centrului de 
distribuire a laptelui, în pre
zența autorităților locale și a 
organizațiilor politice, a re
prezentanților mișcării sindi
cale și a organizației unice 
de femei.

Vorbind din partea Mini 
sterului Sănătății dl. Dr. Ti- 
su Cornel, după ce arată im
portanța acestei realizări, in
sistă asupra roadelor pe care 
instituția trebue să le obțină 
prin munca ei de zi cu zi, 
după care tov. Radu Victor, 
Pretorul plășii a arătat gri
ja pe care guvernul popular 
o poartă copiilor țării, viitori 

a .ivut lo. zilele trei um oi 
loi alul preturii Deva, o < on- 
ferima , u medicii de < iremn 
scrippe și notarii din plasa 
1)' va.

Jn fiecare o-nuna va lua 
ființă un comitet de comba
tere, formată din medicul d>- 
cin uinst ripțk agent sanitar, 
moașe notarul, șeful de post 
și 3 6 gosopdari.

Populația este rugată -a 
primească echipele sanitaie 
și să accepte tratamentele 
deoarece ac eastă < ampana i- 
ste spre binele ei.

nel, care a arătat importanța 
înființării Centrului de distu- 
buinl-a laptelui, pentru să.w 
tatea copiilor noștri asupra 
< ărora stă ațintită grija și fa 
treju] sprijin al guvernului 
Republicii Popul .re Române, 
precum și râvna organizalțS 
lor de massă conlm rând Ia 
aci asia marcata operă de a 
sislența a mamt 1 copilului.

Coresp. (.roza : on .

pornit in țara noastră pe ui 
drum măreț de realiz. ri în
chinate propășirii cel. >r ca
re muncesc.

Din partea corpului lida«- 
tic răspunde tov. Pe rescu 
Petre Președintele Sindicatu
lui invălatorilor^care ia 1» 
numele comitetului angaja
mentul de a duce la bun 
sfârșit sar imle ce ret in În
vățătorilor, în această mart 
operă de cul.uralizare, meni
tă să r. dea țării un ce ățean 
conștient de rolul său h pro
pășirea tinerii noastre Repu
blici Populare.

Corr-sp. Lazăr C ornel 

cetățeni vrednici ai Republi
cii Populare Române.

Mulțumind comitetului d< 
inițiativă și organi rației uni
ce de femei pentru concursul ’ 
dat cu prilejul înființării ace
stui centru de lapte, Cioca» 
Maria înv. a școlii prim. Gu
ra Barza, arată condiția co
pilului și a mamei în trecu
tele regimuri politice, subli
niind importanța pe care de
mocrația populara o acordă 
asistenții mamei și copilului, 
în noua organizație de stat a 
R. P. R., după care adunarea 
ia sfârșit într’o atmosferă d« 
satisfacție pentru reușita a<e 
stei acțiuni de vrednic înce
put.

Coresp. P. Almașan
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PROECT DE STATUT
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMAN

Numele partidului
ART. i Numele Parti

dului este Partidul Muncite 
vesc Român. Partidul Muu 
citorcsc Român este unicu'i 
partid al clasei muncitoare 
din România.
Definirea și scopul Partidului

ART. 2. 1 Partidul Muu 
eitoresc Român este avan 
garda organizată ji clasei 
muncitoare din România. El 
reprezintă forma superioară 
a organizării de clasa a pro
letariatului.

ART. 3. Ideologia Par
tidului este ideologia de da 
să .1 proletariatului: marxi® 
mui-leninismul. Întreaga sa 
activitate se întemeiază ț>e în 
▼ățătura lui Marx, Engels, 
Lemn, Stalin.
Despre membrii de Partid
ART. 4. - Membru al Par 

tidului Muncitoresc Român 
poate fi oricine, fără deose
bire de sex, naționalitate sau 
rasă care a împlinit vârsta 
de 18 ani, dacă:

recunoaște programul Par
tidului,

lucrează în una din organi
zațiile sale,

se supune hotărîrilor Par
tidului,

plătește cotizația de mem
bru.

ARI'. 5. Elemente apar
ținând claselor exploatatoa
re nu pot fi membri ai Par 
tidului.

îndatoriri
ART. 6. - Fiecare mem

bru de Partid este dator:
a) să-și ridice, necontenit ni

velul politic, însușindu-și prin 
cipiile de bază ale învățăturii 
lui Marx, Engels, Lenin, Sta 
lin;

b) să păstreze in modul cel 
mai strict disciplina de Par
tid;

să ia parte activă la viața 
politică a Partidului și a ță
rii;

să activeze pentru realiza 
rea in practică a politicii Par
tidului și a hotăririlor orga
nelor sale;

să apere unitatea Partidu
lui împotriva tuturor celor 
cari ar amenința-o;

c) sa fie model de cinste și 
conduită morală în viața pu
blică și personală;

să fie exemplu în păstrarea 
disciplinei in muncă, între
prinderi și instituții, să-și în
sușească tehnica, în ramura 
sa de muncă, ridicându-și ne 
încetat capacitatea profesio
nală;

d) să-și întărească perina 
nent legătura cu massele în 
mijlocul cărora trăește și ac
tivează, să le explice sensul 
politicii și hotăririle Partidu
lui, fiindu-le sfătuitor și con
ducător devotat;

e) să lupte pentru interese- 
\ te clasei muncitoare și ale în

tregului popor muncitor, pen 
tru apărarea independenței 
naționale și suveranității Sta
tului, împotriva uneltirilor im 
perialiste, împotriva reacțiu- 
nii și a exploatării capitali
ste;

f) să-și plătească la timp co 
(izațiile.

Drepturi
ART. 7. Fiecare mem

bru de Partid are dreptul:
a) să participe in mod liber 

și activ la adunările Tartidu 
lui, la desbaterea probleme 
lor ce se pun și la hotărîrile 
care urmează a fi luate;

să colaboreze la publicații 
le Partidului;

b) să-și spună deschis păre
rea în adunările de Partid;

c) sa ceară participarea sa, 
atunci când este luată o ho 
tărîre cu privire la activitatea 
Aau purtarea sa;

d) să aleagă și să fie ales 
în organele de conducere ale 
Partidului;.

e) să se adreseze, cu orice 
chestiuni, organelor de con
ducere, inclusiv Comitetului 
Central.

Primiri do noui nembrii

ART. 8. — Primirea de 
noui membri în Partid se fa
ce numai individual. Nouii 
membri se vor primi numai 
din rândurile candidatilor ca
re au îndeplinit stagiul fixat 
de statut.

ART. 9. — Procedura pri
mirii de noui membri în Par
tid este următoarea:

Candidatul care solicită ca
litatea de membru de Partid, 
trebue să prezinte o cerere 
de înscriere cu recomandării 
din partea a doi membri de 
Partid, cu o vechime de cel 
puțin doi ani și care să cu
noască pe cel recomandat în 
cadrul unei activități comu
ne, de cel puțin 6 luni.

ARI. io. — Cererea de 
înscriere este discutată și re
zolvată de adunarea generală 
a organizației de Partid res
pective și supusă confirmării 
Comitetului Organizației ju
dețene (sau a Capitalei).

După confirmarea primirii, 
membrul de Partid primește 
cartea de membru.

Membrii și candidații Co
mitetului Central se abțin de- 
la recomandații.

ARF. 11. - Membrul unei
organizații de Partid care tre 
ce în raza de activitate a al
tei organizații de Partid, va 
fi înregistrat de aceasta din 
urmă printre membrii ei.

Transferarea membrilor de 
Partid dela o organizație la 
alta, se face potrivit norme
lor stabilite de Comitetul Cen. 
trai al Partidului.

ART. 12. Excluderea 
din Partid a unui membru 
se hotărăște de către adula
rea generală a organizației 
de bază din care face parte.

In desbaterile și hotărîrile 
de excludere din Partid sau 
de repunere a celui exclus în 
drepturile membrilor de 
Partid trebue asigurată ob
iectivitatea tovărășească, cer 
cetarea scrupuloasă a temei
niciei învinuirilor aduse sau 
a motivelor de reprimire.

ART. 13. — Hotărîrea de 
excludere este supusă con
firmării Comitetului organi

zației județene respective 
(sau .1 Capitalei)

AR I . 14. - împotriva ho 
tărîrii de excludere, cel în 
cauză are drept de aț>el, pâ
nă la Comisia de Control a 
Partidului.

Apelul trebue să fie cer
cetat de către organizațiile 
de Partid respective în cel 
mult o lună. Până la ho 
tărîrea definitiva, celui ex 
dus i se retrage cartea de 
membru de Partid, el ne mai 
avânți dreptul de a lua par
te la ședințe de Partid.

ART. 15. — Ratificarea ex 
cluderii din Partid se face 
de către Comitetul Centrai 
al Partidului, care poate sa 
dispună publicarea hotărîrii 
de excludere, cu arătarea mo 
tivelor, atât în presa loca
lă de Partid cât și în Or
ganele Centrale ale Partidu 
lui. Tot astfel se publică și 
hotăririle de reintegrare în 
Partid.

ART 16. Pentru aba 
tcrile mici, ca neparticipa- 
rea la ședințe, neachitarea la 
tiihp a cotizațiilor, etc., ur
mează a fi luate măsurile de 
îndrumare și de educare pre. 
văzute de Statut, iar nu ex
cluderea, care este suprema 
sancțiune de Partid.

Despr-b candidați
ART. 17. — Acel care do

rește să intre în Partid, tre
bue să facă un stagiu de can
didat de cel puțin 6 luni pen
tru a putea cunoaște progra
mul, Statutul și tactica Parti
dului și pentru a da organi
zațiilor Partidului posibilita
tea verificării însușirilor can
didatului.

ART. 18. Procedura de 
primire a candidaților este a- 
ceiași ca și procedura de in
trare a membrilor în Partid, 
în ceiace privește cererea de 
înscriere, recomandările, ho-

Ședința plenară de instructaj 
a Sindicatului Mixt, Secția Alimentară «lu» Dewd

fn sala de ședință a Sin
dicatului Mixt din Deva, pli
nă până la refuz, a avut loc 
ședința plenară a Sindicatu
lui Alimentar.

Din partea Consiliului Sin
dical Județean a luat cuvân
tul tov. Nistor, care a lăcut 
un istoric al mișcării sindi
cale, arătând realizările și 
sarcinile de viitor.

S'a desbătut apoi planul 
de muncă al acestui sindicat, 
luându-se toate măsurile pen
tru sindicalizarea tuiuror 
muncitorilor din această ca
tegorie, cât și pentru ridica
rea nivelului economic, cui-

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate 

tarirea organizației de bază | 
și confirmarea a< rstei liotă . 
rin

AR'l 19. Candidații par 
ticipa cu vot consultativ la 
ședințele organizației de Par 
lid cărora aparțin și plătesc 
aceiași cotizație pa și rnem 
brii de Partid.

ART. 20. Comțiortarea 
candidaților și normele după 
care se conduc, sunt aceleași 
ca și ale membrilor de Par
tid.

Organizarea Partidului 
Principii

ART. 21. Centralismul 
democratic și democrația in
ternă de Partid sunt princi 
piile organizatorice de bază 
ale Partidului Muncitoresc 
Român;

a) toate organelețde condu
cere ale Partidului, de jos și 
până sus, se aleg în adunări 
generale, conferințe, congre
se;

b) Organele de conducere 
ale Partidului sunt obligate 
să facă dări de seamă asupra 
activității lor, în fața organi
zațiilor de Partid care le-au 
ales, precum și in presă;

c) toate hotăririle se iau în 
urma discuțiilor libere. Ho
tărîrile odată luate cu majo
ritate de voturi, devin obli
gatorii pentru toți membri 
de Partid fără excepție.

d) Minoritatea se supune 
necondiționat hotărîrilor ma
jorității și este obligată să 
le aplice in practică fără re
zerve.

e) Hotăririle organelor su
perioare ale Partidului sunt 
obfigatorii pentru organele 
inferioare.

f) Disciplina de Partid este 
una din condițiile asigurării 
unității politice, de voință si 
de acțiune a Partidului; ea 
este obligatorie pentru toți 
membrii Partidului; în Paiti- 
dul Muncitoresc Român nu 
pot exista fracțiuni.

g) Critica și autocritica con 
stilue metoda principală de 
îmbunătățire și de dcsvoltare 
a muncii, organelor, organi
zațiilor și membrilor de Par
tid.

(Urmare in N-rul viitor)

tural și ideologic.
S’a arătat importanța mun

cii voluntare pentru recon
strucția țării, al cărei spirit 
trebuie să cuprindă pc toți 
sindicaliștii.

S’a propus înființarea unei 
școli de cadre sindicale, cre- 
erea de echipe artistice, spor
tive, coruri, etc..

Plugărimea muncitoare din județul nostru 
se încadrează în Sindicatele Agricole

In urma congresului Uniu 
nei Sindicatelor Agricole în 
județul Hunedoara mișcarea 
de sindicalizare a muncitori
lor agricoli a luat o mare 
desvoltare. Până în prezent 
au fost constituite grupe sin
dicale agricole în 38 loca
lități, cuprinzând peste 800 
membri.

Grupe sindicale care nu-

Srîma
Conferință pe Țară

a Uniunii Femeilor Democrata
Unu are din )*•

tela, Florica Mezmescu, Eli 
sabeta Ballo, Ofeiia Manolt 
Coralia Calm, Maria Mart- 
nescu, muncitoare tcxtilistă 
— prima în producție. Stela 
Moghioroș, mama Florescu, 
Maria Popescu, turnător la 
Malaxa care a mărit produc 
ția cu 100 la sută, Mihaela 
Manasse, avocat, Maria Sâr 
bu.

Primit cu aclamații, d. dr. 
Petru Groza, arată aportul 
femeilor la desvoltarea de
mocrației noastre și mulțume 
ște în numele guvernului și 
al d-sale personal pentru 
munca rodnică depusă de 
femei.

In ropot de aplauze ne
sfârșite a isbucnit in sală 
când a luat cuvântul tov. 
Ana Pauker. „Trăiască scum 
pa noastra Ana ", „Trăias
că prima femee ministru de 
Externe’ I răsună în întrea
ga sală. Tovarășa Ana le-a 
vorbit apoi despre marile sar 
cini care stau în fața femei 
lor și a întregului popor în 
lupta pentru pace și demo
crație.

Minute in șir, delegatele 
ovaționează furtunos,
' ’ In sfârșit se fa
ce liniște și tovarășul Gh. 
Gheorghiu Dej poate vorbi 
despre împrejurările interna 
ționale și interne in care s’a 
înfăptuit unitatea femeilor 
dela noi și despre necesitatea 
ca toate barierele care mai 
stau în fața emanicipării fe
meii să cadă.

Salutul Comitetului Cent
ral al Partidului Social-De- 
mocrat, primit cu aplauze pu 
ternice, a fost adus de tov. 
Lotar Rădăceanu.

Delegatele mai multor or
ganizații din țară au oferit 
apoi daruri simbolice tov. 
Ana Puuker.

La propunerea tov. Con
stanța Crăciun au fost apoi 
alcătuite comisiile de valida 
re, candidare, rezoluție și 
statut.

In ședința de după amiază 
tov. deputat Alexandra S.do 
rovici a prezentat raportul 
politic și organizatoric. S’au 
citat apoi telegrame primite 
dela diferite organizații din 
țară.

Tov. Ofeiia Manole și-a 
desvoltat apoi raportul a- 
supra problemei copilului a- 
rătând că nu poate exista un 
stat democrat, care nu-și în
sușește rezolvarea problemei 
copilului.

mără mai mulți membiâ a- 
vem,înDeva, Lcșnic, Soimuș, 
Mintia, St.-halm,Hărâu etc.

Acțiunea de sindicalizare a 
muncitorilor agricoli și i ță
ranilor cu pământ puțin, 
continuă, urmând ca până la 
1 Aprilie a. c., toți cei cu
prinși în aceste categoiii să 
fie încadrați în mișcarea sin
dicală, 1 .1
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„Falsificatorii Istoriei”
oe «onversația ce u avut lo< 
intre Hitler și ministrul bri
tanic Halifax în Noembrie
1937, nota Biroului Sovietic 
de Informațiuni arată că în 
că de atunci, Halifax 1 pro
pus lui Hitler în numele gu
vernului britanii , ca Marea 
Britanic, ca și Franța, să se 
alăture „Axei Berlin Roma".

Din notele asupra conver 
sațiilor lui Hitler cu Halifax 
reiese mai departe că guver
nul britanic a privit favorabil 
planurile lui Hitler pentru 
„anexarea” Danzigtilui, Au
striei și Cehoslovaciei.

In arhivele germane cap
turate de trupele sovietice la 
Berlin se află și notele con
versației dintre Ilitler și Hun 
derson ambasadorul britanic 
In Germania, care a avut loc

Numai U, R. S. S. a
expansiunii 

«Acesta a fost limbajul di
plomației britanice din per a 
oada antebelică. îndată după 
evenimentele din 12 Martie
1938, Hitler a invadat Au
stria, neîntâmpinând nici o 
rezistență din partea! Marii 
Britanii și a Franței. In acel 
timp, numai Uniunea Sovi
etică a ridicat glasul, dând 
un avertisment, adresând în
că ttn apel la organizarea co
lectivă a apărării, independen 
ței țărilor amenințate de a- 
gresiune.

Răspunsul guvernului bri
tanic la nota sovietică dove
dea că acest guvern nu do
rea să împiedice! planurile hit 
leriste de agresiune.

Veriga următoare în lanțul 
agresiunilor germane și în 
pregătirea războiului în Eu
ropa a fost ocuparea Cehos- 
vaciei de către Germania. A- 
cest pas, cel mai important 
in deslănțuirea războiului în 
Europa, a putut fi înfăptuit 
de Hitler numai cu sprijinul 
direct al Angliei și Franței, 
încă la 10 Iulie 1938 Dirksen 
ambasadorul german la Lon
dra a comunicat la Berlin ca 
guvernul britanic considera 
oă „găsirea unui compromis 
cu Germania este unul din 
punctele esențiale ale progra
mului său”.

Deasemeni, Dirksen a ra
portat la Berlin că guvernul

Cehoslovacia a fost dată nemților ca preț al angaja
mentelor lor de a începe războiul împotriva Uniunii 

Sovietice
Adevăratul sens al acordu

lui dela Muenchen, a fost des- 
văluit de Generalissimul Sta- 
lin, care a spus că „regiunile 
Cehoslovaciei au fost date 
nemților ca preț al angaja
mentului lor de a începe răz
boiul împotriva Uniunii Se- 
vietice”.

In toate fazele dramei ce
hoslovace, Uniunea Sovieti
că — singura din toate mari
le puteri — a apărat cu vi
goare independența și drep- 

ț Martir 1938.
Neobiectând împotriva < <- 

rerei lui Ilitler de „a uni Eu 
ropa fără Rusia”, Ileinlerson 
a amintit că Halifax, rare in 
ire timp devenise ministru de 
afaceri străine, consimt ise. de 
ja la acele schimbări țerito 
riale pe care Germania 111 
lenționa să le iaca în Euro
pa și că „scopul propunerii 
britanice era participarea la 
o asemenea reglementari' re 
.(■nrtbilă''.

In aceiași conversație Hrn 
derson, conform notelor, a 
spus deasemenea ca Gham- 
berlairi „a arătat mult curaj 
atun< 1 < ând, neținând -aiama 
de nimic, a smuls masca <|e 
pe atan formule internațio 
nale ca securitatea colectivă, 
etc”.

luat poziție împotriva 
hitleriste
britanic este gata să, facă 
mari sacrificii pentru „a sa
tisface alte pretenții justifi
cate ale Germaniei”.

Guvernul cehoslovac a a- 
dresat „un ultim apel” gu
vernelor Marei Britanii și 
Franței, cerându-le să și ree
xamineze punctul de vedere 
subliniind faptul că aAasta 
ar fi nu numai în interesul 
Cehoslovaciei, ci și al priete
nilor săi, în interesul pentru 
cauza păcii colective și a des- 
voltarii sănătoase a Europei”

Guvernanții pnglo-f râncezi 
au rămas neînduplecați. A- 
doua zi guvernul britanic a 
trimis guvernului cehoslovac 
o notă de răspuns propunând 
ca Cehoslovacia să-și retragă 
răspunsul la propunerile ini 
țiale anglo-franceze^și să cân
tărească repede și cu seriozi
tate problema” înainte de a 
se aiunge la o situație pen
tru care guvernul britanic 
nu și-ar putea lua răspunde
rea.

Conferința iHitler-Mussoli- 
ni și Daladier care a avut loc 
la Muenchen la 29 și 30 Sep
tembrie 1938, a însemnat de
săvârșirea tranzacției rușinoa 
se asupra căreia participanții 
principali ai conspirațiiei îm
potriva păcii s’au pus de a- 
cord mai înainte.

Soarta Cehoslovaciei a fost 
hotărită fără participarea ci.

turile naționale ale Cehoslo
vaciei.

Când ocuparea Cehoslova
ciei a devenit fapt îndeplinit 
și guvernele țărilor imperiali
ste au declarat —- unul după 
altul — că recunosc aceasta, 
guvernul Uniunii Sovietice, 
în nota sa din 18 Martie a 
înfierat ocuparea Cehoslova
ciei de către Germania hitle- 
ristă, la care s'a ajuns cu 
complicitatea Angliei și Fran 
tei, considerând ca un act 

arbitrar <l<- violență și agre
siune

Dar Im 1 urile mi au limi
tat la pred in a ( •■lioslovac <1 
în mâinile lui Ilitler. Guver
nele Mărci Britanii și Fran
ței s’au întrecut Î11 graba |or 
de a semna largi acorduri 
politice i u Germania hitleri- 
stă. I.a 30 Septembrie 1938, 
Cliamberlain și Hitler au 
semnat la Muen< hen deda 
rația anglo germana, privi 
toare la neagresiunea r<-< 1- 
p rocii

I )eclarația J ran< o-germană 
Bonnet Riblientrop), -asemă 

nătoare < u cea anglo-germa 
n 1 a fost anual 1 la 6 De
cembrie 1938.

Din aceste înțelegeri cu 
Germania hitlerista reese in 
mod cu toiul dar tendința 
guvernelor britanii șl francez 
<!<■ a îndepărtă dela ele ame
nințarea agresiunii hitleriste, 
socotind ca acordul dela 
Muenchen și altele similare, 
au deschis deja porțile agr<- 
siunii hitleriste înspre rasă 
rit împotriva Uniunii Sovje 
tice.

Astfel au lost creeate con- 
dițiunile politice necesare 
pentru o „unire a Europei 
fără Rusia”. Se mergea deci 
spre completa izolare a Uni
unii Sovietice.

închiderea Cursurilor Școlii de 
Cadre a P. U. M. din Deva

_______ P*<- <-i_______________ vor ști să facă fața sarcinilor
munca tle viitor, jurându-le 
din partea lectorilor școlii, 
spor la muncă.

Din partea elevilor răs
pund tov. Suciți, absolvent 
al școlii medii și Ștefan dela 
școala țărănească, caro în nu
mele elevilor iau angajamen
tul de a duce in masse învă
țămintele însușite spre folo
sul întregului popor, pentru 
întărirea alianței dintre mun
citori și țărănimea muncitoa
re și pentru consolidarea Re
publicii Populare Române.

Ia apoi cuvântul tov. Du
duia Andrei secretarul comi
tetului județean al P. U. M. 
care făcând o analiză a situ
ației politice și economice din 
țara noastră, subliniază rolul 
clasei muncitoare in lupta 
dusă la noi (împotriva forțelor 
imperialiste, cu, rezultatele ol> 
ținute pe plan politic prin în
lăturarea grupului tătăres- 
cian, realizarea guvernului 
muncitoresc,țărănesc obținut 
prin aceasta clarificare, în- 
sfârșit prin înlăturarea mo
narhiei, ultima citadelă a re- 
acțitmii.

Arătând că in sectorul e- 
conomic realizările nu au a- 
tins nivelul celor obținute pe 
plan politic, tov. Duduia ara
tă că în această direcție vor 
fi îndreptate eforturile oame
nilor muncii, conduși de par
tidul de avantgardă al clasei 
muncitoare exprimându și nă 
dejdea că foștii elevi, în mun
ca în care vor fi repartizați

Vertigioasa creștere a tortei
Partidului Comunist Italian

ROMA. Ziarul 1 Ni 
IA, publică < reșterea puma 
îului membrilor Partidului 
< omunist Iialian. In timp re 
in 1944, acesl Partid avea 
401.960 membri, azi el numii

Secretul superiorității forțelor democratica grecești

In rândurile armatei democratice 
grecești care luptă cot la cot cu poporul, 

nu există nici un singur ostaș care să ■■ 
știe pentru ce luptă 

declară generalul Markos, ccoducâtorel Greciei libere

BELGRAD. Corespon
dentul ziarului Szabad Nl-p 
din Budapesta, < are a stat 
câtva timp pe teritoriul Gre 
ciei Libere, a obținui o de 
clarație dela generalul Mar 
koș, conducătorul luptei de 
eliberare a poțxirului grec.

întrebat in ce constă forța 
democrației grecești genera 
Iul Markos a declarat:

Secretul superiorității 
noastre constă in încrederea 
și spiritul de Iuțită care do
mină în armata noastră. In 
rândurile noastre nu exista 

mari care revin partidului no 
stru, in opera de reconstruc
ție și propășire a R. I’. R.

Ultimul ia cuvântul tov. 
Dinu delegatul C. C. care in 
modul cel mai conving itor 
cerc elevilor să pună în pr i< 
lică în munca lor de viitor, 
învățăturile marilor dăscăli 
Marx-Engels Lenin Staliii. 
stăruind asupra necesității <1 
a realiza unirea practicei < u 
teoria nu numai pe hârtie ci 
in mod efectiv, subliniind ar 
cina de a reface această țară 
pe baze noi. pentru a face 
dovada că suntem demni de 
a fi membri ai partidului de 
avantgardă^al clasei munci 

toare.
După închiderea ședinței 

festive a urmat un frumos 
program artistic executat de 
elevii celor două școli și o 
masă comună care a decurs 
într'o caldă atmosfera tov a- 
rășcască.

R 1.

CARTELELE CU PUNCTE 
sunt valabile până la epuizare

Ministerul Industriei și Co
merțului aduce din nou la cu
noștința salariaților de toate 
categoriile, că toate cartelele 
cu puncte sunt valabile până 
la epuizare.

Deasemenea face cunoscut 
pe această cale, că nu-i ede 
nimănui îngăduit să ceară 
magazinelor ce dislribue mar 
furi pe cartele eu puncte sau 

iu 2.283.046 membri.
Ziarul I N I I A < onstat.i < 

Partalul ( uinunisl Italian e 
ste azi mai vioi mai puiet 
mc și mai < ombaiiv <.le< ii 
ornând înainte.

nici un singur ostaș < ar< ■* 
nu știe pentru ce lupta At 
mata noastra s a contopit c« 
poporul inir'o unitate frățea* 
că. I’oțxirul grec știe ca ar 
mata democrații lupta țienr-u 
eliberarea sa sl dea< rea 
lupta împreuna < i»aim.na im 
potriva mercenarilor monac 
ho-fascișii înarmați de 
nul american.

Tinzând spre realizai* aț<**. 
nurilor sale, poporul gr*-- 
sțx-ra și așteapta un .ifuitx 
serios din partea popisarcJ»* 
democrate

In incheerc generalul M.m 
kos a declarat * .1 poțxirul 
grec este mai hotărit * an
când, să nu la-e cm
gat.

SUCCESELEI

armatelor democratic*
grecești

ATENA. In < om' •
tul Statului Major al arma»*» 

i democratice grecești > z
i Februarie se spune;

l’nitațili hirtelor dcis* 
cratice au întreprins diferă* 

; atacuri împotriva obiect' e- 
lor inamice In nopțile de « 

, și io Februarie arttlei ia 1 *x 
lui orașul Salonu. Opcmni 
nile au fost terminate ob- 
form planului pe data de 12 
Februarie seara. cu depba 
succes.

Motoretă
tn «tara bună de vânzare 1 

A sa adresa la
Frizeria Vasilievici, Deva

salariaților, îndeplinire.: re
tinei formalități in aia: a de 
cele prevăzute in D'l Nr. 
4926 din 1947 șt inst u< iiir- 
nile date de M. 1. C.

I oți acei care contravin 
cestei dispozițiuni. îngreu- ' 1 
nând activitatea normată de 
desfacere a mărfurilm pe 
puncte, vor li sancționați 
form legii sabotajului.


