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0 sută de ani dela apariția
MANIFESTULUI COMUNIST

tagonisle. S’a nurs până acolo in- 
cât s’a falsificat însuși textul Ma 1 
niîcslului Coinm isl.

Dar perioada imperialista cflnd ca 
piiairmul a mirat într’un stadiu de 
decădere șl descompunere vizibila, 
in care condițiile de trai ae ma> 
selor muncitoare s’au imău ațit con- 
siderab I, au crescut lup ele de ell 
berare ale popoarelor din colonii, 
veșnica amenințare a lasboaielor in 
perialiste, au făcut sa createi din 
sanpl clasei muncitoare nour elemen
te revoluționare care să înlăture do 
mina|ia oportunismului dm mișca ea 
muncitorească.

Un mare rol l’au avut in aces' do 
meniu Lenin și Stâțln, co îlinualorii 
operei lui Marx și F.ngels. Lenin 
și Stalin nu numai ca au res abilii 
marxismul falsificat de către oportu 
niști, dar I au șl îmbogățit apllcâ.i- 
du I la noile condiții ale stadiului -m 
pcrialist infap.uf.id totodată și pri 
mul stat socialist din
șasea parte a globului pământesc.

Elemente tradatoare puse in sluj 
ba imperialismului — azi in slujba 
celui american social de.noc ații 
de dreapta caută să falsifice mal 
departe teoria 
putea desbina 
a o stăpâni.

Prpzența pe
a Uniunii Sovietice 
din lume care a pus in practicai cele 
preconizate in Manifestul Comunist 
creșterea influenței sale, creerva nou- 
ilor democrații populare — printre 
care se numără și țara noastră — 
democrații care se îndreaptă spre 
socialism, convingerea pe care cla
sa muncitoare din lumea întreagă o 
are — nu e vorbă de Blum,' Bcving 
Attlee etc., — că ea este chemată 
de istorie sa joace rolul de gropar 
al capitalismului, reduc însă cu mult 
posibilitățile de manevrare ale rm 
per.ajiș'ilor șl ale lacheilor 'or din 
rândurile clasei muncitoare.

Forțele democratice și antlrmperl- 
aliste având in frunte U. R. Ș. S.

lume pe a

fost

pe 
in

nu

caro 
des-

Iu primăvara anului 181/, ailân- 
duse la Bruxelles, Marx și cu Lin- 
gels se înscriu în una din asociațiile 
muncitorești secrete denumită Liga 
Comuniștilor.

La al doilea congres al acestei 
Ligi care s’a ținut ia Londra irt No- 
enibrie 184/, și in care Marx șl 
Lingels au arătat necesitatea ca Li
ga sa și publ.ee principiile, ei pri
mim însărcinarea de a redacta ma

. uifcstul organizației.
La 27 Februarie 1848 apare „Ma

nifestul Partidului Comunist” do 
cument de o covârșitoare importan
ța in istoria mișcării munci.oreșt/ 
din lumea întreagă.

Și înainte de Marx și Engels au 
existat o serie de gânditori care 
au propus diferite soluții pentru re
lele de care sulorea socie.atea ca; 
punerea in comun a mijloa.e'.or de 
producție, înlocuirea proprietății 
private capitaliste cu proprietatea- 
socială asupra n» jloacelor de pro
ducție. Acești soțiallș.i peinruca iși 
închipuiau ca este deajuits să con
vingi pe cei câțiva oameni cart se 
arfă la guvern să schimbe însp.e bi
ne situația ’ lucrurilor, au 
cruți utopiști.

Fi nu ințelegeau rolul 
clasa muncitoare îl joaca
voit ar ea societății marginindu-se sa 
tacă critici aspre exploatării caplla 
liste.

Insușindu și partea critica a teorii
lor socialiștilor utopiști, Marx și 
Lngels au transformat însa socialis
mul dintr'o utopie intr’o știință.

Manifestul Partidului Corriunistț 
l>oniește dela o analiza adâncă a 
societăți/ capitaliste și arată mersul 
ei inevitabil spre socialism, spre 
desființarea exploatării omului de 
către om prin lupta clasei munci
toare împotriva acestei exploatări

Manifestul Partidului Co nuttisl 
întrunește in sine însușiri deosebi
te a cărui influență asupra socie
tății este de nemăsurat.

„In această operă —■ scrie Le
nin - „sunt descrise cu o clari
tate și o strălucire genială noua con- 

. ccpție asupra lum l, materia ismul 
consecvent, care cuprinde și dome
niul vieții sociale, dialectica teoria 
cea mai cuprinzătoare și mai a- 
dâncă despre desvoltare, teoria lup
tei de clasă și a rolului revoluționar 
al proletariatului, care are o însem
nătate istorică mondială, proletari
atul fiind creatorul nouei societăți 
comuniste”.

El ne arată că „Istoria orifărel 
societăți de până azi este istoria 
luptelor de clasă’” Dar dacă toa>e 
celelalte clase care au înlocui! prin 
forță societatea veche au avut un 
rol istoric limitat înlocuind o ex
ploatare cu alta clasa muncitoare 
are un rol istoric până Ia capăt a 
cela de a elibera marea majorita
te a poporului de sub exploatarea 
capitalistă.

S’au împlinit 1(10 de ani de a'unci. 
In acest timp dușmanii clasei pro'e- 
tarc infiltrați in rândurile ei, au în
cercat să falsifice învățături.e mar
xiste, propovăduind în locul lup el 
de clasa teoria împăcării claselor an-

marxistă pentru a 
clasa muncitoare șz

arena internaționala 
priitul s at
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In prima jumătate a perioadei de întrecere

Muncitorii dela I.M.S.-Hunedoara
au câștigat întrecerea în producție

In cadrul întrece >■ in producție 
p nțru împliniri a 4 depășirea pro
gramelor de produj ț > 
gie, organizata pen.ru 
Ianuarie • il Mat e

Alte materiale

din -iderur 
perioaJa 1 

a.

■ nr. w.
M. 8. Hunedoara, U. D. R.
1. N. C., Ia Re șița a avut loc

SOVIETICE
I
și
o ședință a comisiei de arbitraj dm 
siderurgie, care a 
rele;

conslaiat urinatoa-

INTRATE
IN ȚARA

Proectuluî
prezentat

In ziua a ll-a a Congresului 
secretar al P. M. R. a 
spunând între

prezentat

c-, intre

romă-

Programat Realizat Procent
FONTĂ t o n e

1. M. S. 4 800 5 287 1'0
U. D. R. 7 400 7.814 105 5
T. N. C, 2 250 2 042 92

OȚEL
I M S 5.4’0 5 925 109,5
u. o. r: 19 250 20 061 108 2
T. N. c. 6.150 5 631 91,5

laminate
J M b. 3 000 4 407 1136
U. L>. R 13,450 14 792 110
T. N. C. 4.250 5 040 1155

In general I. ,M. 8- a realizat rulut siderurgic al industriei
111 la sută față di program, U. nești.
D. R- 103. 2 la suta. iar T.N.C.

In zilele de 19 și M I ebniaric 
au sosit din URS1-, armatoarele 
materiale- J .099.600 kg. cocs me
talurgii și 2.025 kg. breuri elec
trici pentru Oficiul industrial al fo
rului ; 180.500 kg. oțel rotund prtv 
tru Incoop; 8,091, kg. medicamen
te pentru Corolanîl; <j0 kg. placi 
pentru Columbia; 188 kg. instnu 
mente 395 kg. fișe de șlefuit ș« 
125 kg. accesorii pentru Sovrom 
transport.

„ MAGISTRAȚI 
din județul Hunedoara 

înaintați în grad
In Monitorul Oficial Xtt. 

44 clin 23 februarie <048, a 
aparut decretul prczidi-n|ial.

• iprin care au fost înaintați 
în grad următorii magistru 
ți din județul n-cstru J’a-'l 
liarbatei confirmat ca l’re.e 
dinte a Curții Deva, I. N. 
Ivănici Procuror General Ia 
Curtea Deva, Kemus T. Mi 

j ciuta Președinte la Tribuna 
lui Dna și VMsilc Brelan, 
Prim T’rocuror la Tribunalul 
D»va.

M. R.
altele:

Tovarăș și Tovarășe, 
a fost drumul pe 
clasa inunciioare 

în strădania sa pentru 
unități organizatorice,, po-

Lung
parcurs 
mânia 
iacei ea 
litice ideologice, pentru înfăptuirea 
partidului său unic. Lung și greu 
a fost acest drum, un drum dt lup
te neîncetate, dar la capătul lui 
iată că stă biruința: astăzi clasa mun 
citoare din România î i are parti
dul său unic, astăzi unitatea ei este 
un fapt îndeplinit. Dorința ei arză
toare de a avea în fruntea sa un 
singur partid, un singur stat major, 
a fost reallizată.

Cât de necesară esle unitațea s’a 
văzut in.ă de mult, în epoca dintre 
cele două războaie monjia'e când 
regimurile noastre capi a'isto-.iioșie-, 
rești transformaseră țara noastră î.i- 
tr’o colonie a imperia i mu'ui s.rajn.

Arătând jertfele întregu'ui popor, 
preț sângeros al lipsei de unitare 
a clasei muncitoare, tov. Lotar Ră- 
dâceanu subliniază înfăptuirea la 1

care l a 
din Ro- 

re-

99,8 la sută.
In ce privește 

M. S. se plasma a 
fontă și laminate, 
oțel.

La Uzinele Huni oara s’a ishutîi 
deasemeni să fie redus Hm i or pro
centul de absențe, ajungându se la 
4 la sută, față de 6 la sută la U. 
I). R. și 7 la sută la T.N.C.

Față de aceste rezultate, uzinele 
I. M. S. din Hunedoara au fost de
clarate câștigătoare in prima jutnă 
tale a perioadei de întrecere.

Câștigată după o perioadă 
muncă activă și plină de inobil’za 
re, în luptă cu lip .uri și greutăți 
mari, victoria muncitorilor hunedo 
reni va trebui să constituie pentru 
ei un nou imbold de muncă, o 
chemare la noui și cnai mari vic
torii, pentru câștigarea .întrecerii si 
in cea de a doua jumătate a peri
oadei de îmrecere, situând astfel 
industria de ,S at în fruntea sedo-

proJuc.i.itatea, 
in frunte 

iar U. D. R.

1, 
la 
la

de

Ministrul de Externe al Albaniei ISMI CAPO 
despre cuceririle poporului albanez

In politica Externă, 
Albania nu poate fi decât 

alături de țările democrației noui 
Succesul pe care l-a obținut muncitorimea română prin 

unificarea ei constitue un succes 
pentru toate democrațiile populare

Capo, membru in C. C. al Parti 
de Externe al Albaniei, care a par 

Partidului .Muncitoresc Român, a 
drul careia a făcut o serie de Im 
bania.

Miercuri după amiaza tov. Ismi 
dului Comunist Albanez și ministru 
ticipat la desbaterile Congresului 
ținut o conferință de pre-a in ca 
portante declarații privitoare la Al

D-sa a început prin a' releva con
tribuția Albaniei la realizarea păcii,

de Statut al P. M. R.
tov. LOT/ R RĂDACEANUde

P. M. 
raportul

R. tov. Lotar Radăceanu, 
asupra Procctului de Statut

Mai 1914 a F. U. M., etapă în
seninată în drumul spre realizarea 
Partidului Unic Muncitoresc.

Frontul Unic Muncitoresc și suc-

Tov. Lotar Pădăceanu

până la înfăptuirea unității ei de
pline, organizatorice, po i.ice si ide
ologice, a fost un drum de necon
tenită creștere a forței politice pro- 
btare un drum de neîncetate victo
rii in lupta pentru cucerirea a noui 
poziții pentru clasa muncitoare și 
pentru democrație.

Pentruca clasa muncitoare cin Ro
mânia să poată face față marilor ei 
sarcini istorice, ea trebuie să aioe 
un partid puternic și unit, bine or
ganizat și s’o conducă hoiărît și fără' 
șovăire pe drumul biruinței.

in Statutul pe care-1 supunem dis
cuțiilor dvs., sunt tra-ate 
generale.ale organizării și 
nării P. M. R. partid unic 
muncitoare din România.

Subliniind caracterul de avamgar- 
dă al clasei- muncitoare a P. M. R, 
înarmată cu teoria marxistă-leninistă 
menită să ajute misiunea istorică a 
aceștia de a lichida capi'.alimiul, 
tov. Rădăceanu stărue asupra nece
sității ca fiecare membru de Partid 
și fiecare organizație de Partid sj și 
cunoască bine lo ul și ini-iun. a, iar

(Continuare în pag. lll-a)

normele 
funcțio- 

a( clasei

ca una din primele țari care a ri- 
dicat armele împotriva cotropitori
lor fasciști arătând că succesele obți
nute prin lupta întregului popor îm
potriva asupritorilor fasciști au cul
minat cu instaurarea regimului de 
democrație populară.

Vorbind apoi despre realizari'c din 
Albania, ministrul de externe alba
nez a declarat ca pe plan polii-: 

. au fost scrobite forțele reacțiunii 
iar Partidul Comunist Albanez gru
pează acum în jurul său majorita
tea covârșitoare a poporului. Pe 
plan economic, regimul de d -ntocra- 
ție populară a realizat naționaliza
rea marilor hănci și întreprinderi 
industr-ale, a realizat reforma agra
ră în folosul poporului și a pus ca
păt ori căror tendințe spe ulative. 
Cooperația a luat o mare dezvoltare 
in Albania.

In continuare vorbitorul a relevat 
spiritul nou de . care W.c pătruns 
poporul albanez in munca de 
construcție a țârii.

In politica externă, Albania 
poate fi încadrată drcât numai 
turi de țările democrației noui.
bania a depus toa e eiorturile p n- 
tru realizarea păcii în Balcani în 
care scop a încheiat :' două tra
tate de prietenie și asisu iță mutu
ală: cu Bulgaria și Jugo a.ia.

In scopul întăriri iela,ii r di ( - 
matice și de prietenie cu iDmătria, 
s’au făcut mari progrese.

Miiiistru| di cxti rue all auez ■ 
■ vorbit apoi despre des le p ovocărî

rc-

nu 
ală
Al-

cesele obținute prin acțiunile 
te ale clasei munjioire au întărit 
înțelegerea neeiăți imperioase a 
unității depline si încrede ea în po
sibilitatea apropiată a rea izăr:i ei.

Diurnul parcurs ce clasa mun.iioa- 
rc dela constituirea F. U. Al. și

um

(Continuare in pag. 1\ a)
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Partidul Muncitoresc Român 
va sprijini și conduce

In ziua d<: 21 Febiuarie a. 
<., s’a deschis la București. 
Congresul Partidului Munci 
torcsc Român, la care au 
luat pane pesl< 800 delegați 
si numeroși oameni-dc cam I 
veniți din toate colțurile ț. 
rii. Au participai și membru 
Prezidiumului Republicii I’o 
pulare Române în frunte cu 
profesorul C. Parhon și rnem 
brii guvernului în frunte cu 
d. Dr. Petru Groza precum 
și reprezentanții partidelor 
niuncitoriști din 14 țări euio 
ropene.

Lucrările Congresului au 
' durat trei zile, în care timp 
s’a desăvârșit unitatea celor 
două partite muncitorești 
din țara noastră.

Unirea clasei muncitoare e 
ste de un mare folos pentru 
țărănime fiindcă, cu câit va 
fi mai strânsă și mai tare 
muncitorimea cu atât plugă 
rimea va avea ca și în trecut 
un aliat mai puternic și un 
conducător mai desăvârșit în 
lupta sa pentru bună starea 
și belșug.

/Ycest lucru l-a .irătat foarte 
bine tov. Gh. Ghcorghiu Dej, 
secreta rul general al P. M. 
R. în raportul politic general 
ținut la acest Congres spu
nând.

„Această strânsă conlucra 
re trebue să ne ajute să-l a 
parăm pe plugarul muncitor 
împotriva exploatării din par 
tea elementelor capitaliste a- 
le satului, să dăm cooperați
ei un conținut corespunzător

REALIZĂRI DIN LUMEA SATELOR
1.200 ZILE de muncă vo 

luntară au prestat plugarii 
din comuna Hărău,, în cad 
rul cărora s’au repârat și 
redat circualției 2 drumuri co 
munale, s’a construit un po
deț de mare utiltitate pentru 
săteni și s’a curățit pășuna co 
munală.

PLUGARII DIN VEȚEL 
prin muncă voluntară, au e- 
xecutat un trotuar pavat — 
care face legătura între pri
măria comunei și șoseaua ju
dețeană, — au reparat o por 
țiune de 200 mtr. din drumul 
comunal, pe care s’a așternut 
150 m. c., pietriș, au con- 
strtuit o punte și au curățit 
pășunea comunală prestând 
210 zile de muncă volunta
ră.

DIN INIȚIATIVA CELU 
LEI P. M. R. plugarii din Ba’ 
lata, au pornit o acțiune de 
muncă voluntară pentru re 
construcția comunei.

Astfel prestând 700 zile de 
muncă voluntatră, au cură- 
ții pășunea comunală, au re
parat drumurile comunei și 
au curățit un isvor cărui i 
s’a schimbat jghiabul — vălă 
ul — pentru adăpatul vitelor.

LA BARSAU plugarii la 
îndemnul celulei P. M. R. 
au construtit o punte a cărei 
șubrezenie prezenta un peri
col pentru populația locală 
și au curățit islazul comunal. 

țărănimea muncitoare 
intereselor ț.uănimei munci 
toan-, sa modernizăm agri< dl 
tura noastra, sa dăm o largă 
răspândiri- < uluirii la țară"
Prin înfăptuirea Partidului 

Muncitoresc Român și prii) 
colaborarea sa strânsă cu 
Frontul Plugarilor, organiza 
ția de luptă a țărănimei care 
trăcște din munca brațelor sa 
le, țărănimea muncitoare, a 
re‘multe de câștigat

Prietenia și alianța dintre 
muncitori și plugari este t< 
melia regimului nostru! de de
mocrație populară, chezășia 
sigură a victoriei în lupta pe 
care oamenii muncii o duc. 
pentru un viilor mai bun și 
mai luminos, prin stârpirca 
ultimelor rămășițe ale dușma 
nilor celor ce muncesc, pen
tru înflorirea Republicei Po 
prilare Române și înfăptuirea 
uni noui forme de viață, li 
beră, fericită și îmbelșugata.

Țara nosstră va primi 3000 v gpane grâu 
de primăvară din Uniunea Sovietică

Prin acordul comercial in 
cheiat la Moscova între Re
publica l’opulară Română și 
Uniunea Sovietică țara noa
stră va împorta pe lângă ma 
terii prime și mașini unelte, 
3.000 vagoane grâu de primă 
vară, de care țara noastră a- 
re mare nevoie pentru însă- 
mânțări.

Acest sprijin dat de Unin-

TOATE DRUMURILE 
comunei Sântandrei au fost 
reparate și șanțurile de scur 
gere desfundate prin munca 
voluntară a sătenilor.

600 METRI de ȘANȚ au 
fost săpați pe ambele părți 
ale șoselei Vălișoara-Băița și 
cea. 100 mtr. de pietriș a 
fo^t împrăștiat pe drumul co
munal prin muncă voluntară 
a plugarilor locali.

300 PLUGARI din comu 
na Tărățel în frunte cu tov. 
Nanciu Dumitru primarul co 
munei, au executat prin mim 
că voluntară în timp de 9 zi
le: 5 km. șosea complect re 
parată, 100 mtr. dig pe râul 
Crișul Alb, a cărui revărsare 
producea mari pagube plu
garilor și o fântână comuna-

IPltacjari, urmați le exemplul 
muncind la refacerea satelor!

N'H

PbNTPU

Iutr'o atmosferă de en’uziasm

o fost Jesckase cursurile
celei de a doua serii de elevi ai școlii de cidre țărănești 

a P. M. R. organizația județeană Deva—Hunedoara
Deschiderea Școlii de Ca- 

dt\ țărăn ști de jk- lângă 
Org. Județeană P. M. R. De 
va în < are se va face educa- 

• ția politica a celei de a g-a 
serii de muncitori ai ogoare 
lor, a avut loc într’un cadru 
festiv.

A luat cuvântul cu acea 
stă <M’a/,ie tov. Genad Eugen 
directorul școlii care după ce 
face momentul politic, arată 
realizările regimului dcmocra

nea Sovietică țării noastre, 
dovedește și mai mult cât de 
folositoare este pentru popo 
rul român, prietenia cu ma
rea noastră aliată din R.ăsă- 
rit, care ne a ajutat întotdeau 
na în munca noastră de refa
cere și nea sprijmit in lupta 
pentru îmbunătățirea traiu
lui celor ce muncesc dela o- 
rașe și dela sate.

pornit 
Sântă- 
la in- 
R. au 

unui

treccu

lă cu jghiab pentiu adăpostul 
vitelor.

ȘI PLUGARII DIN BAR- 
CEA MICA au muncit volun 
tar la reconstrucția satului, 
transiportând 800 mir. c. de 
'pietriș care a fost împrăștiat 
pe drumul comunal și au con 
struit un podeț în fața școa- 
lei din sat. •

0 MARE ACȚIUNE de 
munca voluntară au 
plugarii din comuna 
măria de Piatră care 
demnul celulei P. M. 
purces la construirea 
pod peste Strei.

Deși sub regimurile
te plugarilor din această co
mună li s’a promis de nenu
mărate ori construirea podu
lui peste Strei — și în acest 
scop s’au alocat fonduri gra 
se din veniturile comunei — 
podul rămăsese doar un mij 
loc de momire pentru politi 
cienii istorici.

Astăzi când oamenii muu 
cii din țara noastră conștien 
ți că truda lor nu mai este 
un mijloc de îmbogățire pen 
tru o mână de acaparatori, 
plugarii din Sântămăria de 
Piatră au pornit cu elan la 
reconstruirea podului prin 
muncă voluntară. 

tic din țara noastră înfăptuite 
în folosul țărănimii sărace 
precum și grija I*. M. R. pen
tru ridicarea nivelului ei poli 
tic și aultural. din grija de 
a o scoate dm obscurantis
mul trecutului, în a?a fel ca 
ea să devină o forța reală și 
un aliat puternic al muncito 
rimii.

Tov Bucerzan luânu • uvân 
tul subliniază faptul că un 
membru al P. M. R. trebue 
să fie un înalt exemplu de mo 
ralitate și muncă,, după caie 
vorbește tov. Săbau O. secre 
tar al secției de Educa,ie 
Politică Org. Jud. P M. I<. 
îndemnând pe fiecare elev să 
caute pe toate căile și din 
toate puterile sa și însușea- 
că ideologia marxistă leni.u 
stă..

Ultimul ia cuvântul tovar.i 
șui Duduia Andrei secretarul 
Org. Jud. P. M. R, care in
sistă asupra faptului că vii
toarele Cadre ridicate din mij 
locul țărănimii și înarmatei cu 
înalta ideologie a cla 
sei muncitoare vor condu-, e 
pliîgărimea săracă și ci tstita 
alături de muncitori.

Faptul "că deschiderea ace 
stei școli coincide cu îm or 
rea activității în mod statutar 
a P. M. R. arată grija nou'ui

Ministerul Finanțelor a acordat

Mari scăderi de impozite agri
cole pentru județul Hunedoara

Dadorită ușurinței cu care-» nostru după cum urmează: 
vechea Comisie pentru impu 
nerile fiscale din județul no 
stru a fixat impozitele agri
cole, situația plugărimii hu 
nedorene din acest punct de 
vedere devenise apăsătoare. 
Mai cu seamă impozitele a- 
supra fânețelor și pășunelor 
care reprezintă cea mai ma
re suprafață din întinderea, to 
tală a județului, erau 
deadreptul exagerate.

Informați de această 
dreaptă stare de lucruri, 
putații din Hunedoara ai 
tidului nostru, au intervenit 
pe lângă Ministerul de Finan 
țe, cerând reducerea impozi
telor agricole.

Cum la conducerea acestui 
minister se găsește tov. Va- 
sile Luca, muncitor eșit din 
rândurile poporului ale că
ror necazuri și greutăți le cu 
noaște, cererea dreaptia plu- 
gariloi hunedoreni a fost sa
tisfăcută.

Zilele trecute Administrația 
Financiară din Deva a primit 
o dispozițiune- Ministerială, 
care prevede reducerea impo 
zitelor agricole pentru județul

pe

ne- 
de- 
Par 

partid fața d<- țărănime, caic 
acum uevitic conștienta de 
marea ei misiune de a lupta 

alăt uri de muncitorime, 
pentru înfăptuirea înaltului 
ideal: socialismul.

Această voință dârzi de a 
învăța și d a lupta se vedea in 
tipărită p fața elevilor, cori 
știenși de noul lor drum ma 
nifestând toate aceste -îmță 
minte prin puternice aplauze 
într’un entuziasm de nede 
scris.

I

înlăturarea
unor elemente necinstite 
din conducerea cooperativei 
,,Dacia“ din Geoagiu

Ga rezultat al unei energi 
ce lupte dusă de locuitorii 
comunei Geoagiu. conduce 
rea Cooperativei locale Da 
cia a fost curățită de am»;ni 
te elemente necinstite și afa 
ceriste.

Locurile râmase vacante în 
urma acestei acțiuni de pu
rificare, au fost complet i..te 
cu elemente cinstite care se 
bucuiă de încredeiea obșrii 
sătești.

60 la sută, la islazuri, 50 la 
sută, la fânețe, 25 la suta, 
la vii și 3 la sută, la livezi, 
din impozitele prevăzute pe 
anul fiscal 1947-48.

Contribuabilii pemulțumiți 
de impunerea făcută, au dre 
ptul de a face apel în termen 
de 15 zile dela afișarea pro
cesului verbal model 7, în ca
re vor fi anunțate Impozite 
le respective.

O altă ușurare mare s’a a 
dus plugărimii prin ordinul 
Ministerului de Finanțe, caneA 
acordă scăderea impozitelor a 
gricole — pe bază de cerere 
și constatare, — asupra viilor 
și livezilor, a căror recoltă 
a fost distrusă de îngheț,

Toate aceste ușurări aduse 
plugărimei isvorăsc din grija 
pe care regimul de democra- * 
ție populară o are pt. ușu
rarea condițiilor de trai ale 
plugărimii muncitoare, car» 
în strânsă alianță cu clasa 
muncitoare luptă pentru intă 
rirea Republicei Populare Ro 
mâne.
Cetiți și răspândiți ziarul

IWoi"
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Raportul asupra ProEdukii ds
respectiva ile Partid. I'eutiu ca in 
rândurile Partidului Muncitoresc 
Roman sa nu intre decât elemente 
cu adevărat devotate cauzei da,ei 
muncitoare, elemente ma ntate pare 
cunosc programul și 4a»dca Parlidu 
lui și pentru a se da organizațiilot 
Partiduluixpoăbi i.ati a de a verifica 
Însușirile viitorilor membri de par 
tid, nouii membrii de Partid se vor 
primi numai din rândurile candida 
țilur care au îndeplinit s.agiul de 
cel puțin G luni și posedă dou# re 
comandați!. Iar pentrucă r coman 
dațiile fâ.ute să prezin e mai multă 
garanție, nu le vor putea da decât 
membri de Partid cu o vechime de 
cel puțin 2 ani și care 11 c.mo.C 
pe cel recomandat; de cel puțin 0 
luni in cadrul unei ac i i ați comune.

Astfel introducerea stagiului de 
candidat este o expresie însăți a 
nivelului crescut al clasei munci oare 
și dovedește cerințe.e mai ridica.e 
pe care ea le arc față de avantgar 
da ei.

Atât primirea, cât și excluderea u 
nor membrii se face de că re adu 
narea generală a organiza iei res 
pective de Partid și este supusă 
continuări Comicului Organiztției 
județene. Aceas.ă procedu ă asigură 
atât principiul respectării democra
ției interne dc Par.iJ, cât și ve
rificarea justeței hoăriii luate de 
către organele inferioare.

Statut al P. M. H.
(Urmare din pag. 1 a)__

Partidul iii întregime sa se prezin 
te ca IUI organism unitar și strâns 
organizata.

Disciplina proletară a Partidului 
Muncitoresc Român trebue apăra a 
împotriva influențelor de descompu 
uere pe care linele elemien e mic btirt 
glieze ar putea să le aducă înt sânul 
său. Massa largă a m mbrilor Par
tidului Muncitoresc Român trebue 
educată în spiritul unei dis ipline 
cu atât mal înalte, cu cât ea este 
conștientă și liber consimțită.

De o importanța cov-.rși.oare pen. 
tiu lupta P. M. R. circ are drept 
sarcină desl ințarea expoa.arii omit- 
tui de.către o.n, este ari. 5 din 
proectul de S a ut care prevede că 
elementele aparținând c astțlor ex
ploatatoare nu pot face pirte din 
Partidul Muncitoresc Român.

IDEOLOGIA

Întreaga activitate a Partidului 
Muncitoresc Român se întemeiază pe 
Învăță.ui a lui Marx, Enge.s, Lenin, 
Stalin, smgura învăță.u.ă științifi
că despre legi.e de desvoltare ale 
societăți și derp e rolu. is orie care 
revine clasei mim.i.o re de a e ibera, 
întreaga omen.re de e .p oa are și 
mizerie, oda.ă cu eliberarea sa pro
prie.

De aceia, este de primă inpar- 
tanță, ca membrii Par.Uu ii Mun
citoresc Ro.nân să-.i însutească ba
zele științei marci .e-len nis e, ca 
știința marxis.ă leninistă să le fie 
călăuză în acțiutii.e și în lup.a lor 
de toate zilele.

Sublmlind progresul pe care clasa 
muncitoare l’a realizat prin însrși- 
rea bazelor ideo ogice a P. M. R. 
vorbitorul ara.ă că prin apropierea 
ți aprofundarea învăță.ur i lui Marx, 
Engels, Lenin, Stai n, ca a munci
toare își poate asigu a o educație 
și îndruma: e ideologia și po iti ă 
complectă din toate puncte.e de ve
dere.

CINE POATE FI MEM2RU 
AL P. M. R.

Proectul de S a.ut prevede ca 
membru al Par.iauui Munci.oresc 
Român poa.e fi or.cine fă ă deose
bire de sex, naț ona.i a e sau rasă, 
care a împlinit vârsta de 18 a.ii 
și care: recunoaște programul parti
dului, lucrează în una din organiza
țiile sale, se supune ho.ăruior pali
dului și plătește cotizația de mem
bru.

Prin aceasta, Statutul Partidului 
Muncitoresc R inîn sa.orniceș:e ir.al 
tul principiu de depli. ă ega i ate 11- 
<re diferitele na iona ități p in ip.ul 
dreptului egal pen ru ori.i te, băr at 
sau femele, care se dovede.te die.nn, 
de a face parte din dea;anemul 
de avautgardă al clasei mu ici oare.

Stăruind asupra fap ului că m m 
brul de Par.id in afara recunoaj e ii 
programului, trebue să lucreze ac
tiv în una din organizațiile sale, 
tov. Rădăceanu arată necesitatea 
simțului de răspundere și a con.ro 
lului asupra ac.ivi ă ii membri.or de 
partid, ca o consecință firească a 
disciplinei care trebue să s.ea la 
baza Par.iJului Mun i oresc Român.

Plata regulată t cotizației de 
membru trebuie privi ă și ea ca o 
sfântă obligație a fiecărui membru 

■ al Partidului Munci.oresc Român, nu 
numai pentru că crca’ă baza mae- 
vială a Partidului, dar șl pen ru că 
întărește legătura î.iț.e Pa.tid și, 

VOLUNTARI 
dintre gara

Duminică 22 Februarie a. 
c., o brigadă a org. (J. T. M, 
împreună cu peste 400 sin- 

>1 dicaliști și țărani, din Dobra, 
cu un efectiv de 80 tineri, 
cu 42 care, au prestat vo
luntar 2.670 ore de muncă

fiecare mcintuu al sau ș* exprima 
gradul de conș.imța al fiecărui mem
bru de Partid

ÎNDATORIRILE

I iecaru membru al Partidului este 
dator să-și ridice necontenit mve.ul 
său politic, să-și iiisii;.easc.l princi
piile de baza ale învățăturii lui 
Marx, Engels, Lenin, Stalin.

Participând aciiv la viața poli i ă 
a țării, constituind un exemplu în 
activitatea sa, model de cinste și 
conduită morală irepro .abi ă, în vi 1- 
ța publică și personală, membrul de 
partid trebue să fie la locul său 
de muncă element, dc avanlgardâ 
iu lupta pentru desființarea exploa 
tării capi.alirte, pentru întărirea R, 
P. R., pentru apărarea independen
ții și suverani.ăț.i țărij noastre

DREPTURILE

Drepturile membrilor de Partid 
decurg din democraț a internă de 
Partid care cons.ituie unul di.t prin
cipale de bază ale structurii Parti
dului Muncitoresc Ro.nân. Exercita
rea drepturilor asigură m mbrilor 
de Par.id participarea a.tivă Î11 toa
ta activitatea politică și organiza 
torică a Par.idului, face să le crea
scă simțul de răspundere at.it pentru 
activitatea lor proprie cât și pentru 
activitatea Partidului în întregime. 
Prin participarea libera și ac ivă la 
adunările Par.idu.ui și. la ho.ârîrile 
care urmează a fi luate prin drep
tul de colaborare Iu publicaațiile. 

\ Partidului, fiecare membru al Par i- 
dului Munci.oresc Român con ribu • 
la așigurarea justei ap i-ări a liniei 
politice a Par.idului.

Promovarea în organele dc c- n Iu- 
cere este rezul.atul a tivit iții fiecă
rui membru de par.id și a condui
tei și capaci.ă.ii sale, exercitarea 
drcp.u ilor s.a mar neputând fi un 
mijloc de. satisfacere a ambițiilor 
personale, ci unul de ridicare co.i.i- 
nuă a muncii par.idului.

PRIMIREA NOUILOR MEMBRI

ART. 8- al proectu'ui dc S atut 
prevede că prim.rea de noui me n- 
bri în Partid se face numai in livi 
dual. Aceasta înseamnă că meri e'c 
și activitatea trecuta și prezentă a 
fiecărui candidat trebue să fie aia- 
lizate separat de palre organiza ia

Salariații dela „OERUBAU* 
Și-au uaf angajamentul de a realiza progra
mul fixat și de a întări disciplina în muncă

Cu prilejul inspectării 
Direcțiunii Regionale din De 
va de către tov. ing. Fedo- 
rov, vicepreședintele Cousi- 

I liului de Administrație al soc. 
j Cimentul și Kurcewski,. di

rectorul technic al aceleaș o 
cietăți, salariații soc. Deru- 
bau s’au întrunit în ședință 
de colaborare în care s’a qx 
pus realizările anului trecut 
doleanțele cu privire la ecl’i 
pamentul de producție, mij 
loace de transport, etc..

Muncind în cinstea Congresului P. M. R.
au reparat drumul 
și comuna Dobra

în cinstea Congresului Parti 
dului Muncitoresc Rom ia, 
reparând drumul d ntre ga
ra și comuna Dobra.

Valoarea lucrării efectuate 
se ridică la suma de peste 
80.000 lei.

PRINCIPIILE ORGANIZATORICE

Principiile Organiza orice dc ba
ză ale PartiJVi ti i Muncitoresc Ro
mân sunt: cen ra.imiul democratic și 
democrația internă' de Par id.

Toate organele de conducere a'.e 
Partidului, dc jos piuă su , sunt a- 
lese la adunaii^ gene a e și la can e- 
rințele organizaț i or, iar Corni e ul 
Central cs e a es de Congresul Par
tidului, Organele dc coniu e e runt 
obligate să facă dări șle seamă a- 
supra activității lor în fa a organiza
țiilor de Par.id care le-au ales, pre
cum și în presa.

In acelaș timp, lio ăr’r le organeor 
superioare ale Par.iJu ui suni ob i- 
gatorii pentru organele inferioare.

Părerile pe care le are fiecare 
membru de Par.iJ, în legătură cu 
problemele mumii de Par id, sunt 
discutate în mod liber și pe baza 
lor se iau ho.ărîri cu majori atca 
de voturi. Oda ă însă lua ă o lio- 
tărîre, ea devine oul ga orie pen ru 
toți membr i organizaț ei respec.i-

Tov. Wagner, președintele 
comitetului de întreprindere 
a arătat că salariații soc. 
Derubau au prestat Dumiui 
ca muncă voluntară, lucru ca 
re va fi continuat de toți sa
lariații întreprinderii. D-sa a 
adus apoi' angajamentul sa- 
lariaților de a realiza progra 
mul fixat de a întări discipli 
na în muncă și de a mări pro 
ductivitatea muncii.

Intr’o scurtă cuvântare, 
tov. ing. Kurcewski, a îndru 
mat salariații societății să 
muncească cu cea mai mare 
tragere de inimă,,, în înțele 
gere și colaborare cu admi
nistrația, pentru a da cele 
mai bune rezultate d'n punct 
de vedere calitativ — technic 
și cantitativ.

Tov. Fedorov,, a insistat 
asupra disciplinei în muncă 
lucru de mare importanță în 
bunul mers al muncii și a- 
supra raționalei folosiri a 
mijloacelor de transport și de 
muncă. 

ve d<- Partid, Ură excepție. Mino
ritatea trebuie să se supună necon 
dițuniat hoiârlrilor ma,oritații. Mai 
mult ea este obligată să lupte ]K‘n- 
tru aplicarea in practică a hotărî 
rilor luate.

încercările fracț oniste vor fi stâr 
pite dela inceput prin măgurile pe 
care însă(i Sla.utul le pune la dis
poziția partidului de tip nou cores
punzător sarcinilor clasei mun.i.oa 
re în perioada revoluției sociale.

CRITICA Șl AUTOCRITICA

Critica și autocritica constit ie me
toda principală dc îmbunătățire a 
muncii membrilor și organizațiilor 
de Partid ca și a organe.or de con
ducere.

Critica obiectivă și iovă ăștascâ 
ajută la descoperirea slăui iuni.or -i 
greșelilor în munca membri or de 
Partid, îi ajută sa vada cauzele a- 
cestora și să k îndrepte neinlâr- 
ziat.

Autocritica just folo iă înseamnă 
descoperirea cauzelor care au dus la 
lipsuri și greșeli și găurea căilor 
pentru înlă.urarea lor; înseamnă lup. 
ta și munca depusă pentru lichidarea 
lor.

STRUCTURA
ORGANIZATORICA

„Organizația de bază a Partidu 
lui Muncitoresc Român — spune 
proectul de Statut — se alcătu- 
ește pe întreprinderi, inșii iuții de 
Stat și particulare, sau subdi.iziuni 
ale acestora, pe că une săli comune 
pe cartiere, cir. 11 nscri iți.’’ fi f un- 
tea fiecărei organDaii de bază a 
Partidului se găsește un secretar 
sau un birou ales de adunarea ge
nerală, Organele de con iu ere ae

MUNCITORIMEA
Văii Jiului a prestat 4930 posturi de 
muncă pentru ajutorarea poporului grec

Muncitorimea Văi-ri Jiului, 
fruntașe a luptei pentru mări
rea producției, s’a dovedit a 
fi în fruntea muncitorimii hu 
nedorene și în acțiunile de 
ajutorare a poporului grec, 
aflat în lupta de eliberare de 
sub jugul tiran al monarho- 
fasciștilor greci, impus cu a- 
jutorul imperialiștilor angjo- 
americani;

In acest scop Duminică z2 
Februarie a. c„ în întreagă 
Valea Jiului oamenii muncii 
au muncit câte un post — 
pentru ajutorarea poporului 
grec.

La minele de cărbuni au 
fost prestate 3.814 posturi, 
extrăgându-se 2.040 tone car 
buni.

La serviciile de suprafață 
s’au prestat 636 posturi, iar 
textiliștii dela „Viscoza” din 
Lupeni au întrunit 480 po
sturi.

Banii ce revin pentru po
sturile prestate vor fi tri
miși populației din Greria 
eliberată de armatele popu

Frizerii lucrează Duminică pentru 
ajutorarea poporu ui grec

Hotărîrea de a ajuta po
porul grec au luat-o și fri
zerii din Deva,, care au obți
nut aprobarea ca frizeriile 
să fie deschise și Duminica 
înainte de masă, când se va 
lucra în acest scop. 

organizațiilor dc sector, plasă sau 
județ sunt alese de couferiuje sau 
adunări generale, iar organul su 
prern d< conducere al Partidului 
Muncitoresc Român este Congresul 
care alege Comitetul Central a! Par
tidului.

Cel puțin odată la trei ani e»ti 
convocat Congresul ordinar al Parti
dului iar in râ timp intre două con
grese Comitelui Cen ral poate con 
voca Conferința Naț onală a Pani 
dului.

Organizația de bază a Partidului 
trebue să asigure in u, rea și apli
carea in practi-ă a liniei poli ice fi 
tactice, ca și a tuturor hotârrrilor 
Partidului, de către toți m mbrii or, 
ganizației de Partid; ea trebue să 
participe activ la întreaga viață poli
tică și economi.ă a țării, să veghe
ze ca disciplina in muncă să fie 
respectată, și să ia măsu i educa
tive pentru întărirea el. Organiza
ția de bază a Partidu’ui trebue să 
fie .deosebit de vigilen ă pentru ca 
unitatea ideologi-ă puii ici și orga 
nizatorica a Par.iduhi să fie păzite 
ca ochii din cap. Ea are în însăr
cinarea ei rocru.area de noui mem
bri dc Partid și trebue să aibă li 
grijă educarea lor în spiritul ideo
logici Partidului.

încheind raportul la S atut, tov. 
Lotar Radă.eann ara ă că realizarea 
unită).i a fost înfăptui.ă ascu tându- 
se glasul clasei muncitoare, glasul 
istor.ei in.a.i, ga.ul con, iinț.i re
voluționare, în speranța că e empul 
postru să fie înțeles și urmat de 
clasa munj.oare de pre utindeni și 
cerc respectarea S a uiului pentru a- 
jungerea scopului final a P. M. R., 
prin inlăptu r a Socie ă i Sociali te 
spre comunism prn desființarea cli
selor și înfăplurea principiulti, 
dela fiecare după capacitățile sale, 
fiecăruia după, nevoile sa.e.

lare conduse de generalul 
Markos, care luptă cu suc
ces cu arma în mână pentru 
eliberarea întregei Grecii de 
sub jugul impus de angloa- 
mericani, și pt. zădărnicirea 
încercărilor de reînviere a 
fascismului de către cei ce 
vor un nou război.

MUȚlU IOAN coresp.

La Teiiuc, 35 voluntari au 
curățit stratul de minereu 

de 120 tone nămol
In ziua de 22 Februarie a. 

c. o echipă de 33 mineri și 
2 technicieni dela minele de 
fier din Teiiuc au lucrat vo
luntar pe orizontul 5 „Gh. 
Apostol’’, pentru desco.tgcs 
tionarea de nămolul depus de 
ploi, care, împiedica exploa 
tarea celui mai bogat strat 
de minereu și de o calitate 
superioară.

In timpul muncii, au rost 
înlăturate 120 tone nămol.

A. Barbovscliî 
coresp.

Hotărîrea muncitorilor țri 
zeri se cere a fi sprijinită de 
către cetățenii orașului Deva, 
care sunt chemați să foloseai 
că serviciile frizerilor Dumi
nica înainte de masă.
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Poporul ceholovac a Instalat în 
fruntea țării un guvern popular 
Președintele Beneș a primit demisia celor 12 miniștri 

reacționari și a confirmat noul guvern alcătuit 
de KLEMENT

BRAGA, 23 (Radio). Mier- 
uri la amiază președintele Be 
neș a primit demisia celor 12 
miniștri reacționau, Breședin

Victoriile armatei sovietice 
sunt victoriile statului sovietic și sistemului socialist 

RaportJ lui N. Bulganin, ministrul Forțelor Armate ale U. R. S. S.

Puternică nemulțumire în 
rânduri'e social democrați
lor cohoslovaci față de 

conducerea Partidului

GOTTWALD
tek Beneș 4 acceipi.il apoi li 
sta noului cabinet așa cum 
i-a fost propusă ele < atrcKle 
menii Goțtwald secretarul ge 
neral al l’artidullui. (’omunist 
Cehoslovac.

Miercuri seara la Braga mii 
de muncitori au manifestat 
p< străzi manifestându-și so
lidaritatea cu nou) guvern.

MOSCOVA. Cu ocazia imp'iui 
rii a 30 du ani dela cni.uea arin a- 
tei ^sovietice, mareșalul N. Buiga 
nin, ministrul forțelor anuale a e 
Uniunii Soviuâ e a» fă ut un raport 
in ședința solemnă a Sovietului Mod 
cu vei la care luau pariu și rrpruz n- 
tanții organizați lor par idu’ui, orga
nizațiilor ub’j-tcș'i, 
rinei.

In prima parte 
ruralul Bulganin 
glorios de lupta 
tice care, 
du paza 
cuceririle

aunaiei sovietice sunt
Ș‘

.h urmatei și ma-

raportului, ina- 
trasat drumul 
armatei 6O\ ie

st at 
apli a ‘

4
a 
al

e, timp de 30 de ani/a s 
neclintită pentru a
Mani Revoluții SoJa'iste

aliiel ui ța
, iu încurcai

7i ce cla^a. 
lju a e.irca 
m desimi ui 
lalsiliiaiur J

suâduc -C din toate pute 
sa prezinte o,., iiri publice

Uniimia Su>irj

Victoriile 
do 
st
as- 
3U-

PRAGA, 25. — Jn Partidul so- 
;ial-democrat cehoslovac se obser
vă o puternică nemulțumire față de 
actuala conducere a Partidului. Un 
grup de membri marcanți ai organi
zației social-democrate din I’raga au 
creiat un comitet de organizare în 
scopul de a uni pe toți mernb ii 
progresiști ai Parlidului socia'-demo- 
crat. Acest comitet a lansat un a- 
pel către membrii conștienți ai Par
tidului, să organizeze pe în.reg teri
toriul Cehoslovaciei e emen ele pro
gresiste ale Partidului Soâai-Demo- 
crat

francez a cerut 
un vot de în-

ministru
Naționale

In desbaterea de Marți a 
Naționale trecându se la

Poziția șubredă a 
guvernului francez

Primul
Adunării 
credere.
Adunării
vot, guvernul Schumann a obținut o 
majoritate de numai 23 voturi. Re
zultatul acestei votări indică poziția 
din ce în ce mai șubredă a guver-, 
oului. Ședința de Marți a evitat cu 
greu o criză guvernamentală.

-i/ep<

război

lll.OC

ini.ea

din Octombrie' și iuti m « k Sialu'ui 
Sovietic.

Raportul a tu ut apoi la ana.iz-i- 
rea surselor 
tice.

„Victoriile
victoriile atului no .(ru ovi. t)\ 
sistemului nostru social. Puterea ar
matei noastre o;fe- puterea statului 
socialist. Iii aceirta stă principala 
sursă a puterii de neînvins a arma- 
ti i și marinei sovietice,
i-torice ale arma'ei murire dau 
vada netăgăduită a avantajelor s 
ternului socia ist sovietic asupra 
ternului capitalist ele dau dovada 
periorității organizări mib.are sovie
tice abupra organizării 
țărilor capitaliste.

„Armata sovietică a 
trucă politica |rartidului 
a guvernului sovietic, 
căreia au luptat soldații noștri era a 
devărata politică corespunzând in 
tereselor po]>orului.

„Popoarele Patriei noastre Întâm
pină a 30-a aniversare a armatei, 
întRo atmosferă de mare entuziasm 
politic și de muncă încordată. Planul 
cincinal al lui Stalin de după răz
boi se îndeplinește cu succes pe 
tot cuprinsul țării, în toate ramurile 
economiei naționale.

militare a pe baza [/no 
urmam o po- 
dc vecină ate. 
respecta obli

Lucrările Congresului Partidului 
Comunist Englez au luat sfârșit

Rezoluțiile adoptate în legătură cu situația politicăi
In rezoluția privitoare la 

Spania, se condamnă lipsa 
de interes pe care a arătat-o 
guvernul laburist față de 
soarta anii fasciștilor cătuți 
în mâna lui Franco și se ce
re guvernului să se ru
pă imediat toate.legăturile co 
merciale și diplomatice, cu gu 
vern ul lui Fralco.

A fost adoptat deasemenea 
o rezoluție prin care se sub 
liniază că clesvolarea organi 
zațiilor fasciste în Marea Bri 
tanie și propaganda anțisemi 
tă reprezintă o serioasă ame 
nințare față de drepturile de 
mocratice ale popoarelor și 
față de pace.

Congresul a fost sfârșit 
prin discursul lui Campbell, 
membru al Comitetului Cea 
trai, care a spus:

,„Ieșim din acest congres 
întăriți în lupta împotriva ațâ 
țătorilor la război și pentru în 
dependența economică a ță
rii noastre.

Compbell a condamnat gu 
vernul pentru politica sa an- 

• timuncitoreasca, pentru pro 
I paganda anti sovietică pe ca 

re o duce și pentru ațâțări- 
le la război, de care se face 
vinovat. D-sa a mai condam
nat deasemenea conducerea 
congresului trade-unionurilor 
care susține guvernul la în
cercările sale de blocare a 
salariaților.

Campbell a subliniat necesi 
tatea luptei împotriva „planu 
lui Marshall”, împotriva „U 
olanei Occidentale" a lui Bevlo.

LONDRA. — La șei. 
de Luni a celui de al 20-lea 
Congres al Partidului Coniu 
nist Britanic a fost adoptată 
în unanimitate o rezoluție, în 
care se arată că astăzi se 
pune în fața clasei muncitoa 
re britanice sarcina de a sal 
va poporul de distrugerea pe 
care o aduce cu el capitalis 
mul muribund, pentru a asi 
gura independența Marei Bri 
tanii în fața imperialismului 
american agresiv și pentru a 
duce țara pe calea socialis 
mului.

La congres au mai fost a- 
doptate și alte rezoluții.

despre succesul realizării unități’ clasei 
din Româniamuncitoare

MOSCOVA, 25 — (Radio) Co
mentând Congresul Partidu ui Mun
citoresc Român, ziarul TRUD1, sub
liniază marele succes al realizării 
unității clasei muncitoare din Ro
mânia.

Aceasta hotărîre — scrie ziarul — 
dă o nouă lovirură. dușmani or de
mocrației și mai ales socialiștilor 
db dreapta care sunt agenții burghe
ziei în , rândul mișcărilor muncito
rești.

10O AIWM -
dela apariția Manifestului Partidului Comunist

(Urmare din pag. I-a)

sunt mat tari decât forțele impe 
rîallsinulul iar ascuțirea crizei gene
rale a capitalismului în perioada de 
după cel de al doilea război mon
dial contribue șl mat mult la slă
birea forțelor imperialismului ulti
ma etapă a capitalismu'ui.

Clasa muncitoare din ța a noastră 
calăuz'ndu-se în lupta sa după învă
țăturile marilor dascăli ai jiroletaria- 
tului Marx, Engels„ l.enin și Sta
lin întâmpină această măreață zi is
torica, unită într’un singur partid de 
avantgardă în Partidul Muncitoresc 
Român, unitate consfințită la Con- 
greșul care a avut loc în zilele de 
2! -23 Februarie a. c-.

Dar nu numai muncitorimea din 
țara noastră ci și celelalte clase șl 
pături ale poporului cum es e țără
nimea muncitoare, iitelec’ua’itatea 
progresista, națior.aii:ă’.'e conlocui
toare, intr’un cuvânt marea majo
ritate a poporului văd azi în Par
tidul de avangardă a Proletariatu
lui in "’artidul Mu icitoresc Român 
forța conducătoare cari va duce pe 
drumul l'im’nos deschis acum 100

de ani de marii dascăli al omenirii 
de Marx și Engels spre societatea 
socialistă.
—_ -____ i_____ ——
ISM0 CAPO despre cuce

ririle poporului albanez
(Urmare din pag. I-a)

ale trufielor monarho-fasciste din 
Grecia la frontiera Albaniei.

In încheiere, Ismi Capo, a îm
părtășit ziariștilor câteva din impre
siile asupra Congresului Partidului 
Muncitoresc Român.

„Succesul pe care l-a obținut cla
sa muncitoare și democrația româ
nă — a spus d-sa — prin unifi
carea forțelor ei, consti'.ue un suc
ces pentru toate democrațiile popu
lare și ca atare și pjmtru noi alba
nezii. Congresul 
tatea politică a 
din România, a

Noi nu putem 
clasa muncitoare 
tru acest mare succes — și-a înc îe- 
iat ministrul de externe albanez dc- 

I clarațiile sale.

a dovedit nlaturi- 
clasei muncitoare 

dovedit tăria ei.
decât să felicităm 
din România pen-

Roadele pianului
ROA1A. — In Italia 33 uzine me- 

ialurgice au încetat complect lucrul 
iar alte sute sunt amenințate de a- 
ceeaș primejdie. Numai la Mtiano 
s’a anunțat până în prezent 170.000 
șonieuri. Uzinele pentru 
constreuțiilor ,navale sunt 
paralizate.

Aceste grave perlurbații 
de „planul Marsha 1’’’ au 
viața financiară, prăbușind o. 
ineroși polițiști și carabinieri înar
mați fac de gardă în fața bursei 
din Milano împotriva mu'țimii re
voltate a depunătorilor ruinați.

Se consideiă că acțiunea gnvernu-

in Jusiria 
tomplcct

provocate 
cuprins și

Nu-

I

!
învins p ir- 
bo'șevic și 
în numele

Luci uril< m prin., 
rik capita.i-te, cart 
m ' oiiuadivț i economi 
Burghezia iinperiaiis.a 
din -w. m comradu ț j 
na unui nou razbom. 
istorici se 
rilc ca
mondiale 
stat agresor.

In prezent, a 
americani și ar 
mese planuri j> 
război mondial,
nu doreșie războiul și es.e intcieaaiă 
in menținerea unei ja r trainic. i m 
-.untem eu tărie pentru pace si co
laborare inlernaționa ă 
rip dor democra.ice și 
liticâ de bune relații 
a toate țările care-.i 

gațiunile.
Lupta, consecventă a Uniunii So

vietice pentru pace, reunește forțe® 
democratice îniriun s.ngur front pu 
ternii-. Justa noastră politică eeter
nă este susținută de țâr.le popoare, 
lor democratice, de toți prietenii pă
cii și 
strâns 
vi etic, 
pentru
Sovietice’’.

libertății. Armata noastră, 
unita în jurul guvernului bo- 
fonnea/â un sprijin sigm 
politica externă a Uniunii

Izbucnind în accese de furia neputincioasă 
î ipotriva partidului comunist

Primul ministru de Gasperi
amenință Italia cu răsboiul civil

ROMA. Ziarul UNITA 
anunță că J'almiro Togliatti, 
secretarul general al part.du 
lui comunist italian, a adre
sat o scrisoare preșeinteldui 
Adunării Constituante, Terni 
cini, în care subliniază că, în 
timp ce partidul comunist,, 
respectă în mod strict acor 
dul încheiat în urma insisten 
țelor d-lui Terracini, de toa
te partidele reprezentate în 
Parlament pentru perto ida a- 
legerilor, primull ministru de 
Gasperi și-a permis în cuvân 
tarea pe care a ținut-o la Ta 
ranto, isbucniri furioase* de 
ură împotriva partidului co
munist și a amenințat țara 
cu războiul civil.

In legătură cu scrisoirea 
lui Togliatti, ziarul „Unita” 
subliniază că declarația lui de 
Gasperi cu privire la „lupta” 
pe care vrea să o ducă îrnpo 
triva „unei părți a poporului 
italian”, reprezintă „cea mai 
gravă declarație politică fă
cută vreodată de un șef de

guvern italhrn, Caic nu a fosa 
proclamat cancelar sau dicta 
tor”.

Nici o intervenția 
străină nu va putea 
împiedica poporul ita
lian să-și aleaga 
un guvern al poporului
— declară Pjetrc Nani —

«

Marschall în Italia

[fo

ta-

lui pentru scăderea cursurilor acțiu
nilor reprezintă o nouă manevra 
care să poată justifica măsurile 
lițiste în preajma alegerilor.

Și în Anglia
Dependența politică a Angliei

ță de Siaiele Unite ca și de țelu
rile iniperia'.Lniului american a fost 
din nou ilustrată printr’Hn fapt pol 
trecut recent.

Anglia a fost nevoită să semneze 
un acord cu Statele Unite prin care 
trebue să permi.ă S.ațelor Unite să 
folosească 7 baze aeriene din teri- 
toriul ei.

ROMA. - Vorbind d’ spre 
programul 1 romului Demo 
crat Populaiț conducătorul 
socialist de stânga Pietro Ne 
ni a oeclarat ca acest pro
gram constă din r< forma in 
dustrială care prevede națio 
nalizarea marilor concerne șl 
reforma agrară, care preve- 
de exproprierea marilor pro
prietăți și împărțirea p.tmân 
turilor la țărani.

Referindu-se la manevrele 
samavolnice ale uneltelor im
perialismului c^ref încearcă 
să împiedice exprimarea tfo 
inței poporului italian, Nenî 
a spus:

Nici o intervenție streină 
nu va putea împiedica po
porul italian să-și aleagă la 
18 Aprilie un guvern al po
porului pentru popor, un gn 
vern al păcii și progresului 
dorit de toți oamenii muncii 
din Italia.

'mprmera Jud.juui Hunedoara, L>ev* 1948.

Mareșalul Țito a primit Miei 
curi pe Louis Saill int se re 
tarul general all Federației 
Sindicale MondtMe. ,
------------------------- ------------

acceipi.il

