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Primul Congres al Partidului 

Muncitoresc Român care a 

consfințit unitatea clasei muri 

citoare din România și~a 

încheiat lucrările

Joi, 26 Februarie 1948►4-.in. fl r r y "u • • •• ••

8M ffl, ?. M. H. FEMTKU JUDEȚUL HUHEODAH*
Suntem hotărîți să facem totul ca muncitorimea 
din România și Partidul ei să-și îndeplinească cu 
c*nste rolul de torță conducătoare a poporului 

a declarat tov. ANA PAUKER exprimând angajamentul Comitetului Central la 

INCHEEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÂN

Căldurosul salut adresat 
Congresului P. M. R.

de Partidul Comunist al U.R.S.S.

ro» .t' c’.i

Lucrurile primului Congres al Par
tidului Muncitoresc IZomân au fost 
încheiate prin cuvântarea ro
stita I uni de tov. Ana Pauker, 
care a declarat între .altele:

llotarîrile adoptate de noi în a- 
ccst congres încoronează munca per
manentă depusă din anul l')44 și 
până acum .pentru a înfăptui uni
tatea organică a clasei muncitoare.

Lucrând liber, vom face ca țara 
noastră să fie. o ța'ă a bunei 

stări și bucurii

In continuare, relerindu-se la pro 
biemele desbătute în cadrul Congre
sului P. M. R,, țov. Ana Pauker a 
relevat eii ele dovedesc conștiința 
unor mari răspunderi pe care Par
tidul Muncitoresc Român și le asu
mă pentru rezolvarea lor.

Am văzut din raportul politic ge
neral făcut de tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej cât de diverse sunt problemele 
care ne stau în Jțață. Casa noastră 
iu care înainte eram Jinuți prin 
violența ca slugi ale claselor slăpâ- 
nitoare, devine cu adevărat o casă 
a poporului. Lucrând liber, lucrând 
pentru noi, vom face ca țara noa
stră să fie o țară a bunei stări ți 
bucurii, vom garanta pen.ru totdeaă 
una dreptul nostru de a o stăpâni 
in libertate și pace.

Pentru a fi la înălțimea sarcinilor 
trebue să invațăin

Avem multe de făcut a subli
niat tov. Ana Pauker. Avem de 
muncit din greu. Istoria pune ai 

cini grele pe umerii Partidului no
stru — avantgarda clasei celei mai 
înaintate a poporului. Partidul no
stru își asumă aceste îndatoriri mă
rețe iar noi membrii lui impreună 
cu tot poporul, le votn duce la în
deplinire cu mândrie și ho ărîre.

Nu există domeniu de activitate' 
în viața țării noastre de care să se 
poată desinteresa Partidul nostru, 

organele sale de conducere, nieinbr i 
lui. I>ar pentru a f* la înălțimea, sai- 
vinilor care stau în fața noastră, a- 
vem datoria să învăț un cu indâi - 
jlre. Sa învățăm mas-o le dar să și 
învățăm dela ele.

Să mânulm fără teamă arma 
criticii și autocriticii

Un ajutor neprețuit in viața șl 
desvoltarea noastra e-te critica șt 
autocritica. Trebue să fim îndea
juns de curajoși pentru a m nui fără 
teamă aceasta armă de preț. Politi
cienii burghezi fug de critică pen'ru- 
că simt constrânși de Șubrezenia fun
damentului pe care se sprijină. Nouă 
insă nu ne este frică de arma cri
ticii și autocriti ii. Ea este un mij
loc sigur de întărire a cadrelor Pai- 
tidului nostru, este un exemplu al 
tăriei Partidului.

Rolul conducător al proletariatului 
este recunoscut de întregul popor

Tovarăși și tovarășe,
Au luat cuvântul aci reprezentanții 

organizațiilor poii. prietene, re
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MUNCIND IN CINSTEA CONGRESULUI, 
muncitorii dela I.M.S.-Hunedoara și-au depășit 

normele în toate secțiile
La Hunedoara, la nziiftk J. M. 

S., muncitorimea a preșul munca 
din ziua de 18 f ebruarie a. c., în 
cinstea Congresului P. M. R.

Au hotărî! muncitorii și tcvhnicie- 
nii acestor uzine, ca, în acta>:a 
eforturile du munca sâ fiu mai mari, 
mai organizate, - - au hotârît ca 
normele de producție >;i tic depă
șite. Și rezultatul muncii a fost 
intr* adevăr depășirea normelor în 
majoritatea scoților.

La O. S. M. s’au distins în 
munca echipele in frunte cu tov.
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I revând la realizarea sarcinilor 
din domeniul economic, tov. G11. 
Gheorghiu-Dcj, a aminiit mai în
tâi cauzele care au făcut ca în do
meniul economic' să nu ținem pas 
cu evoluția democrației populare. 
L>-sa a enumerat apoi succesele ob
ținute in domeniul indusir.al și fi
nanciar :

Cu toate fluctuațiile care se mai 
observă îmr’o serie de ramuri in
dustriale și cu toate că ritmul de 
creștere a producției încă nu es.e 
satisfăcător, nivclui producției in
dustriale începe .ă se apropie de 
1938.

Acordurile economice din £0 II. 
1917 și 18 II. 1948 între U.R.S.S. 
si Rom.in'a au contribuit mult la 
redresarea producției noastre.

In Anglist 1947, .un eh uat re

Aiimfcânii N'icclau, Bcrbrcarii Joa/7 
-i Rîptanu Rornulur.

Dela Alcranitâ s’au cJiențiat echi
pele Alii La/ar si Viad Nîcolar. care 
au lucrat la repararea furnalelor Nr. 
I si 1 >i la întreținerea furnalelor 
Nr. 2 J aflate în producție. ■

l .i aceste furnale, datorită munTi 
depune du întreg personalul secției 
m ziua du 18 Februarie norma de 
I (JCI tone fonia a fost dep.irită c»< 
h tune.

Micuța Tăhase coresp.
onlinuara in p*g. 3->) .

Raportul politic general 
făcut de tov. GH. GHEORGHIU-DEJ la

Congresul Partidului Muncitoresc Român . ___________ \___________
In numărul trecut al ziarului nostru am publicat rezumatul prime

lor 4 capitole din raportul politic general făcut de tov. Gh. Gheor- 
ghiu Dej Ia Congresul P. M. R. Publicăm astăzi rezumatul celorlalte 
capitole din raport.

Sarcinile noastre în domeniul economic
forma monetară. Efectul ei bine- 
făcător îl poale aprecia oricine. A- 
coperirea în mărfuri și au a mo
nedei noastre este în prezent din
tre cele mai solide, iar prețurile 
produselor de prima necesitate ma
nifestă o puternică tendință de scă
dere.

Aceasta se întâmplă in timp ce 
in țările înfeudate imperialismului a- 
merican — Franța, Belgia, ele. —• 
situația valutei devine tot mai șu
bredă.

Am înregistrat un deosebit suc
ces și în domeniul finarieiar prin 
realizarea — pentru prima oară du
pă decenii — a echilibrului bu
getar.

Dcasemeni, de-i mai sunt unele 
lipsuri și dificultăți, trebuie să
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menționam ca aprovizionarea ora 
țclor cu produse agricole și a satv 
tor cu mÂrluii indtisirialc s’a î.n 
bunătății considerabil.

Toate aceste rezultate dobândite 
tn sectorul induslr.il și fiiianț.ioi 
au făcut să a para in economia nou 
stră puternice elemente de stabili 
iatv care formează o baza sănătoasă 
pentru acțiunea noastră de li hilare 
a rămânerii in urma a regimului 
nostru de demo rație populara îti 
domeniul economic.

In economia noastră coexistă mi
ca producție de mărfuri, sectorul 
capitalismului privat, sectorul capi- z 
talismuiui de stat și clemente socia
liste în diversele compartimente ah1 
economici.

Cu toate că sectorul particular, 
este încă predominant in economic 
totuși, datorita pozițiilor p ilitice de
ținute de proletariat și de alia ții 
săi, și datorită măsurilor de diri 
jare, control și li mi,are a bunc.i ii
lor, capitalismul este .îngrădit dr 
limitele fixate de Stat.

Micii producători, meșteșugarii, 
meseriașii joacă și au de ju.at și 
pe viitor un rol de seamă înf ansam
blul economici noastre. Dtaceea ei 
trebuie să găsească sprijin la orga
nele noastre de Slat,

Jn cec ace privește industria noa
stră de Stat, ea se compune din- 
tfun număr de întreprinde i con
struite sau cumpărate de regim urbe 
trecute în special în vederea pro
ducției de război.

Condițiunile naturale pentru des- 
voltarea industriei sunt foarte fa
vorabile în țara noastră. Ele ne 
permit creiarea unei puternice in
dustrii chimice, baza ă pe ga/.ul 
metan, țîțeiu, cărbuni și sare.

Avem posibilitatea să dăm o ma 
re desvoltare unuia din sectoarele 
hotăiîtoare ale industriei — indu
stria siderurgică — in.rodu^ând me
tode moderne de lucru și uji.izâ .d 
minereurile neinirebuința.e ,până a 
cum.

De egală importanță este reorga
nizarea producției de țițeiu, pentru 
care măsurile suni în curs.

Bogate perspective de desvoltare 
are ța noi în țară industria fores
tieră.

Avem tot ce ne trebue pentru 
îndeplinirea misiun i Ltorjcc pe 
-care și-a luat-o regimul nostru de 
mocratic, forțele noastre democra
tice; lichidarea înapoierii noas re 
economice, transformarea Român ei. 
întEo țară indus r-ală agra.ă înain
tată și asigurarea unui nivel de trai 
ridicat masselor munci.oare.

Pentru a Tace față acestei mi.iuni. 
Statul nostru democratic, Stalul ce
lor ce muncesc cu brațul și cj‘ min
tea, va trebui să-și lărgească și 
să-și îmăieasca rolul de conducere 
in diversele compartimente ale vie
ții economice.

Tovarăși și Tovarășe,

Probleme importante stau în fața 
noastră în sectorul indu^rial: read- 
zarea de investițiuni pentru reface
rea și desvoltarea sa, asigurarea 
rentabilității întrepiinde.Tor și or
ganizarea produsei, raț.onalizarea 
muncii, mărirea produc.i/irății și 
scăderea prețului de cost.

Desvol area in usraă a țării nu 
se poate realiza fără un efort con
siderabil de învesti iuni. Noi săm 
pe punctul de vedere că i.ives ițdle 
necesar^ indus.rei noas.re trebuesc 
și pot fi făcute din rezervele pe 
care le va a 2 u tiu a Stătu'.

O al.ă prob emă cen rală a indu
striei noastre este prob'ema ren4a- 
bilhă.ii în reprinde i or. Ea tiebuie 
asigurată atât pr n murirea volu
mului producț eî, cât și prin ra
ționalizarea procesu'ui te inie de pro
ducție prn buna gospodărie a între
prinderilor și îndeo=e i prin ridica
rea productivi ă ii m n ii — fac ori 
esenția i în scădeiea prețuiri de <o t.

Prețul de cost al produselor noa

stre est< in ă foarte rldi.at. Uea 
■da situație frâma/ă acțiunea de re 
dresare economica și lovește în in 
lervbcle populației muncit oare.

Disciplina muncii la â încă foarte 
midi de dorit. Absențele și întârzi
erile dela lucru, nrrespe, tarea ierar 
Idei la întreprinderi, nu au fost b 
chidalc.

Este ucVoiv pe dv q parte, de o 
serie de maluri administra.ive în* 
direcția accelerai ii opriațiilor de 
distribuire raționalii a jnâ ii de Iu 
cru. Pe dc al a j>ar.v,^jtK<\, <ji mart, 
răspundere le re\im organizații or 
Partidului Munci «oresc R rn m. Pro 
blemele producției trebuie ,sa stea 
in centrul preocupări.or fiecărei c». 
lulv dc întreprinJci c a f.ecărei or 
galii/ații, a fiecărui organ de Par.i I

Sindicatele au la rândul lor dc 
jucat un rol de rnarc niicninâtate în 
acest domeniu. Trebuie să sv dea 
o extindere marc și să se a igurv 
o hună organizare în rcceiilor în 
producție cure au început sâ prindă 
terci; în industr.a noastră.

I iiicretnl și îndeosebi Uniunea 
1 iiHietului Muncitoresc ne-a arătat 
și ne arata și <1, pe șniticrrclv dc 
mutică voluntară, un exemplu al 
unei astfel de atitudini noui fața dc 
UiuiiLă.

Aceste doua mișcări înrudi e iu
ti c ele -- întrecerile în producț.e 
și munca volumara - trebuesc în- 
em ajute și Stimulate prin to te mij
loacele. Ar fi inadmisibil să sub
apreciem rrzuliaicm po.iti.e, mor. Ic 
>' economice ale acestor noui fe
nomene ale vieț i noastre.. Prin mâ- 
SLrile dc redresare luate până a- 
cum și cele ce urmea-ă să f.e lua 
ic. împletite strâns cu mobiliza- 
.ca cnerg.ci creatoare a munci.ori- 
mji noastre, a tineretului nostru, se 
‘ rcia/ti prcmizcle pen ru rea iza ea 
in timpul apropiat a obiectivu.ui 
nostru nemijlocit în sectorul indu-

Realizarea Partidului
Tovarăși și tova ășe,

Realizarea Paridu'ui Munăloresc 
Român . par.iJul unic al casei 
muncitoare, trebue privită ca o n uă 
izbândă mare a prole.ar a u ui din 
România în munca lui de clădire 
a democrației populare,.

Cunoaștem cu toții ce urmări pâ- 
gubitoarre a avut pentru muncito
rime și pentru tot poporul scizitin.a 
în rândurile clasei muncitoare..

Unitatea muncitorimii este deose
bit de noce3ară aluuJ câni o ța ă 
are de înfăptuit sub conducerea pro
letariatului, prefaceri adânci de or
din social și economic.

Pentru a putea îndeplini cu succes 
rolul său de for|ă conducătoare .de 
hegemon al lagăru ui democrat», pen
tru a putea antrena întregul popor? 
în opera de desvol are d mo'ra i ă 
și reconstru i e economică a R >mâ- 
niei, proletariatul trebu e să fie con
dus de un singur stat m j ar.

Acest Stat Major al c'astj minci- 
toare este astăzi Partidul Muncito
resc Român.

Realizarea unității proletariatului 
este rezultatul unui proces înde un- 
gat. Nouă nu ne-a fost deloc indife
rent cam se va ajunge la realizarea 
unității Pr.ncipialita ea de C aiă — 
iată ce a stat la baza acțiuni de 
realizare a Parlidu.ui Munci.oresc 
Român.

Unitatea s’a făurit în lupta ne
împăcată împotriva social-democra- 
ților de dreap.a — agen.i ai duș
manului dc c.a,ă Intrânduri e mun
citorimii și dușmani ai umățji prole
tare.

Principiul unității Organice — a- 
ceasta este a doua ideie ce ne-a 
călăuzit în acțiunea de reaizaie a 
Partidului Munci oresc Român. Nu 
se putea merge pe linia creerii unii 
partid de tip laburi t, a că uit din 
diferite organisme au onome și ete- 
rogene. Nu se putea îiHăp.ui o uui-

ț 

drial atingerea ,u depășirea ni 
vriului jiruducțifi din anul 1958.

Este necesar sa ne pregădin de 
a face jioui pași înainte în desvola 
iea noastră economiiâ, trecând dc 

programele ele produ ție, pe oa 
za cărora lucram acum, la lori ne 
superi oare e, Ut* planificare, pentru a 
coiiccniK toate torțele materiale, fi 
i’Unciait și omenești în vederea rc- 
facerii rapide, a desvol arii econo 
mice a țarii și a creării un of con 
dițiimi dc viață ferici ă pentru toți 
cei ce muncesc în ța. a noa .tră,.

Am arătat mai sus ca noi dorim 
să asiguram desvol.arca inJiidrialâ 
a țării noastre. Este evident că a- 
ecasta nu îndeamnă să a.iiigem a 
c.Lbi scop clcsvobânJ industria în 
detrimentul .igr.culturii,. Dimpotri 
vă, aceasta nucamnâ ca udata cu 
dcsvolta.ru in;cn>ă a industriei și a 
griculluria nuasiră va trebui scoasă 
din starea de înapoiere, moderni 
zalâ, înzestrată cu jnijluacelr tecii 
nice necesare, cu semințe <ckcțiu- 
natc și yițc de soiu.

Este in ic ară întărirea c uiiornî 
că a micului produc aloi, apărarea 
lui împotriva e Voalării sub toate 
formele mul iple în care ca se ma
nifesta la ț iră, spor.rea părții lui 
în schimbul de produ .c cu oraml 
și cksvol arca ' cooperăr i și aju.oru 
iui reciproc ui r? țăranii săraci..

Trebuie di ă o deosel i ă atepție 
formelor dc S at căroia li se adaogă 
acum domniile coroanei.

îndeosebi este nevo c dc sprijini
rea și încurajarea coope ației l i sa
te, In condipunilc u.iui re ii de 
democrație populară, cooperația tre
buie să prociioveze in.ere e,r țăra
nului munci or, să-l apere împo 
triva exploatării și s.irăriei, să con
tribui- la modqrai/.area agricul u ii, 
la sporirea produc.ivi âții ro u ui„ la 
ridicarea bunului tra.u material și 
cultural al țărănimii murni.oare...

Muncitoresc Român
tate formală care să lase câmp liber 
existen.ei a tot fe.ul de grupuri și 
grupulețe in interiorul pa. idului.

Așa cum s’a văzat și din Plat
forma Parlidu.ui Unic Muncitoresc, 
adoptată de cete două Comitete Cen
trale ale noas.re, la baca Partidului 
Muncitoresc Român noi a.n pus ide
ologia de c'.a.a a prolctaria.ului — 
ideologia marxistă-len jiistă.

Partidul Muncitoresc R mân se 
încheagă ca un par.id al lup.ci ne- 
împă.a.e împo riva exploatării, îm
potriva tuturor exploatatorilor mun
citorimii și ai țăran.mii muncitoare, 
pentru desvol area mai departe a 
democrației po, ulare, pe care noi o 
conside.ăm ca drum tnspre realiza
rea mărețului nostru scop final — 
jocietatea socia istă ți societatea co
munistă. l

Partidul Mim. itoresc R mân se în
cheagă to.odată ca un par id al lup
tei împo.riva imper.a.ismu ui, care 
primejducșle independența noas ră 
poli jcă și economi.ă, suverani atea 
noastră națională și pacea între po
poare.

Par.idul Munci oresc Român tre
bue să fie un activ par-icrpait al 
acțiunii coordonate împo rtva impe
rialismului și a instigațzlor la un 
nou răsboj.

Acestea sunt baze'e ideo'ogice și 
poli.ice a’.e Par i_iu ui Manmtoresc 
Român, dela care s’a pornit la ela
borarea proec.u ui de s atut al Par
tidului, ce va fi supus aprobării 
congresului nostru.

In continuare tov. Gli-, Gheor- 
ghiu-Dej s’a ocupai de carac erul P. 
Mi R. determinat de Statut, i.ispirat 
din teor a leni .is.ă-ola i i.tă despre 
partidul de tip nou.

Partidul acesta trebue să fie de
tașamentul de avantgardă al proleta
riatului, adi.ă un par.id care nu se 
mărginește să inregs.reze ce simte 
și ce gândește massa clasei munci

toare și care pu se taiaște iu cua 
da mișcării spontane sau a unor 
stări de spirit inapoiali ci ști. sa 
se ridice deasupra înictcselor de mo 
meni ale prolemriatu ui și sa ridic. 
maSsele la nivelul inleiest-lor de ca. 
sa ale prolemriatului, așa cum a 
știut s’«j tavă și a,.mtgjrda prole 
tară din țara rioasira, in multe mo 
mente complicate a.e ultimilor ani.

G altă problema iinporiaută de 
care se ocupa statului este tea a în- 
datoririloi membrului de partid.

Partidul este un.Iuțea de voința și 
acțiune Lieaceea datoria siântă a 
.membrului de partid e^le de a pd 
stra cu strictețe dtscijtl na de partid 
și sâ apere ,cu strășnicie unitatea 
partidului intpoiriva tuturor celor ti- 
ar amctiința-o.

0 altă mdatuiir.e a membrului de 
partid este de a lua parte activa 
la viața politică a par idu.ui și a 
Statului. L-l e>te dator sa-și int.ireas 
câ permanent legătura cu masselc, a 
le antrena în ac.iv-tatea po litică și 
obștească, a le fi cum spune pro- 
ectul de statut, stătu.lor și condu 
câtor devotat.

îndatorirea membrilor de par.id 
L-ste de a li forța morr.ca a organi
zațiilor de ntassă democratice

Membrii Partidului Munuttresu 
Rpmân sunt datori sa muncească 
pentru miâr’rCa orgtnizațiilor du 
massă democratice care după cinica 
expresie a lui S.alin reprezintă cu 
relele dc transmisiune care lea^ă 
partidul de massc.

Este necesar sa ne educam meiu 
brii de par ld în spiri ul urni noui 
atiludini față de Stat și față d.f apa
ratul de Stal Statul nostiu nu mai 
poate li privit ca înainte drept u- 
nealta dc exp.oa.are și asuprire a 
celor ce muncesc.

Statutul nostru va trebui să-l 6 
blige pe membrul de par.id sS fie 
exemplu în pâ Urarea di.cipiinci în 
muncă. El trebue să fie i.t.olc-ranl 
față de actele de indiscip-ină, față 
de lenevie, față de furt și în?e a 
ciune. Acel Cc are o atitudine ne,.ă-

Frontul Democrației Populare
Una din problemele fundamenta'e, 

care va trebui să preocupe Par.iJul 
Muncitoresc Român este probi ma 
întărir.i relaț i or cu a iaț j jtrol ■ a. 
rialului și in primul rând cu țără
nimea muncitoare.

Problema alianței între muncitori
me și țărănime a fost întotdeauna 
una din problemele funJame.ita e a- 
le po'.i.icit no'ascre. Datorită luptei 
dârze duse de par.iJul de a.an.gar- 
dă a proletar a u ui — Partidul Co
munist, jtentru interesele vi.ale ale 
țărănitnei munci.oare, prole ari tul a 
câștigat rolul de forță co.iducătoare 
a alianței munci.oreș i-țăraneșli.

Zadarnic au încercat/ po i.i.ienii 
reacționari, îmbrăcând s.rae țără
nești, să despar.ă țărănimea de mun
citorime pemru ca țăranul să rănâ- 
nă și pe viitor rob al moșieri or, al 
bancherilor și că.nă a ilor, al inda- 
str.așilor și mari or comercianți.

Nu există și nu pot exista în 
țara noastră două drumuri deosebite 
— unul pentru țărănime și a tul pen
tru muncitorime. Drumul lor este 
acelaș. Țăranul muncitor este și el 
interesat în întăr rea și desvol area 
regimului de democrație popuiară 
care i-a dat pămân , i-a dat dreptul 
de a lua par.e prn repezenan.it 
lui la conducerea treburi or S ati.1 ,i. 
Țăranul munci or este și el inie e-at 
în .înlăturarea oii.ărei forme de ex
ploatare a otnuiui de că.re om în 
țara noastră.

Partidul Muncitoresc Român f'ind 
par.iJul pro e.ar am ui, este totoda
tă apărătorul intere-e or țărănime 
muncitoare, căiăuzi.orul ci.

Nici un efori nu trebue cruțat pen- 
tru a in ări alianța între muncitori
me și țăran mia munci.oare — unuâ 
din funda nen e e regimului de de
mocrație populară, una di i p in i- 
palele garanții ale succesului î.t lup. 

a și ucu a necou e- 
ini-ușindu-și priitei 
ale in. ăța.u. ti Iu. 
Lenin Sta in.

de- par.iâ trebue sa 
mod serios de acea 
Trebue acordai d 
învățământului de

satoare țața de mașini si scule, acel 
ci- risipește ina'rrtak < acel cc in- 
străinea/a bunul o .ș c ■' itnp t dic» 
ridicarea nivelului de trai al popo
rului. Miinbra P. M. R. trebur -a 
creeze un adevarat .uieut al opiniei 
Uium llorrști, împotriva unor • tfvl 
dc oameni. l:i treime sâ lie promo 
valorii nou&i atitudini a mun. itcni’oi 
și funcționalilor iaț.t dc muu ă i 
fața di bunul obșiest.

I.numi-rarca dc îndatoriri a mem 
bt ului dc partid începe- in S atut cu 
îndatorirea de 
nivelul poliuc, 
piile de bază 
Marx, Engcl-.,

Organi/ațitle 
se preocupe in 
sta problema, 
tenția cuvenita 
partid, in vederea ridicării de caâre 
cinstite și acriți.ate și totodată so 
lid pregătite din punct de vedere 
ideologic.

Continuarea activa a luptei jm- 
)romul ideologic împotriva influențe 
lor impcria-iste, împo riva atitudini 
«ulmiiative in ja|a culturii in putre 
facție din țările capi.ajete, împo
triva tuflurnte-lor ri-lonnts.e și revi 
zionisb în teorie șt politică 
n-prezintă o -arc.ua extrem de în- 
cmnala a partidului tio tru.

Vom tace iotul pentru va pirtiJul 
nostru .ă iie puternic din purii <ie 
veden urganizator-c și tot atât de 
puternic și din punct de‘ vvde-rr i.leu 
ologic.

Avem o arma minunata - urma 
i'iji și au.o.ritici;. Ea este raij 

lotul principal de țieh.dare a greșe
lilor dc- imbună.ațre a m-mc-i. f>3 
ra vom mânui cu îndrăzneală acea 
la arma minunată, vom ș * să cre

ștem si să desvollim tot mai mult 
unicul partid al clamei mutici.oare 
din România. Stalul ei Major 
Partidul Muncitoresc Rom in.

ta pentru definitiva lichidare a pozi
țiilor reacțiun i, atât in dom niul 
politic cât și in domeniul cccnomic.

Proletariatul țârii n a t.e e.te dea- 
semenca urmat și de al e straturi so
ciale. Partea cea mai bună a inte 
lectualitaț.i notutn vede în pro e 
tariat clasa cea mai avansata a so
cietății.

Călăuzi.ă dc avan garda sa ir. spi
ritul nobiie^ițjeo ogti a fratiej io 
tre popoare, munci.orimea diu R» 
mânia a lă.ut mult pentru a d.-rj 
dorina șovinismul și neîncrederea r* 
ciprocă pe care au cui iva -o clasele 
exploaia.oarc in rânduri e popula ici A
țârii noastre. In Ram .nla dcmoc.a- \ ”l
tă, oamenii munci, in.if. reni de 
naționalitate, muncesc umăr la u 
mă.- pentru ridica.ea pa riei lor co 
nume și lup'.ă cot la cot împotriva 
dușmanilor lor comuni — reacționa
rii și exploata.orii de o ice neam ‘ 
din interiorul și din afara țării.

Insîârșit meseria-ii, per.sior.arii^ 
mirii in reprinză ori form a’ă o tl^ 
tă ca.egor e numeroasă, care co isi 
deră democra ia po ulara cor sin
gurul regim capab I să sa veze ace
ste straturi ale popu aț ei de r.int și 
lipsa de drepturi, la care le os. nlean 
regimurile poii.e a. a e în sl jbă 
marelui capital industrial și bancar 
și a moșierimii.

Mun.i o.-imea, țtrâninea mun i oa 
re, meser așii, n elec ua i — toa e 
aceste clase și s râturi socia e cure 
formează covârși oarea m jori atc a • 
poporului nostru, sunt vita: i.iterc 
sate ca republica noastră po m ară 
să se desvokc și să se în ăre.t ca.

Este neapărat nece ar un I rg or/ 
ganistn politic, care să în.nă tun W 
citeze toa e acevte cla e și s r.itu i 
într’o singură mișcare viguroasă,

tContlnuara ta pag. 4-a;

induslr.il
dcsvolta.ru
repezenan.it
arc.ua


Muncitorimea hunedoreană Minerul Frais loan din Lupeni
și-a depășit norma cu aproape 200 la sută

a sărbătorit Congresul P. M. R. 
prin vaste acțiuni de muncă voluntară 
La Cugir, I8OI1 voluntari au pietruit peste 5 km. șosea 

și au săpat 4,5 km. șanț
Primul Congres al Partidului Muncitoresc Român, partidul unic 

al clasei muncitoare, a constituit nu numai un prilej de înălțătoare > 
manifestații ale unității desăvârșite a forțelor muncitorimii din țara noa
stră ci și de noui eforturi in muncă, de mobilizare a poporului muncitor 
in lupta pentru reconstrucție.

Muncitorimea și locuitorii 
< omunei Cugir an sărbătorit 
Congresul Partidului Manei 
toresc Român, prin mumă 
voluntară pentru reconstruc
ție, reparând, șoseaua Cugir 
Vinerea, căițe din cauza des 
fundaturilor, gropilor și a 
șanțului complect înfundat e.- 
ra aproape impracticabilă.

In urma muncii de lămuri 
re și mobilizare dusă de org. 
de Partid, de U. T. M., U. 
F. D. R. și Sindicat, J3u 
rninică 22 Februarie a. c., au 
ieșit la munca t.Soo volum 
tari - muncitori ai uzinelor
C. M. C., 3 brigăzi U. T. M,, 
o brigadă de femei precum 
și populația locală, cu peste 
30 căruțe țărănești, 3 camioa 
ne ale uzinelor C. M. C- și 
unul al coop. „Muncitorul” 
din Cugir, transformând șo
seaua Cugir-Vincrea într’un 
șantier de muncă, plin de 
mobilizare și hărnicie.

In ciuda gerului din acea
stă zi munca fiind prestată cu 
însuflețire, a fost pietruită șo 
seăua pe o lungime de p iste 5 
'km., săpându-se și 4 km. de 
șanț pe marginea șoselei pre 
cum și* un alt șan^ lung de 
trei sute metri, pentru asana
rea unui teren.

Ședința administrativă de lucru 
cu pretorii, notarii și primarii din județ

_______ _____  *___
In dorința de a cunoaște cât mai temeinic problemele acu e a’e 

județului, de a îndruma și sprijini în munca lor organele adniaistrai- 
ve ale județu’ui, tov. Gr.go aș Con stan.in, noul prefect al județului, a 
convocat in ziua de 21 Rearua le a. c., pe toți p/eto.ii, noimii și prima 
rii din județ, într’o ședință de lucru.

Au participat în afară de 
d. Romulus Zăroni ministrul 
Cooperației reprezentanții au 
torităților administrative, po
litice și de massă precum și 
șefii instituțiilor din Deva,

Deschizând ședința tov. Gri 
goraș, a subilniat importan
ța zilei de 21 Februarie, zi 
în care la București a avut 
loc deschiderea primului Con 
greș al Partidului Muncito
resc Român, pentru a cons 
sfinți unitatea clasei munci
toare. (Participant» în pi
cioare aplaudă cu însufleți

re)-
In continuare d sa arată 

scopul ședinței în care se 
vor discuta și analiza toate 
problemele administrative a- 
le județului, sesizându-se greu 
tățile și cauzele/ lor, pentru 
a putea fi remediate în mun
ca de viitor.

D. ministru Zăroni, a fă
cut un larg expozeu politic, 
reliefând marea însemnătate 
a Congresului P. M. R., du 
pă care a subliniat împortan 
ța cooperativelor de produc

După terminarea lucrului, 
într’un mare meeting, munci 
torii și populația și-au mani
festat bucuria și ,satisfacția 
pentru Congresul P. M. R., 
pentru desăvârșirețU unității 
clasei muncitoare, prin ale
gerea organelor de condu
cere ale Partidului Muncito
resc Român.

Tov. Vlad Alexandru, secre 
tarul org. P M. R., din Cu
gir, a arătat marea inrportan 
ță ce o prezintăț realizarea. 
Partidului unic al clasei mun 
citoarc, în lupta muncitori
mii pentru o viață mai bu
nă, pentru întărirea și înăl
țarea Republicii Populare Ro 
mâne. A arătat apoi, că a- 
ceastă sărbătoare co'ucide 
cu sărbătorirea unui an de 
existență a Uniunii Tineretu
lui Muncitoresc,, an de mun
că și de luptă pentru educa
rea în spirit democratic a ti-

480 voluntari din Deva au taluzat și curățit 
un canal de peste 500 m.

Congresul P. M. 1^. a stâr
nit un entuziasm uriaș în rân 
durile masselor muncitorești 
din întreaga țară care cu a 
cest prilej s’au angajat să 
muncescă voluntar pe șantie 

ție, insistând asupra coope
rativelor pentru creșterea și 
valorificarea! animalelor, ca 
re în județul nostru reprezin
tă o necesitate creată de 
marele număr de vite.

A urmat o serie de expu
neri în cadiul cărora a fost 
desbătută situația administra 
tivă din toate sectoarele de a 
ctivitate. ale județului,, eto> 
dențiind lipsurile și greută
țile și sugerând soluții, pen 
tru deficiențe semnalate.

Tov. Grigoraș a răspuns 
tuturor vorbitorilor sinteti
zând problemele ridicate în 
cadrul expunerilor, trasând 
sarcinele pentru (efectuarea 
muncii de viitor, cerând lu- 
turor participanților intensifi
carea muncii pentru întărirea 
Republicii Populare Romă ie.

La șfârșit s’a votat o mo
țiune prin care participanții 
au salutat cu bucurie desebi 
derea Congresului P. M. R , 
luându-și totodată angajamen 
tul de a muncii cu puteri spo 
rite pentru întărirea și con
solidarea democrație/ popu
lare din țara noastră & 

neretului din țara noastră și 
ptnlru reconstrucția țării.

V luat apoi cuvântul tov. 
Constantin Lupii, primarul 
comunei ( ugn , care a arătat 
importanța ce o prezintă pen 
tru localnici repararea șose
lei, mulțumind tuturor pentru 
munca depusă.

S’a votat apoi o moțiune 
care a fost trimisă Congre 
sului P. M. R„

Amintim că aceasta acțiu 
ne de munca voluntara a fost 
una din cele mai mari cate 
s’au făcut în județul nost u.

Munca a fost în general bi 
ne organizată, însă s’a sim
țit foarte mult lipsa mijloace 
lor de transport, iar uneltele 
de muncă nu iu fost în pro 
porții corespunzătoare. Tre
buiau mai multe târnăcoape 
și munca ar fi mers mult mai 
bine.

In timpul muncii, s’au evi
dențiat brigăzile U. T. M. 
brigada școalev Industriale, 
brigada de femei, țăranii că 
răuși și șofeui ii celor 4 ma
șini.

rele de reconstrucție.
Duminică 22 Februarie a. 

c.,,ziua a doua a Congresului 
P. M. R. oamenii muncii din 
Deva constituiți în numeroa 
se brigăzi, în cadrul unei u- 
riașe acțiuni de muncă volun 
tară au lucrat la taluzarea și 
adâncirea unui canal lung 
de 500 m. care va face legă
tura de canalizare între oraș 
și Mureș.

In cadrul acestei acțiuni de 
muncă voluntară au pârtiei 
pat brigăzile de reconstrucție 
•ale U. T. M., U. P. M„ C, D,
E.,  Lic. Decebal, Lic. de Fe
te, Lic. Industrial, Șc. Nor 
mală. Sindicatelor meseria.i- 
lor și instituțiilor din localita 
te.

S’au evidențiat în muncă: 
tov. Codreanu și Suia Anișoa 
ra (UTM), L- Cosmul.ci, D. 
Mircea (Șa. Normală)), T. 
Tirlea, N. Paga (Lic. Dece 
bal. L. Săvulescu, M. Presu 
ră (Lic. Fete), Joca A. U 
P. M. și Lazăr Gh. (Sindicate 
le).

După terminare?! lucruri 
brigadierii încolonați cu fam 
fara U. P. M.-ului și a Șc. 
Normale în frunte au defi 
lat pe străzile orașului.

Muncitorii dela I.M.S.
(Urmare din pag. I-a)

La Trasaj, echipa Quju Nicolae 
s’a distins în repararea vagoanelor 
C.F.R., Qrăjdan loan dela Seu arie 
și Quțu Tona, In repararea Io o- 
motivelor, iar echipe e tov. Jșfan 
Iosif și Balint Carol au reparat un 
vagon platformă in 56 ore în loc 
de 72 cât era normal.

La Turnă.oria de fon ă norma de 
14 tone la zi a fost depășită cu 
10 tone, evidenț indu-se in mancă

LUPENI ('heiiurei
mint iilor din Lupeni, .ulri- 
sata minerilor din întreaga 
țara, de a se încadra in In 
jita pentru depășirea norme 
lor de producție, prin efet 
luarea schimburilor la locu
rile de muncă, jirin introdu 
cererea de metod» noui în 
muncă și întărirea disciplinei 
muncii, găsind un răsunet 
tot mai mare, a ridicat uium i 
torimea minieră la eforturi 
de muncă și acțiuni cart* ex
trag după ele adevărate și mi 
nuntite victorii.

La stratul 18 Victoria( dela 
mina Lupeni, |a abatajul, fron 
tal lucrează grupa tovarășu
lui Frais loan. Norma fixa
tă pentru acest abataj este de 
5 m. dar această normă a 
fost depășită de tov. Frais 1. 
în nenumărate rânduri, cu 
ioțț—115 la sută,

In timpul din urm u tov. 
Frais loan a reușit să depă

Amănunte în legătură cu incendiul

dela tesătoria Soc. „Mica"
din /Ifrad

In legâlură cu incendiul rsbucnit în ziua de 17 Februarie a. c., la 
fabrica de țesut a soc. „M ca” din Brad, despre care ne am ocupat 
în unul din numerele trecute ale z a ruluj, suntem in mă u A a ven, cu 
noui amănunte, transmise de co es pondentul nostru din B ad.

Aprobată pentru funcționare de 
către regimurile trebuie, c.ăuirca de 
scânduri care acoperea un u.ilaj 
scump, a funcționat mult timp sub 
privirile specu.a.i,e ae direcțiunii 
soc. „Mica” Nimănui din condu
cere nu l-a trecut prin minte că Î11 
felul acesta s’ar pu.ea isca vreun 
incendiu: Ba mai mult, la toate 
instrucțiunile Comisiunii Minister.ac 
pentru redre area economică fi sta
bilizarea monetară, re erilor la pa
ză și prevemrca incendiilor, soc. 
„Mica” nu a dat curs, organizând 
acest serviciu doar pe hârtie.

CE A DISTRUS INCENDIUL.-

A ars un corp de clădire în s.il 
„baracă”, unde erau ins ala.e: 1 
mașină de tă at gogo.i de mătase, 
1 mașină de rupi ma er al-deșeu*. 
1 mașină de dără.ii mă.ase, 1 ma
șină perțtru tăcut caiere și una pen
tru tors fir burete.

Deasemeni au mai ars 9 motoare 
electrice, 1 locomobi ă cit aburi care 
produce aburii nece ari prelucrării 
materialului și în ă zir.i calorifere
lor, 3 vane de lemn pcn.ru fiert 
materialul, 1 instalație pentru p.e- 
lucrat ultpul de men.ă, 2 dulapuri- 
cu scule și o can.itate de material 
prelucrat.

După cum rcese din constatările 
făcute, focul a luat naștere de'a 
locomobi.ă, care se a i.nen'.a cu căr
buni și se afla în interiorul călini.

Specificăm că acope i ul că irii 
era din scându i a.-operi ă cu hâr ie 
gudronată și că a fost destul o 
scânte e pen'ru a se apr n e, av n- 
du-se în vedere că în podul clădir.r 
se aflau câteva căruțe de fâi, _  

și-au depășit normele
tov. Crișner Carol, Lu-a.i Niculi- 
ță, Pisz Frahcisc și Oos.i 11 Ni.uite. 
Tot la Turnătoria de fontă, tov. 
Sculeantt Vasile împreună cu a ți 
patru tovarăși au "curățit în afara 
oarelor de lusru us ă oria de sâm
buri, care joacă un important rol 
în producția secției. —

Aceleași minunate rezultate au 
fost opț nute și la Fabrica de tuburi, 
unde, în loc de 36 tone tuburi au 
fost turnate 53 tone la zi.

șească norma < u un procent 
de aproape 200 la sută, rea
lizând o înaintare de 14,2 m. 
în cărbune, — depășire cale 
până acum n'a mai fost rea 
lizatî de nici un miner «lini 
Valea Jiului. t

Tov. Frais Ion a fost aju
tat de rninerul-ajutori Lazăr 
Anton, care deasernenery a 
depus toată sârguința pentru 
realizarea acestei victorii în 
muncă.

Realizarea tov. Frais loan, 
și Lazăr Anton constituie un 
exemplu de muncă, înțolea 
să, depusă conștient — așa 
cum o preconiza apelul mine 
rilor din Lupeni, exemplu ce 
trebue urmat fără întârziere 
de toți ce-i dornici a-și ve
dea țara reconstruită și în
florind, pentru binele celor 
mulți, care muncesc.

1. HERMAN
coresp.

ceeace a alimentat focul, clădirea 
arzând până la teme.ii.

SERVICIUL DE POMPIERI A 
FOST INEXISTENT.

S’au remarcat la s.in ul focului, 
precum și la sa.varea materia.ului 
— care a mai pu.ul fi salvat — 
U. T M.-istcle de a țe-ă orie, tn 
frunte cu tov. Adamoiici Amalia, 
tov. Sârbu Victor și locuitorii din 
colonia soc. Mica și jur.

Cât despre u i aj il necesar pen
tru stingerea in.eudiulu-, a fost ine
xistent. S’au adus găleți particu
lare și gălețile de probă dela Giv 
rabarza.

Reținuți pentru cercetări
Pentru constatarea vinovăției și 

răspunderilor cauzelor incendiului, 
au fost reținuți de Siguranța dc 
Stat, pentru cercetări câțiva din an- 
gajații societății. v

Convocare
Membrii Asociației Priete 

nii Scânteii din Deva ‘sunt 
rugați a lua parte la ședința 
plenară, care va avea loc în 
ziua de 25 Februarie 194S, 
ora 19, în sala U. T. M..

Prezența obligatorie.
Comtetul,

Aviz
ComitetulJ Județean al Par 

tidului Muncitoresc Român„ 
Resortul Transporturi, aren
dând atelierul mecanic Ta- 
tai loan, din Deva, str. 23 
August Nr. 7, inv.tă pe toți 
acei care au ori ce fel de 
pretențlunl față de acest ate
lier, să le anunțe în termen 
de trei zile la b'.roul nostru 
din Deva, str. Filimon Sâr
bu Nr. 3 contrar, neluândtr 
ne nici o garanție.

Invităm deasemeni pe t 
care au depuse pese, mtși- 

. ni, etc., spre reparație, să le 
| ridice în termen de trei zile.

pcn.ru


ZORI Nul
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al niiiii DUHNII RAPORTUL POLITIC GENERAL
făcut de tov. Gh. Gheorghiu-Dej

cu prilejul celei de
MOSCOVA, 23. Mareș.t 

Iul Uniunii Sovietici: N. Hui 
ganin .ministrul forțelor ar
mate ale U. R. S- S., a dat 
cu prilejul aniversării < clei 
de a 30 a aniversare, a Al
inatei Sovietice un ordm de 
zi în care se spunt intre al
tele.

Acum 30 de ani, conducă 
lorii partidului bolșevic și ai 
poporului sovietic, Lenin și 
Stalin, au creat Armata So 
vietică și Flota Navală de 
Răzobi, pentru apăr area^ cuce 
rinlor Marii Revoluții Sovie 
tice din Octombrie.

In cei 30 de ani de exi
stență, Forțele noastre Arma 
te au străbătut un drum de 
luptă strălucit. Întreaga lor 
istorie este un exemplu lu
minos de slujire plina de de
votament a poporului și Pa
triei lor, a cauzei mărețe, de 
neînvins,, a lui Lenin-Stalin.

Armata Sovietică și Flota 
Navală de Razbot au învins 
pentrucă în lupta lor împotri 
va dușmanilor,, ele s'au bi
zuit pe forțele puternice ale 
statului sovietic socialist și 
ale poporului nostru.

Forțele noastre armate au 
învins pentrucă au cadre mi 
litare pline de experiența și 
călite în luptă,, cadre care și- 
au însușiț pe deplin, știința mi 
iitară sovietică progresistă și 
au fost crescute Jși educate de 
partidul bolșevic.

Poporul țării noastre întâm 
pină cea, de a 30 a aniversare 
a Forțelor Armate. în con 
dițiile luptei dusă cu succes 
pentru îndeplinirea în 4 ani a 
planului cincinal stalinist. 
Prin acțiunile lor, oamenii so 
vietici aprobă politica parti
dului bolșevic .și a guvernu
lui sovietic, afirmându-și 
voința de a învinge orice 
greutăți și piedici în calea 
către scopul măreț’ al comu 
nismului.

Înfăptuind cu succes pro
gramul grandios de constru 
Cție a societății comuniste, 
nu trebuie să uităm că atâta 
timp cât există imperialis
mul, rămâne pericolul unui 
atac împotriva Patriei noa
stre. împrejurările în care 
trăim ne silesc să fim în per 
manență gata de luptă.

Instituirea unei medalii jubiliare
„30 de
Armatei

Cu ocazia aniversăm a 30 
de ani de existență a Armatei 
și Flotei Sovietice, Prezidiu 
mul Sovietului Suprem al U. 
R. S. S a hotărit instituirea 
unei medalii jubiliare „30 de 
ani de existență a Armatei și 
Flotei Sovietice” ce se va de-

a 30 a aniversări a
Uniunea Sovietică își du 

< <■ cu fermitate politii a sa ex 
ternă iubitoare de pate și 
pășește in avantgarda forțe
lor progresiste care Iuțită pen 
Iru o pace democrată, trai
nica și îndelungata, pentru 
securitatea popoarelor- zăcea 
sta justa politică externa sta 
liniștii este sprijinita d< ță
rile democrației populare, de 
prietenii pății și ai libertă
ții din întreaga lume. 1 orțt-le 
noastre Armate stau d<‘ stra 
ja acestei politici.

in perioada de după raz 
boi. Forțele noastre Armate 
au obținut succese serioase 
în continuua perfecționare 1 
cunoștințelor lor militare ,1 
politice. Totuși acest lut ru 
nu trebue să dea naștere u

In Capitală a avut loc

Sărbătorirea aniversării 
a 30 ani dela înființarea glorioa
sei Armate Sovietice

BUCUREȘTI. In prezen 
ța Înaltului Prezidium al Re
publicii Populare Române, a 
ambasadorului U. R. Ș. S. 
în România,, S. I. Kaftarad- 
ze„ a membrilor guvernului 
român și a unei numeroase a- 
sistențe, a avut loc I.uni du
pă amiază o festivitate în sa
la cinematografului Aro in 
cinstea glorioasei Armate So 
vietice cu prilejul împlinii ii a 
30 ani dela înființarea sa.

Tov. Emil Bodnăraș, mi
nistrul Apărării Naționale, a 
rostit cu acest prilej o foarte 
interesantă conferința despre 
,„Armata Sovietică — Arma 
ta, victoriilor’’.

La Deva
Luni 23 Februarie a. c.„Ta 

Deva jn sala cinematografu 
lui „Progresul”, a avut loc 
o sărbătorire festivă consac 
rată celui de a 30 a aniver
sări a Armatei 'Sovietice.

D. Lt.-Col. Vermcescu Gn, 
comandantul Centrului de In 
strucție a Grănicerilor Deva 
a făcut apoi istoricul glorioa
sei armate Sovietice, care 
sub conducerea genială a ma 
relui Stalin, a repurtat nă- 
reața victorie asupra fascis
mului devenind pavăza păcii 
și independenții popoarelor.

ani de-existență a 
și Fiolei Sovietice" 

cerna tuturor generalilor, a- 
miralilor, ofițerilor), soldați- 
lor și marinarilor care pe da
ta de 23 Fnbruarie 1948, se 
află în cadrele Forțelor Ar
mate ale U. R. S. S., ale Mi 
nisterului de Interne sau ale 
Ministerului Siguranței Stătu 
lui. .

Armatei Sovietice
mii sentiment de liniștire, tih’ 
nă ncpăsătoaie și îngânfare 
Nu trei mese cruțate nici țor 
țe și nu l muncă pentru a în 
deplini în mod demn sarcini 
le ce stau in fața Forțelor 
Armate.

Toți ostașii sovietici trebue 
să-și îndeplinească cu sfințe
nie datoria lor ostășească; 
si învețe cu Insistența alta 
militară și sa fie gata sa a 
pere in orice eondițiiini și 

,1 u orice preț interesele și o 
noarea statului sovietic

*

Mareșalul | ugosalviei lo<if 
Broz Tito a trimis generalisi
mului Stalin o telegrama de 
felicitări cu prilejul împlinirii 
a 30 ani delii creiarea-arma
te sovietice.

După conferința a urnut 
un frumos festival artistic,, 
organizat d<- secția militară 
ARLUS in cadrul căreia ,'a 
jucat sceneta „Salut Arma
tei’ Roșii” rare a fost viu a- 
plaudată de publicul specta
tor.

La sfârșit s’a rulat gran
diosul film „Cei 13” care re
dă desăvârșit o frescă a înal 
tului eroism al ostașului, sovie 
ticî n lupta cu dușmanii pa
triei sale socialiste.

In încheiere nu putem să 
nu ne facem ecoul publicului 
spectator care cere ca lozin
cile care se rulează pe ecra
nul cinematografului să fie 
scrise cu mai mare băgare 
de seamă fără greșeli de or
tografie.

Cuvântarea tov. Ana Pauker
(Urmare din pag. l-a)

prezentanți ai diferitor organizații 
de massă. Ei au vorbit în nume.e 
sindicatelor, țărănimii, muncitoare, 
naționalităților conlocuitoare, in nu
mele tineretului muncitoresc și stu
dios, in numele femeilor, oameni
lor de știință, scrisului și artei. Din 
toate aceste cuvântări a eș t iu e- 
vidență că toate straturile poporului 
nostru recunosc rolul conducător al 
proletariatului. Imăptuirea Partidu
lui Muncitoresc Ro nan în.ărește în
crederea tuturor masselor muncitoa
re din România în clasa muncitoare 
ca forță conducătoare a întregului 
popor muncitor. Ea întărește în- > 
crederea poporului in nouile succese 
pe cape viitorul le va aduce demo
crației noastre populare.

Dar nu numai atât. Proletaria
tul de pretutindeni urmărește cu viu 
interes rezultatele obținute de noi. 
Desigur, imperialiștii aju ați în mod 
slugarnic de social-deinocrații de 
cțreapta, au tot interesul să păstreze 
sciziunea în rândul da.ei muncitoare 
sau s'o creeze acolo unde nu este.

Salut proletariatului de pretutindeni
înfăptuind Partidul Mînnitoreseț 

Român, proletaria ul nostru va avea 
mintea și mai trează, mâna și mai

(Urinai u din pag. Jl a) 
larga, puternica prin sudura <1 la 
untrica.

Acest organism va fi frontul de 
mocrațiui poputare.

Alcătuit din Partidul Alun itorv-c 
Român, din I roiitul Plugarilor, dm 
Partidul Național Popular și din U- 
nimica Populura Maghiara, I romul 
Democrației Populare va fi vxprt ia 
politica a unității du voința a in 
țrcgului popor muncitor din țara 
noastră in lupta sa nunțiu întărirea 
Republicii Populare Române.

In cadrul acestui front se vor 
prezenta partidele și organizațiile 
dcmocraiice iii apropiatele alegeri 
pentru Marea Adunare Naționala, 
menită să dea țani o noua Cornii- 
tuție democratică.

Frontul Democrației Popu'are va 
reprezenta o clapă noua, superioa* 
râ, a colaborării intre forțele de
mocratice, o etapa superioara a 
voluțici vieții politice in România 
democrata.

Noi concepem colaborarea în 
Frontul Democrației Popu are ca o 
colaborare pe toate t ruptele organi 
zaț orice de jos pana sus.

Având xdrept forța conducătoare 
P. M. R. frontul Democrației Popu
lare va constitui un minunat mijloc 
de mobilizare a celor mai largi 
masse populare la munca de refacere 
economică, un mijloc de activizare 
politică a masselor orășenești și, 
cciace este deosebit de important, a 
celor sătești, un mijloc de antrenare 
a masselor cât mai largi la lupta 
împotriva rcacțiunii.

frontul Democrației Populare va 
fi o armă de făurire a unității po- 
litico-moralc a întregului popor nnin 
citor din țara noastră.

Frontul Democrației Populare o- 
dată creiflt va deveni wprusia voiri- 
tei neclintite a întregului popor num 
citor de a ridica economia țarii și 
odată cu aceasta bunul trai al ce
lor ce muncesc. El va fi expresia 
voinței poporului de a apăra cu cea 
mai mare strășnicie independența sa 
și cuceririle sale democratice împo
triva imperialiștilor și a celor ce te 
sunt vânduți: de a strivi în germene 
orice încercare a rcacțiunii de a 
scoate din nou capul. Astfel va asi
gura condiț ile necesare pentru mun
ca creatoare în care suntem an ga 
fatf

Tov. (ih. (iheorghiu-O j a în
cheiat raportul general po ide ară
tând ca realizarea Partiduilui Unic 

vânjoasă. Această mână o in iude 
cu prietenie tuturor fraților sai pro
letari din celelalte țări.

Am fost mișcați auzind pe unii 
delegați streini aducând salutul Con
gresului nostru în limba română. 
Noi mulțumim cu căldura tuturor de- 
legaților pentru salutur Ie de prie
tenie, simpatie și solidaritate pe 
care ni le-au adus din partea partide, 
lor lor.

Trimhein salutul nostru de solida
ritate poporului erou grec, poporu
lui erou spaniol, popoarelor colo-' 
niale care lupta pentru independenții 
și pentru sfărâmarea jugului impe
rialist.

Trimitem salutul nostru proletaria
tului englez și francez care apără 
patriile lor împotriva imperia isnm- 
lui englez și american. Salutăm Con
gresul Partidului Comuni t englez 
care se ține la Londra. Salutăm par
tidele comuniste din țările democra
țiilor populare. '

Trimitem un înflăcărat sa'ut Par
tidului Comunist din Uniunea Sovi
etica, în fruntea căruia stă genialul 
nostru învățător tov. Stalin.
Angajamentul Comitetului Central 

al P M. R.
Muncind pentru consolidarea și 

desvoltarea regimului nostru de de

mJ prolciuilatu ui dm Kpnuima olm
< ide iu impbniri a a 100 de uni do- 
la doua mari evcmiumic i? orar: a- 
pariția ,,Manilestului Par.idului Co
munist’’ ai lui Mjo. Fuge.*- 4 re
voluția din DD

După un '•c-i.fil. ju'h'lia i.lriîoi 
hii Marx £ngd* cmc evidvrrâ irtăL 
mult ca^oricaud.

A ticxul dca'vmcnca un .ol de
< ând Bale»-cu si a.ti < ondulatori ai 
revoluției din I f au formulat pi» 
gramul lor de prelat vri demo ratic< „

Dka\ârșirca mol fii buighezo 
democrate ni Romanța a devenii 
posibila numai sub htgeinunia jmu 
lutanaiului, alunei uuid cum muu 
citoare a Romanici f punaiidu v u 
fruntea celorlalți torțe populare j» 
cucerit un rol lioiaritor in viața «li
stat.

Ideile lui Marx m Lngvls, dt =.vot 
tatc și imbogaț.tv de Ltnin și. Sta 
lin au devenit realitate in Uniunea 
Republicilor Socialiste Sodu.ict 
primul stat socia.i4 din lume. A 
ceste idei însuflețesc popoarele de 
inocrațici no) în mutica lor de con 
-truire a socialismului. Idcia ncLe^i 
tații de a ‘înlocui capila L»mul prin 
tPo orânduire superioară orâo 
duirca socialista — a pătruns a 
dane în coriști nțclv a zeci de mi- 
lioam de oameni din întreaga Iu 
mu.

Du tnizcci de ani învățătura Im 
Marx, Engt f, Lenin și Sia*in, sei 
vește avantgardei proletare din Ro 
mânia drept călăuză în acțiune.

Succesele pe care Iu-a dobah.tl ir 
opera de dusvoltare și in arir. a de
mocrației noastre su dai or vaza fap
tului ca avantgarda proletara 4., 
duh întotdeauna sj aplice în mod 
creator teoria marxktă-1 niniMâ hi 
condițiunile -puci.fi. alț tari1 
.4 re.

învățătură lui Mar\, Engt’- L< 
nin, Stalin « stu acul tar, straim itor, 
care va lumina ‘drumul Partidirir 
Munți torent Ro.nâu, drumul ce du 
ce spre noui victorii ale dtmxrra 
ției populare, spre România oiia 
listă!

Gxeculam: 
ȘTAMPILE 
in cauciuc și zinc 

Adresiț|-vâ la *dminl«tr»țla .

mocrație populară, -untim conștient» 
ca lucram in interesul poporului no
stru dar și pentru întărirea lagiru 
lui democrației, păcii Și luptei anii 
imperialiste.

Mai avem și vom mat avea gre» 
tați dar suntem hotăriți sa taren. 
totul ca muncitorimea din R mumia 
șl Partidul ei sa-și îndeplinească .li 
cinste rolul de forță conducătoare 
a poporului.

Acesta este angajamentul pe car< 
și i ia in fața voastră Comitetul Cm 
trai ales al Partidului Unic Munci f 
toresc.

PRAVDA despre siluația dirt 
Celnlovacia

MOSCOVA, 24. — Obsci 
vatorul diplomatic al ziaru
lui PRAVDA arata ca intrigi 
le rcacțiunii internaționale tu 
dreptate împotriva democra
ției din Cehoslovacia, >1 in.ten 
sifică în .mod evident î 1 a- 
junul alegerilor parlamenta
re.

Insă poporul cehoslovat 
și-a manifestat clar ho’ărîtea >4 
sa do a îndepărta elementele 
reacționare din guvern.

Imprimeria Județului Hunedoara, Deva 1948

puci.fi

