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Plenarei a d-a

Mi R. (10-11 Iunie 1048)Ls
i.

1. Plenara constata că aeger.1-- din 
luna Marfie 1918, au constituit un 
serios succes politic al Partidului 
nostru. Votul dat de majoritatea co
vârșitoare a poporului in aceste a- 
legeri a fost un vot pentru Repu
blica Populară Română, instaurată 
in țara noastra în urina răsturnării 
monarhiei. Acesta a fost un vot 
pentru noua Constituție care, pedeo- 
parte, Înregistra cucerirea de către 
cei ce muncesc a puterii politice 
din mâinile claselor exploatatoare, 
iar pedealtă parte deschidea perspec
tiva unor noui prefaceri social-eco- 
nomice pe drumul desvoKării de
mocrației populare.

In urma victoriei repurtate, clasa 
muncitoare, condusa de avantgarda 
sa — Partidul Muncitoresc Român 
— și-a întărit alianța cu țărănimea 
muncitoare, și-a cimentat legăturile 
cu intelectualii legați de popor și 
cu toate celelalte pături muncitoare 
neproletare, și-a întărit rolul de 
tunducător al luptei pentru desvol- 
iarea democrației populare și a 
consolidat puterea politică a celor 
ce muncesc în țara noastri

Compoziția Marei Adunări Na
ționale ieșite din alegeri oglindește 
această întărire a poziiifcr poiitice 
al» clasei muncitoare și ale aliatei 
ei, țărănimea muncitoare.

2. Alegerile din țara noastră s’au 
desfășurat in condițiuuile luptei as
cuțite între lagărul imperialist și 
antidemocratic, având tn frunte im- 
jterialismul american și cel antiim- 
perialist și democratic, având in 
frunte Uniunea Republiri.or Socia
liste Sovietice, reazimul principal 
al luptei popoarelor pentru pacct, 
democrație, socialism și independen
ța națională. Imperialiștii anglo ame
ricani au recurs la cele mai variate 
metode pentru a împiedeca succesul 
forțelor populare ale țării noastre. 
Campania electorală a scos și mai 
mult la iveală rolul extrem de ac
tiv jucat în intensificarea rezisten
ței dușmanului de clasă de agenturile 
imperialismului ți serviciile de spio
naj ale puterilor imperialiste.

Votul poporului pentru Republi
ca Populară și pentru Constituție 
a însemnat o înfrângere a lagărului 
imperialist și reacționar și un succes 

1 al forțelor păcii, democrației și al
luptei antiimperialiste.

3. învățământul principal al bă 
taliei alegerilor din Martie a. c., 
constă in confirmarea faptului că 
procesul de desvoltare a democra
ției populare și de trecere Ia con
struirea socialismului decurge în 
•ondițiunile luptei de clasă, care 
îmbracă forme variate și tot mai 
ascuțite.

!■ timpul campaniei electorale 
reacțiunea, exponentă a burgheziei 
și moșierimii expropriate, animată 
și activ ajutată de imperialiștii stră
ini, a căutat să activizeze bandele 
teroriste și diversioni-te, organizate 

J de ea, a pus la cale, într’o serie de 
întreprinderi, acte crimina'e d ■ sa
botaj și diversiune — incendii, exj

plozii, deteriorări de uti'ăj. Au fost 
lansate nenumărate zvonuri minei 
noașe, cu,scopul 'dc a provoca panica 
și nesiguranța și a determina abțl 
nerea masivă dela vot.

Condur erea biberi ii catolice a di'4 
o propagandă activă împotriva re
gimului popular. Deascmenca anu
mite secte ca ,,Martorii lui lehova” 
ete., au servit drept jistrumenl al 
elemente'or tas iste legior.a e. In ri
nele locuri agenții dușmanului . do 
clasa s’au strecurat în rândurile or 
ganizațiilor democratice de iiiassrț 
și chiar in ale organizațiilor! de( 
Partid. Elemente, legate de capi
taliști, și care au mai rămas in 
aparatul de Stat, au dus o acțiune 
de compromitere a politicii guver
nului, favorizând la colectări, înca
sări de impozite distribuire de 
credite, etc., clementele exploata
toare în dauna țărănimii muncitoare.

Dușmanul de clasă a, uli izat din 
! plin pozițiile sale economi.e, cău
tând prin mijloace diverse să ză
dărnicească opera de reconstrucție și 
să lovească în temeliile economice; 
ale regimului popular.

4. Dușmanul de clasă s’a lovit do 
forța combativă a Partidului Mun
citoresc Român, care în campania 
în vederea votului pentru Consti
tuție, a strâns în jurul lui masseîe 
largi ale muncitorimii și țărănimii 
muncitoare și intelectualitatea pro
gresistă.

Partidul nostru a combătui lipsa 
de vigilență a unora dintre tovrș- 
răși care nu vedeau ascuțirea lup
tei de clasă și manifestau tendința 
pe a se culca pe laurii succecefor obț 
ținute, încântându-se cu iluzia cum 
oă ,,toate piedicile au și fost în
lăturate din drumul nostru” și că 
reacțiunea ,,nu se manifestă nicăeri”. 
Partidul a combătut și fa'se.e teorii 
ale altora care afirmau cum că prin 
măsurile noastre economi, e îndrep
tate împotriva papilaliști'.or se sub
minează baza economică a întreprinr 
derilor și încercau să nege astfel 
sabotajul economic al capitaliștilor.

Autorii acestor teorii” socoteau 
ca noi irebue să ne orientăm după 
legile economiei capitaliste, suba- 
preciând posibilități'e pe care le arq 
statul celor ce muncesc de a influ
ența viața ^economică și de a limita 
profiturile capitaliștilor.

Un exemplu tipic de renunțare la 
politica luptei de c'a ă împotriva 
exploatatorilor și dc proț ovăduirej 
a colaborării cu clasele exploatafoatq 
îl reprezintă poziția politică a Ifji 
Patrașcanu. Cu câteva -ățtămăni îna
inte de 6 Martie 1945, a esta,. în 
totală contradicție cu linia Pjrlidu- 
lui, relua lozin a conlucrării „ctț 
întreaga burghezie sau cu părți în
semnate ale ci”, l.i anul 1946 el 
apăra teza alianței cu .,întreagța”' 
țărănime inclusiv elemente e exploa
tatoare, dușmane ale țărănimii mun
citoare. Falsificând istoria luptei e- 
roice a muncito inii din România 
și a Partidului ci, scriind în mod 
calomnios despre .,lipsa de influ
ență și neputința de influențate din 

partea proletariatului” despre ,,ac
tivitatea sporadică, lip ilu de con 
tinuitate și dc profunzime” a par
tidului proletar,Patra canu căuta să 
nege toiul conducător al proletaria
tului și să atribue aceri rol bur
gheziei. In activitatea sa practica 
Patrașcanu, in plină Iuțită a par
tidului împotriva rrnțiunii, ducea 
o politică dc împăciuire față de 
exponenții reaețiunii burghezo-mo- 
șierești. Patrașcanu a mers pe lima 
politicei naționaliste șovine. In do
meniul economiei ci a preconizat 
în cor cu burghezia politica liber
tății comerțului, iar după reforma 
monetară a țegnt ca stalul să arunce 
pe piață monede dc aur, cciace ar 
fi dus la căderea înapoi în haosul 
inflației și la întărirea pozițirio< 
economice ale capita iști lor. In fe
lul acesta Patrașcanu a devenit 
purtător al ideologiei burgheziei iii 
rândurile partidului i-r-drii.

Partidul a respins u liotărfre ieb- 
riile contrarevoluționare ale lui Pa
trașcanu, inspirate de ideologia șl 
interesele dușmanului de clasă. Tre- 
bue considerat ca o greșeală faptul 
că aceste ,,teorii” n’au fost îndea
juns și la timp demascate în an

samblul lor.
Campania" în vederea votului pen

tru Constituție a fost dusă de Par
tidul Muncitoresc Român, ca forța 
conducătoare a Frontului Democra
ției Populare, In lupta neîmpăcata 
împotriva dușmanului de clasă, In 
lupta impotri a n ani estărilor st rai ne j 
oportuniste și i eforțmlste, în pro
priile sale rânduri.

5. Primul factor principal care a 
determinat victoria în alegeri a 
Frontului Democraiiei Popu are H 
constitue întreaga activitate ante
rioară a Partidului și rea izările re
gimului, obținute din inițiativa Par
tidului, sub îndrumarea și conduce
rea sa. Loviturile succesive da.e duș
manului de clasă — judecarea șt 
condamnarea conducerii P.N.Ț., a- 
gentură a imperialismului anglaa- 
merican, înlăturărea grupului capi
talist tătărăscian din Guvern izgo
nirea monarhiei — au întărit șî mai 
mult influența partidului nostru, au 
consolidat legături e sa'e cu masselc 
populare dela orașe și sate și au 
sporit spiritul de luptă dc cla ă al 
masselor muncitoare. Punerea în a- 
plicare a propt norilor P.C.R. pcnfiu 
imbuntățirea situației economice și 
financiare din lun.e 1947, succe-ul re-’ 
formei monetare, a'irigerca și depă
șirea în mai multe ramuri a nive
lului producției din 1938, măsurile de 
limitare a exploatării ca] italiste și 
îmbunătățirile aduse nive'ului de 
trai al muncitorilor! — au întărit 
încrederea oamc i'or muncii în pro
priile lor forte și convingerea că 
numai sub conducerea P.M R. vor 
putea învinge toate greutățile șl 
merge înainte pe drumul pro-resu'ui 
și a! bunei stări

Un element dc seamă care a 
contribuit la întăriri a autorității P. 
M.R în popor îl reprezintă po
litice externă a Partidului, însușită

de guvein. Masseîe muncitoare ale 
țării, noastre au acordat -prijin șl 
aprobare politicii dc activă parti
cipai e a României la Iuțită pentru 
o pace trainică dusă dc frontul anti- 
imperlalist, de respingere a încer
cărilor de a îngloba România in 
planul Marshall și a oricăror a- 
tentate ale imperialiștilor împotri
va independenței noastre poli ir e șl 
economice. Prin strângerea de re
lații prietenești și închcerea de tra
tate dc ami.ițle și a-itenți mutuala 
precum și acorduri econon.i.e între 
R.P.R. și vecinii ci, în frunte cu 
Uniunea .Sovietică, poiiti. a externă 
a dus Ta consolidarea situației inter
naționale a Repubi ii l’O] u'are Ro
mâne. 1

ft. Al doilea factor principal caro 
a determinat victoria în alegeri a 
fost mobilizarea întregului Pafrtid- 
în bătalia electorală

Prin organizațiile sa'c din uzini 
șî fabrici P.M.R. a dalauzit mun
citorimea în lypta împotriva dușma
nului dc clasa și țxentru întărirea 
puterii economice a R P.R In cursul 
campaniei electorale Partidul a ac
tivizat temeinic numeroasele sa'e o - 
ganizații dela sate — organizații] 
ce au constituit factorul motor pen
tru consolidarea alianței între munci
torimea și țărănimea inuncitoar<e.

Unificarea organizatorică, ideolo
gică și politică a proletariatului pe 
baza învățăturii lui Marx, Engcls, 
Lenin, Stalin, și izgonirea elemen
telor social-deniocrate de dreapta 
— agenți ai imperialismului și read 
țiunii, a întărit influența și auto
ritatea Partidului. Acest act a a- 
vut o influență favorabilă așupra 
activității sindicatelor, cae fiind că
lăuzite de Partid, au adus o mare 
contribuție în campania electorală

Partidul, antrenând toate organi
zațiile din Ff D. P.. a jnobiliazaf 
pentru activitatea politico-propagan- 
disfică de massă peste 350 000 de 
îndrumători, în discutarea Constitu
ției R. P ,R. au fost antrenați) 
milioane de oameni. întregul activ 
al Partidului începând dela membrii 
Comitetului Central și-au desfășurat 
activitatea pe teren, in întreprinderi1 
și sate luând contact cu problemele 
care preocupă massele mun.itodrte,’ 
Organizațiile noastre de partid au 
imbinat activitatea dc propagandă 
cu realizări gospodărești concrete/ 
Ele au dat un mare avânt mișcări^ 
întrecerilor în producție și muncii 
voluntare, atât ]X) șantierele națio
nale cât și |ie cele de interes localț 
Activizarea massei membrilor ce Par 
tid, dintre caie mulți nu ai cunoscut 
înainte sarcini de partid precise, a 
consfiuit una din cele mai de sca
mă realizări ale partidului în do
meniul muncii politice In focul bă
tăliei e'ector t (a r e mijlocii șl" 
cel- dc jos au învățat mai binefeă-I 
descopere pe dușman, să-l demaște șî 
să-l izoleze.

Este necesar să se lichideze grab 
nic delăsarea și neglijarea acestor, 
prețioaase rezultate ale campanie^ 
alegerilor, delăsare ce se manifestai 

în unele locuri. Indu>-.cbi tiebilc 
menținute rezultate'- - -bi iiiuR> n( 
cursul campaniei elertorale, în do
meniul a-li'.ilj ri îndrumat irihr

7, Al treilea Iactor primi; ■ al 
victoriei repurtat- in alegeri la 
constituit faptul că, îndeplinii.d c-j- 
ciori* rolul sau .ondu.ător, proleta
riatul, condu- dc a-antgarda -a P. 
M.R., a animat in bătalia u.e; - JIcmi 
-(râturile cele mai lar.-i ale po;-- u- 
lui muncitor.

Partidul a acordat -prițin și i;u- 
tor, în vederea reorganizării, I fon
tului Plugarilor. Acca-tă rcorgani. ard 
începută cu un an înainte dc ale
geri, a îmbunătățit compoziția --r- 
ganizațiilor și a organe lor ror.ducă- 
toare ale Frontului P]uga$|or, a in-' 
lesnit activizarea lui și intarirea a- 
lianțci țărănimii muncitoare cu pro
letariatul. . ,-

Totuși trebue -ubliniat că orga
nizațiile P.M.R. nu au ajutat Înc4 
frontul Plugariloi ări îr-r . *
reorganizarea.

O armă puternică de întărire a 
influenței noastre in rândurile ță
rănimii muncitoare și de zădărni
cire a manevrelor dușmanului de 
clasa l-au constituit Precizările con
ducerii P.M.R privitoare la i nele 
probleme ale alianței între cLasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare^

Acordarea egalității de drepturi 
naționalităților conlocuitoare, comba
terea curentelor șovine și revizio
niste, combaterea atitudinii antimar
xiste, naționalist-șovjne a lui Pa
trașcanu, a contribuit la înfrățirea 
poporului român cu -«aționa’Itațile 
conlocuitoare. Votul massei mari a 
naționalităților conlocuitoare prirț 
Constituție, care ro.isfinfvrte . r 
na lor egalitate în drepturi, a cons
tituit o nouă verificare a justeței 
liniei partidului în problema națio
nală. Organizațiile democratice ale 
naționalităților conlocuitoare și In- 
deosebi IJ P.M.-ul au dat o contri- 
buție activă în lupta pentru victoria 
F.D.P.

Consecventa politică de apărare a 
egalității in drepturi a femeii dusă 
de Partid și prevederile pe care le 
cuprinde în acest sens Constituția, 
au făcut posibilă activa participare 
a masselor dc femei în campania a- 
legerilor. îndeosebi lemeile încadrate 
în U.F.D-R. au muncit cu râvnă 
devotament și șpirit de abnegație. 
Trebue scos în evidență faptul că 
în lupta politică au participai ac
tiv numeroase sătence.

Campania alegerilor a dovedit din 
nou că tineretul nostru este o torță 
Însemnata a democrației în țara 
noastră. Tineretul călăuzit de par.i- 
d-il nostru și-a dat cu cinste con
tribuția pentru obținerea victoriei, 
cu prilejul votului pentru noua con
stituție care acordă tinerelului drep
turi cetățenești ;-i-i croeșlc drumul 
6prc un viitor de bunăstare și cul
tură. Zeci de mii de tineri au dat 
dovadă de dwotament entuziast pen
tru cauza clasei muncitea e, atât pe

(Continuare tn pag. II -a)'
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tărâmul luptă politice cât și tu o- 
pera de reconstrucție, p ■ șantiere.

Deosebit de |we(ioasâ a fost con
tribuția armatei R.P.R. ai cărei sol
dați și ofițeri au desfășurat o in
tensă munca politică și o largă ac
tivitate culturală, demonstrând că, 
datorita grijei Partidului nostru pen
tru armată cât și nouilor condițiuni 
favorabile ce i-au fost efeiate de 
Constituție, în armata noaslra se 
< încetățenește tot mai mult un spiriț 
nou cu adevărat democratic. I

8. Plenara consideră că Consiliul
Național al F.D.P. ca și Consiliile 
sale Județene au funcționat în ge
nere satisfăcător px‘ toi cuprinsul 
țării. I

In campania electorală s'a vădii 
în mod dar că baza Fiontidui Des 
mocrației Populare, o reprezintă a- 
lianța muncitorimii cu țărănimea- 
muncitoare precum și celelalte pă- 
turi muncitore neproietare, sub con
ducerea proletariatu.ui. F.D.P. estd 
alcătuit din Partidul Muncitoresc Ro
mân și organizafiuni politice demo
crate care recunosc rolul conducători 
al proletariatului și al Partiduțuiț 
său. , .1

9. Evidențiind victoria repurtată deț 
Partid în bătălia alegerilor și munca 
depusa în această bătălie, plenara 
C.C. al P.M.R. consideră ca estq 
necesar să scoatem la ivea’a și lip, 
șurile și greșelile. Plenara reamin
tește întregului Partid învățămintele 
lui Lenin care spune că „atitudine^ 
unui partid politic față de greșelile} 
sale este unul din criteri 1 ■ cele mai 
important^ și cele mai sigure ale 
seriozității Partidului”. Lenin a ia 7 
ta că „toate partidele revoluționarul 
care au pierit până acum, au pieriți 
pentru că s’au înfumurat, z.’au știut 
să vadă în ce constă forța lor si 
s’au temut să vorbească despre slă
biciunile lor iar noi nu vom pieri' 
pentru ca nu ne este frică Să votc 
bim despre slăbiciunile noastre .și 
vom învăța șși învingem slăbiciu
nile”.

Ascuțirea luptei de clasă la (ară 
și experința de până acum a Par
tidului nostru în direcția politicii 
de întărire și desvoltare a alian
ței proletariatului cu țărănimea mun
citoare arată că este necesaj ca C.C» 
să treacă la o examinare atentă și 
profundă a relațiilor de clasă la 
țară pentru a lămuri în fața tutu
ror membrilor de Elartid cine sunt 
aliații clasei muncitoare, cine sunt 
dușmanii ei care sunt forțele pe carii 
ne sprijinim, precum și care este 
tactica noastră de luptă.

Fiecărui membru de Partid tre
bue să-i fie clar ca lupta de clasă 
se desfășoără nu numai în oraș dan 
și la țara și că în sânul țărânimij 
sunt mari diferențieri de clasă Inte
resele țărănimii muncitoare nu pot 
fi rezolvate decât prin luptă, în a- 
lianță și sub conducerea clasei mun
citoare, împotriva exploatării capi
taliste pentru limitarea elementelor! 
capitaliste Ia '/>rX pentru întărirea; 
pozițiilor democrației populare.

Rămânerea iu urmă în domeniuț 
organizării proletariatului agricol 
este una din cele mai serioase slă
biciuni ale Partidului nostru. Uitând 
că proletariatul agricol trebue să se 
afle în centrul muncii Partidului la 
țară, multe organizații de Partid 
și membrii de Partid din sindicate 
nu au dat atenția necesară sindicate 
lor de salariați agricoli. In nulmeroase 
cazuri ia aceste sindicale și în or
ganele lor de conducere au intrat ță
rani, proprietari de pământ, iar pe 
alocuri chiar elemenie e ,pl ca atoa,rd 
Datorită acestui lucru, mult sindi
cate ale salariaților agri.oli s’au a- 
bătut dela preocupările fire- ti al • 
unei organizații sindicale. Aceasta 
consțitue o iolaâ -.‘cnalurare a iii iei 
partidului care privește n ’ ate'e 
de salariați agricoli cr organizații 

profesionale, ce apără exclusiv drep
turile proletarilor agricoli, adică ale 
muncitorilor dela țară care trăesc din 
vânzarea puterii lor de muncă, adică 
din salariu.

10. In domeniul politicii națio
nale, cu țoate succe-e’.e obțl n ut e 
campania electorală a aratat tă noi 
mai avem mult de muncit I rebuc 
continuată cu vigoare neslăbită ac
țiunea de /ombatere a restițiflot in
fluențelor șovine și revizioniste, i

Este necesar să rezolvăm în mod 
democratic problema populației ger
mane din Ardeal și Banat, ajutand 
la creerea unei organizații a țiopu- 
lației germane muncitoare pe baza 
diferențierii de clasă. O sarcină de 
prim ordin este desrădâcirtarea in
fluenței pe care a avut o bit erismuf 
în rândurile populației germane din 
Republica Populară Română. î

11. Plenară constată că nu pestei 
tot au fost însușite și îndeplinitei, 
indicațiile congresului PMR” că e- 
lemente străine de clasa muncitoare 
strecurate în rândurile noastre, <•- 
lemente care au activat în mișcarea 
legionară, diverși afaceriști și ca
rieriști, oameni cu o atitudine ne
corespunzătoare moralei proletarei 
nu au ce căuta în partid”. Deasemc- 
nea unele organizații uită de pre
zența în organizațiile I’.M„R. a ti- 
nor elemente niic-burgliezc care aii 
adus cu ele balastul influențelor 
burgheze și. al tendințelor oportu
niste, Îndeplinirea incli ațiil ir con
gresului P.M.R. cu privire la vi
gilența față de elementele și in
fluențele sjrăine pătrunse în partid 
este împiedecată și de faptul că 
în diferite organizații se manifestă 
un ^iiit de conducere cazonă, de 
neglijare a muncii colective și de 
gâtuire a criticei și apta rilicei de 
către unii șecretari de organizație 
sectari și birocratizați. Combaterea 
acestor metode ștrăine de țxartid este 
o datorie a întregului partid. Tre
bue dusă o luptă necruțătoare îm
potriva lipsei de vigilență pe care 
tovarășul Stalin o numește, ,,boala 
idioată a nepăsării”.

Plenara decide ca până la verifi - 
carea rândurilor partidului hotărît;» 
de Congresul P.M.R. organizații e 
de partid să primească conform sta
tutului și directive'or C.C. al P.M.R.1 
candidați de partid țjin rândițrjle oa
menilor muncii, ce și-au dovedit- 
devotamentul față de partid în cam
pania alegerilor și în alte acțiuni 
politice, organizate de partid, cât 
și în lupta pentru reconstrucția e- 
conomică a țarii. I

12. Plenara cere organizațiilor de
partid să acorde o deosebită aten
ție activității organizațiilor de 
massă. i

Partidul trebue să asigure o per
manentă îndrumare a sindiratelojț, 
care reprezintă principală curea de 
transmisiune între partid și ma- 
ssele muncitorimii.

Organizațiile de Partid trebue să 
lupte pentru desrădăcinarea influ - 
enței concepțiilor burgheze despre 
femeie, influență care a pătruns îrf 
unele locuri în partid și car.e duceSi/ 
practică la negarea ega i'.ătii femeii 
cu bărbatul.

Trebuesc combătute tendințele a- 
vantgardiste ce se manifestă în rân
durile organizațiilor de tineret ’ — 
ca țde pildă tendința de a jrrezenta' 
U.T.M.-ul drept avantgarda tinere
tului muncitor, pe când e te știut, 
că muncitorimea, indiferent de vâra 
fă, are o singura avantgar,dă — 
P.M.R. Organizațiile de Partid tre
bue să dea toată atenția organizații
lor de fincret și să le ajfite penirți 
a întări în mod serios vigilenta împo
triva dementelor dușmănoase, care' 
au pătruns pe a'oruri îgi oipari atiil" 
de tineret, în apaiatul șantierelor 
naționale etc.

Partidul trebue să a orde un spri
jin activ organizației democrate a

populației evreești, precizându ți po 
ziția în toate problemele <e intere
sează populația evreeasca șl com
bătând energic curentele uațlonalistc- 
reacțlonarv din sânul acestei popu
lații. .

13. Plenară consideră că Partidul 
nostru trebue sa și încordeze toal • 
forțele pentru a lichida una din 
slăbiciunile de căpetenie a'e activi
tății noastre de Partid rămânerea 
în urmă în domeniul ridicrili ni 
velului potiii. și ideologic al mem
brilor de partid. Mun a a ea.-ta tre 
bue să devie o preocupare a între
gului partid.

Trebuește combătut. neglijarea 
studiului marxist-leniui 1 dn călre 
activiștii noștri, arătându-se pri
mejdia serioasă ce decurge din a- 
ceaslă neglijare pentru activitatea 
practică a organizațiilor de Partid.

După succesul repurtat în alegeri 
s'a observat că un i membrii de par
tid s’au demobilizat. Or, este lim 
pede că pe măsura desvoltării de
mocrației |Kjpidare pe drumul so
cialismului, lupta de cla^ă continua 
și reacțiunea a cărei rezistență este 
stimulata și activ susținută de im
perialiștii străini, recurge la forme 
tot mai ascuțite dc luptă împotriva 
regimului de democrație poputaiță.

Deaceea în centrul întiegei noas
tre educații de partid trebue să stea 
idea luptei dl' clasa atât Ia oraș 
cât și la sate, Nu numai niassa 
membrilor de partid, dar întreaga 
clasă îpuncifoare trebue educată iir 
spiritul luptei de clasă ,pr.n desvă- 
luirea manifestărilor contre e ale re
zistenței pe gare o opune dUsinanul, 
și prin mobilizarea masse'or la 
luptă activă împotriva îea -tiun l sul/ 
orice formă e’ar manifesta ev

14. Problema cadrelor de Partid 
este pentru partidul nostru o pro
blemă centrală. Partidul are nevoie 

’de cadre |>entTU munca de partid 
și pentru activitatea economică și 
administrativă a statului. Problema 
cadrelor de partid nu poate fi re
zolvată prin schimbări interminabile 
și nuilări di oameni deia o luncțiel^ 
alta. In bătălia alegerilor s’au evi
dențiat numeroase cadre cu ușrpe- 
rieță, legate de masse. Aceste cadre 
trebuesc avansare cu î.idiăsneală în 
posturi de răspundere.

Pentru a întări și desvolta succe
sul politic obținut în Martie 1948, 
pentru a putea îndruma ,<i conduce 
opera de ridicare economică ajării; 
organizațiile de partid trebifbsc ne
contenit întărite. Aceațta înseamnă: 
aplicarea mgtodei leniniste-staliniste 
de conducere — critica și autocritica’ 
respectarea democrației interne de 
partid și aplicarea metodelor colec
tive în munca organelor de condu
cere; grija permanentă de a scoate 
în evidență fața partidului și com
baterea tendinței de a înlocui evi
dențierea munci partidului | rin evi-1 
dențierea de persoane; evidența 
strictă și verificarea temeinică a 
cadrelor, cât și a felului cum sunt 
repartizate^ ținaiidu-se cont de ap
titudinile, capacitatea și devotameri 
tul lor față de Partid; grijă deose
bită de cadre, urmărirea și stimularea 
creșterii lor; îndreptarea centrului de 
greutate al activiLății partidului nostru 
spre marile unități industriale și șantie 
rele naționa'e; se.e ționarea de cadițe 
de partid bune pentru munca la 
țară.

II
Ședința plenară a C.C. al P.M.R. 

exprimă recunoștință adâncă guver
nului U.R.S.S. pentru maieie aju
tor pe care-1 acordă Republicii Po
pulare Române prin hotărîrea de- 
a reduce cu 50 la sută reparațiile 
de război, pe care Ie mai datorăm,' 
și însărcinează ..Pi oul Po’iti de a 
adresa în numele Comitetului Ce.i- 
ftral o scrișoare di mulțumire gu
vernului sovietic, în frunte cu ma
rele învățător al oamenilor munrii 
din întreaga lume, tovarășul Stalin.

III.
Plenara aprobă lucrările de pregă

tire a naționalizării întreprinderilot 
-industriale, miniere, de transport^ 
bancare și de asijjurari, făcute potri
vit liniei Congresului P.M.R și 
prevederilor Constituției șî și însu
șește proectul prezentat în are-t 
sens de Biroul Politie al C.C. al 
P. M. R. • • 1

Lenin și Stalin au arătat ca ve
chile clase dominante alungate del;» 
putere folosesc Întotdeauna pozițiile 
economice pe care le mai posedă 
pentru a încerca să restaureze sta 
rile vechi de lucruri și să 'revină Ia 
cârma statului.

Variatele metode de sabotaj, fo
losite de capitaliști, refuzul de a 
tace investiții, degrada ea instalații 
lor industriale, deturnarea ciedite'or 
acordate de srtat, scăderea sau opri
rea’producției sub diferite pretexte, 
sustragerea și camuflarea de ma
terii prime, evaziunea unor cap.i'aluri 
uriașe tn străinătate, țoale acestea 
sunt în realitate forme ale lupLei de 
clasă, dusă de capitaliștii, pentru 
a lovi în regimul popular.

Trecerea principalelor mijloace le 
producție în mâinile stătu ui popu 
Iar și transformarea lor, în felul 
acesta, în bunul comun al întregului 
popor muncitor, lichidează grava 
nepotrivire în siluaț.a intuiția a țârii 
noastre, nepotrivire care decurgea 
din faptul că în timp ce puterea 
politică se afla în mâinile celor ce 
muncesc în frunte cu proletariatul, 
pozițiile economice do.ui .ante mai e- 
rau deținute de clasele explatatoare. 
Naționalizarea consoiJează temeliile 
regimului de democratic populară 
și dă o puternică lovitură cla-ei, 
capitaliste, dușmana cea mai înver
șunată a regimului popular.

Acest act revoluționar înfăptui l 
de clasa muncitoare, susținută de a- 
liații ci _ măreț rezultat al luptei 
dusă de zeci de ani de muncitorimea 
din România în frunte cu avanf- 
garda sa, creiază importan e poziții 
socialiste în economia noastră na
țională, constituind un pas însem
nat pe drumul construirii orânduirii 
socialiste în țara noastră.

Naționalizarea p’iicipaleor între
prinderi consolidează '-independența 
noastră economică -și politică, ea 
ne întărește în lupta împotriva în
cercărilor de amestec in treburile 
noastre interne și de răpire a in
dependenței noastre din parlca im
perialiștilor anglo americani. Ea con
solidează rolul nostru de factor activ" 
al frontului democratic și anti-impe- 
rialist.

înfăptuirea naționalizării înlătund 
principala ppiedică ce stă în fața 
■operei de reconstrucție economic;!, 
de lichidare a înapoierii economice 
a țării noastre șl jjș- ramificare 
economică. Ea va stimula energii e 
creatoare ale poporului, asigurând 
un ritm încă necunoscut în desvol 
tarea socială, economică și cultura â 
a poporului nostru.

Punând capăt însușirii de către 
capitalist a .produsului muncii ne
plătite a muncitorului sub forma de 
plusvaloare, naționalizarea creiază 
mari resurse pentru desvollarca in
dustriei, construirea de noui înt.e- 
prinderi, de instituții de cultură și 
sănătate pentru cei ce muncesc și. 
pentru ridicarea genera ă a nivelului 
lor de țrai.

Existența unei industrii, proprie
tate obștească a poporu'Ui inun.ilor, 
consolidează și mai mult alianța întru 
muncitorime și țărănime, stimulând 
prin sporirea volumului de mărfuri 
industriale și scăderea prețului Jt>r,' 
schimbul între oraș și sat, și, în
deosebi făcând po ibilă ridicarea ni 
velului tehnic al agii iU;tu 1 noa tre, 
mărirea producției agricole și e.- 
tinirea traiului .

Deasemenea meseria,-ii și mi ii în
treprinzători scăpa i dc Ijaful mare

lui capital, vor putea paitlcipa prin 
munca lor constructivă, la opera -las 
desvoltare a e<onomiei

Organizațiile de Partid vor tre
bui sa desfășoare o vadă acțiune 
de lămurire a clarei muncitoare și 
a tuturor celor ce muncesc, a upra 
nouii victorii istorice, dobând t'- pria 
lupta poporului mun. itor, in frunte 
cu P.M.R. — trecerea prin.ipalelor 
mijloace de producție în mâinile 
statului popular și t aosiomiarca * r 
în bun comun al poporului muncilo'' 
Organizațiile de partid trebue să a 
sigure cât mai buna mobilizare a 
clasei muncitoare pentru îndeplinirea 
noilor sarcini mari ce stau în fața 
ei in domeniul ridicai ii ecouomiij 
naționale. Organizații!, de Partid, 
antrenând cu ajutorul sindf .ate or mi
ra mare a muncitorimi^ au de mun
cit pentru ridicarea nivelului con
științei de clasă și a vigilenței de 
clasă al muncitorilor, de cultivat și 
adâncit noua atitudine față de muncă 
ș< față de avutul obștesc, de dat 
un avânt ^i mai mare întrecerii in 
producție, care căpătă dea.um inainto 
caracterul de întrecere sociali-.tă, de 
lup/tal pentru ridi «rea conllnua a 
productivității muncii. Ele au a se 
preocupa de nevoile maselor de 
muncitori și funcționari, a munci 
țși a lupta pentru ridicarea spiritului 
de organizare, discipl na șt -oljdari 
late a < elor ce muncesc. D a-e.nenea 
ele trdbiț.7 sa se preocupe tfjepr^îs- 
tirea de cadre pentlțu posturi dn 
comanda economice, de sprijinirea 
noilor directori în mur a de reorga
nizare aîntreprindeiilor nano-a iz te, 
de antrenarea tehnicienilor alături de 
muncitori in efortul de ridicare a 
industriei

Plenara atrage atenția organiza- 
țiilor de partid a-upra necesității 
de a zădărnici cu energie t-.c tel 
de manifestări dușmănoase din pi
tea capitaliști'or și a cozilor Ir»1 
de topor. Ea atrage din nou aten
ția membrilor de partid a-upra pri
mejdiei pe care o reprezintă c. iee 
autoliniștire culcare pe laurii Ac
toriei, orice ujtare a faptului 
înfrângerile suferite de dușmanu' Le 
clasă' duc la forme variate și lot 
mai ascuțite a rezistentei opu e !e 
dușman.

Strâns unită în jurul Partidului 
ei, cla<a muncitoare în alianța <u 
țâr inimea muncitoa e. trebue să mun
cească pentru consolidarea mărețului 
act al naționa'izării prin care o marc 
parte a economiei noastre se orga 
nizează de baze noui corespon- 
zătoare cu interesele vita e ale ceR>r 
ce muncesc, cu năzuințele de tot
deauna ale clasei muncitoare cu n ce- 
sitățile desvoltării democrației n>a- 
tre populare spre socialism.

Magazinul 
de încălțăminte 
Gherban Dumitru 

face cunoscut că i^s’a repartizat 
de cătro'Soc. Comerctali de Sta 
cu ordinul Nr. 22.065 următoa
rele categorii de încălțăminte :

200 perechi pantofi bărbătești 
100 perechi pantofi dame 
50 perechi pantofi copii 
36 perechi bocanci muncitorești

Filiala ARLUS,
Deva-Hunedoara 
invită pe toți membrii săi 
să participe la marele bal 
dat de organizație/ în ziua 
de 3 Iulie 1948, orele 21 
în saloanele sediului cen
tral, precum și ît< cc|c 
două grădini aiătu ale.

COMITETUL



5ZORI ho»

Dela trista experiență 
a războiului antipopular 

| la poziția regimului popular de. astăzi

i
I
i

Și
sabota producția

exploata' salariații fosta conducere 
a fabrlcei „Viscoza" Lupeni

Împrejurările în care ne 
oprim astazi asupra unei da
le Je trista amintire 22 
lume kl|i deslănțuirea 
razlioiulti antipopular pui lat 
d<‘ c|ica antonesciană împo
triva Uniunii Sovietice, ne 
acorda posibilitatea unei re
considerări istorice a jm- 
pr€|Urărilor Ca*n* au târit ța
ra noastră într’un război 
străin de interesele poporu
lui, < u toate consecințele lui 
cleza-'lruoase.

Este astăzi cunoscută Jn- 
'leajuns manevra guvernau 
țiloi burgheziei noastre rc- 
icționare ,car< , .totdeauna ci» 

asentimentul coroanei, și 
conlorm intereselor capitali
știlor dela noi, au împing 
țara în ghiarfle imperialis
mului fascist, renunțând la 
Suveranitatea și independen
ța țării noastre și pregătind 
la adăpostul acestei noi tră
dări a burgheziei, agresiunea 
împotriva Uniunii Sovietice.

In spateje clicii antonpscic 
ne, d< iltfel pe față sprijinită 
de așa zisele partide ,,isto
rice”, au stat totdeauna re
prezentanții capitaliștilor de
la noi, în strânsă cârdășie cu 
cei de peste hotare, ^deopotri
vă interesați de beneficii, în
tre care regele cu partic’pa- 
țiile lui in majoritatea între
prinderilor grele de război 
și a concernelor streine, a- 
vea alături de ceilalți be 
neficiari - • un cuvânt hotă 
rîtor în afirmarea poziției, 
țarii noastre în tabăra cotro
pitorilor fasciști.

Lucrând în exclusivitate 
pentru mașina de război ger
mana, industria noastră se- 
âtuia resursele țării, a că

rei economie era deasente- 
nea subordonată cerințelor 
capitaliștilor streini, făcând 
jocul deținătorilor de capi
taluri dela noi, ale căror be
neficii creșteau alături de 
ce]e ale asupritorilor, sără
cind și umilind poporul rnun 
citor crunt exploatat și fă
când să crească necontenit 
ura asupriților împotriva ex
ploatatorilor și jefuitorilor

Centrele de bacalaureat 
și comisiile respective din jud- nostru

Comisia Nr. 47 Deva în 
localul lic- Decebal Deva 
dau examen lic, t. f, și b, felin 
Deva și ]ic Brad.

Președinte: Teodor Chin 
dea Inspect. gfcheral Ist.

Membrii: ]b. rom. Popa 
Eufi-osina Deva; ]b- franc. 
Dumitru Ion, Qrăștie; geo 
grafic: Popa Emjl, Brad; la
tina, jacotă Victor, De a: St. 
Nat. 'BranCornel, Deva, filo
sofic: Dragoș Octav Tg- Mu 
reș;; fiz. chim. Cjipii ,Timotei, 
Deva,; Axatematici: Ardelean 
Sofit R. Vâlcea.

Bogățiilor ț <rii noastre.
Cu tot regimul de teroa

re, se intensifica lupta r'.a 
sei muncitoare având în frun 
te Partidul ei de avăntgarclă 
singurul < are ;i denunțat tot 
deauna jx>litica de trădate 
dusă de burghezie pe pielea 
jxjporului muncitor, mobili
zând elementele cele mai 
conștiente a)e poporului ni
stru împotriva fascismului și 
a războiului nefast purtat în 
Răsărit și ținând trează îrt 
conștiința oamenilor muncii, 
necesitatea luptei de clasa 
și a desființării oricărei ex
ploatări a omului de către 
om. i

Victoria armatelor sovieti 
ce împotriva invadatorilor

Mihalț Mihuțescu
(Continuare în pag. IV-a)

1

A fost pusă în circulație o nouă 
bancnotă de 1000 lei

Actualele bancnote rămân mai departe valabile
Banca Națională a Ro - 

mâniei aduce la cunoștin - 
ța publicului următoarele:

începând din ziua de 22 
Iunie 1948. se vor pune în 
circulație, alături de actua
lele bilete de 1000 lei, noui 
bilete de 1000 lei.

Acestea vor avea toate ca 
racteristicile biletelor de o 
mie ței azi în circulație, cu 
singura diferență că ele vor 
purta în locul Ve< hei steme 
a țării, noua stemă a Repu
blicii Populare Române.

Nouile bilete de 1000 lei 
vor circula în acelaș timp cu 
biletele actuale de 1000 și 
vor avea aceeași putere de 
circulație. Actualele bilete de 
1000 rămân deci mai depar 
te in circulație, ele urmând 
a fi retrase treptat și numai 

| pe măsura în care acestea

Comisia Nr. 48 Orăștie 
în localul lic. A- Vlaicu O- 
răȘtie, dau examen [ic. t. f, 
și b.Orăștie lic. t, f, ș; b, Pe 
troșani. Președinte: V. Ma
rian prof. univ. Cluj, fiz, 
chim.; Membrii: țb. română 
Georgescu Nic. R.-Vâlcea, lb 
franceză Muscă Nic. Orăștie, 
istorie: Mihăilescu Etl. Si 
biu gcografie Florescu Ol- 
ga Petroșani,, latină Georghe 
St. Nic. Orăștie, științe na
turale, Malinvschi Alex. O- 
răștie,; filosof. Tudor Emil 
Orăștie; matematici Nitaru 
Vasile Petroșani.

1600 muncitori eliberați de sub exploatarea capitalistă
Acum câteva zile, munci

torii și muncitoarele dela fa
brica „Viscoza”, au putut să- 
și vada visul cu ochii: a fost 
efectuată naționalizarea fa 
liricei de fire de matase sin
tetica

Trebuie să aruncăm o pri 
virc asupra trecutului, p ■ 
tru a vedea în ce impreju 
rari a |uat ființa această fa
brică ]a care lucrează 712 
bărbați și 895 f. cinci. au io-t 
proprietarii și cum au înțe
les ei să se încadreze în efor 
tu] unanim pentru redresa
rea economică a țării.

Soc. „Petroșani" jx-ntru e- 
xploatarea minelor de căr
buni, printre mulții săi ac 
ționari ii număra în trecut; pe 

vor intra în ghișeele băn
cii prin operațiunile obișnui 
te.

SPORTUL POPULAR In județul nostru

7DD0 de tineri si-au anuntatI *
participarea la competițiile Cupei Unității Tineretului 

Rezultatele technice ale primelor probe desfășurate în cadrul C.U.T.-la Deva și în județ
In județul nostru, Cupa 

Unității Tineretului, această 
uriașă manifestație,polispor
tivă, a trezit interesul maior 
de tineri de a face sport, 
și în acelaș timp de a parti 
cipa cu tot elanul lor la bu - 
na desfășurare a accestei 
competiții.

La comitetul județean al 
Cupei Unității,Tineretului so 
sesc zilnic înscrieri masive 
de tineri- Astfel și-au anu 1- 
țat participarea până în pre
zent 7.000 ( de tineri, 
dintre care 5.540 din județ 
și 1.460 din Deva (muncitori 
elevi, militari).

Primejc întreceri pentru 
clasificare, au avut loc Du
minică 2o Iunie a- c., pe 
stadionul O. S. P. din Deva, 
între liceele de băeți și fete 
din localitate.

S’a concurat la loo.m. plat, 
800 m. plat, 3.000 m. plat, 
sărituri în lungime și în 
înălțime, aruncarea greutății 
și a grenadei, cross, ștafe
te 4 X 100 și ștafetă bal
canică 8 X 400 x 2oo X 100.

Iată rezultatele înregistra
te:

100 m. plat: 1. Rădulescu 
Gh. (L. D,) 12’’ Găz 
dău Alex- (L. D,) i2” 
2/io.

800 m. plat: 1. Any Gh, (!.' 

Bujohi, Mircea lonescu 
Bolș, Pohzu,' Schileriu Grig., 
Bezgari și alții, cari au vrut 
sași mărească câștigul ob 
ținut din sudoarea muncitori 
mii din Valea [iului. Ace
știa a u trecut la înființarea în 
anul 1938 a fabricei ,,Visea
ză” care era numai o mărgea 
de pe colierul a vuțiilorț acesto 
ra. Tot de acești acționari a- 
parținea fabrica de sticlă T<> 
mești, Țesatoria Racova și 
minele de cărbuni dela lj‘- 
bou-Sălaj-

(. ipitalul necesar pentru in 
vestițiile necesare l-;,u avut 
tot din sudoarea muncitori 
mii miniere din Valea Jiul ui. 
Până la 23 August 1944, 
fabricai lucra din plin 
îngroșând câștigurile acesto ‘ 
jefuitori car\au făcut totul Și 
pentru susținerea. războiul ..i 
împotriva URSS.

După 23 August 1044, ti
să când muncitorimea se 
străduia din răsputeri pen
tru mărirea producției, dom 
nii din conducerea Soc. „Vis 
coza” Lupeni, au depus toate 

| eforturile, pentru ca fabrica 
I să nu poata realiza mai mult

I.)  2’36" — 2. Rusu I, 
(Șc- N.) 3’50”

3.000 m. plat: Any Gh, 
(L. I.) 11’07" — 2, Pă- 
trășcoiu C. (Șc. N,) 11’1 
'5”

înălțime: 1. Găzdău Alex- 
(L- D-) 1,57 m, —'2, Dră 
gan Tibi (L. D.) 1.53 m,

Lungime: 1. lonescu S- 
(L- DJ 5,75 m, — 2, Eră 
țilă I. (L. D,) 5,56 m,

Greutate : 1. Pogor A. (L, 
D ) 9,59. m- —-. 2, Drăgan
T. (L- D,)) 9,51, 5

Grenadă: 1. Borjuca L- 
(Șc. N.) 63,0.6 m. •— 2.

Țârlea I. (L- D,) 61,60 m, 6
Ștafeta 4 x 100: t. L De 

cebal — 2. Școala Normală.,
Ștafeta balcanică 800 x 

400 x 2oo xjoo 1. Școa'a
Normală 4’6" — 2. Li
ceul Decebal.

Cross: 1. Any Gh. (L, 1,1 
9’30" — 2. .Pătrâșcoiu 
Șc. N,) 9’35"

Punctaj General
i- Liceul Decebal 403 pun 

cte;
2. Școaja Normală 204 

puncte;
3- Liceul Industrial 10S 

puncte.
Fete«

Lungime: 1. Baciu Eiisa- 
beta 4.20 m. — 2. Torsan 
3,47 rn- 

de 30 — 40 ]a sută, din ca
pacitatea de producție.

Cu toate că muncitorii u 
atras de partea for majori
tatea teclmicienilor, prod .3 
ția nu se putea majora di » 
„lipsă de materii prime" |,i, 
că nu se pot primi vagoane 
pentru transport, sau nu 
sunt bani, motive invocat: de 
acționari și conducătorii a- 
aresi si-cj.-t Iți, p-n'- , a sa- 
Ixita opera de refacere a iă 
rii.

Dar nu numai producția, 
o sabotau ci și vânzarea [a 
preț oficial al produseloff.fat- 
ricei. Anume cum? Cantități 
)e de celosetă, se vindeau Ia 
fabrici, ja prețul oficial, iar 
()tlo Gartenberg. omul de în 
credere a] acționarilor, co
linda prin țară, la fabricile 
cliente, și încasa suprapre- 
țu]. Activitatea sa a fost în
treruptă de' forurile sindicale 
iar dl- Otto s’a simțit nevoit 
să aterizeze pe alte melea - 
guri, pentru a se afla în si
guranță. Nu i-a lipsit mult 
ca să stea ]a răcoare, a fu-

I. Morman eorosp.

(Condauarc ta pag. IV~a)

înălțime: r. Baciu Elia- 
beta 1,10 m. — 2. Braga 
Sofia 1,00 m..

șibot
100 m. plat: Erodan (T. 

S) 12”
2oo m. plat: 1. Prodan (T

S. ) 26”,
înălțime; 1. Remus V. (T- 

S-) 1,40 m.
r f. - 2. Boțea A. fT- 

S) 1,30”
Lungime: 1. Remus V. (T- 

S-) 5.25”
. 2. Deac O. (T-

S-) 5,24"
Cross: t. Dcac R. (T- S.) 

7”
CUGIR
100 m. plat: 1. Sas N. (U.

T. M.) i2" 2'10,
Lungime: 1. Bati Gh. (U. 

T- M.) 5,31, m.
2. Oneț Gh. 

(U- T- AI-) 5,20 m.
înălțime: 1. Bad Gh. ’U. 

T- M-) 1,35 m.
A- 2. Oneț Gh. G’ 

T- M-) 1,30 m.
Grenadă: 1. Sasu U.T 

M.) 58,8 m.
r? <-r—,u* 2. Filimon ZLT

T. M-) 48,85 m.
Greutate: 1. l’reja (U. T- 

M.) ix m.
- 2. Glaicu (U.T.

M.) 10 m.



ZORI N»

r">EVEHIMEMTELE ZILEI^>
încheierea unui tratat

de amiciție, colaborare și asistență mutuală
Varșovia. l'.a reședin

ța prcșidențial.i din palatul 
„Belvedere" a lost încheiat 
ti Hatul de amiciție, colabo 
rar*' și asistenții mutual i din- 
tre Polonia și Ungaria, pe 
termen <|c 2o de ani.

In cuvântarea sa cu prile
jul semnării tratatului, (’yran 
kiewicz, primul ministru 4 
Poloniei, a declarat că sco
pul acestui tratat ca și al 
celorlalte tratate similare, 
Ste să apere popoarele 
primejdia agresiunii și de 
alt dezastru național.

Lajos Diniiyes, primul
nistru al Ungariei, a subli-

c-
de
un

nu

ANUNȚ
In conformitate cu dispozl- 

țiunlle M. I. Dir. Naționalizării, 
începând cu data de II Iun. 1948, 
dreptul de semnătură socială 
ale directorilor și proouriștilor 
uela Uzinele Metalurgice din 
Cuglr sunt anulate.

Dala această dată va putea 
angaja Uzinele și semna vala
bil pentru Uzinele Metalurgice 
din Cuglr numai tov. director 
Fercău Nicolae.
i s Direcțiunea Uzinelor l

Revolta la centrele de preschimbare 
din Grei-mania

Berlin, 2e. 
zone apusene, 
Schimbarea monedei, 
latia așteaptă câte 5

taie din Germania Anus I 
n.i, au și încăput să se arate. 
In săptămânile urmatoar* se 
vor închide numeroase ja 
briei, un mare număr de 
muncitei i r 'mânând șomeri.

oamenii att

In cele tre* 
.1 început 

J’Op'4-
- 7

ore până sa-i vină rândul la 
schimb. La mai multe cen
tre de schimb, 
rupt cordoanele înarmate.
Revolta a fost cu atât mai 
mare, cu cât în ajun nu s’au 
putut pror ura nici măcar ra
țiile de pâine cu moneda 
veche. I ncle persoane au 
primit plicuri cu inscripții da 
datate din Jvjai - Octom 
brie 1947, ceea ce dovedește 
că noua marcă germană a 
fost tipărită cu mult timp îna 
in te în America.

. <
Primele rezultate dezastru 

oase ale reformei moneta-

Keferma monetară din Germania Apuseană

Mareșalul Sokolovski 
comandantul zonei sovietice a respins acțiunea 
care duce la distrugerea

Ih rliu, ~-j, . R,nli<>!. in
ziua de 2o ftrnii", mai ic-alul 
Sokoloviki, i oinandantul 7.0 
nei d<- ocupații- -ovii-tii ■< din 
Germania, <1 adren.it g< nera 
luliii < l.'iy. guvernatorul mi
litar al zonei umerii ale din 
(.ermaina, o -om-oari in ca 
re ii i nnlirina primirea 11 
soni din 18 Iunie pef< ritoare 
Ia efectuarea unei reforme 
monetarc separate in zonei j 
occidentale de ocupație.

Mareșalul Sokolovski d - 
clara în scrisoiiri-a sa • i na 
poate accepta 41 .casta ;>,’ț 1 
ne < are duo.- la distiugeras

ii* 
pa

d

n<

unității Germaniei
1 i' I

lll

Iul »Ț»I*

u

Uliul

I Ll| 111’

ru»>.

Dela trista experiență a războiulu
antipopular la poziția regimului popular de astăzi

(Urmare di> pag. III a) 

naziști și a aliaților lor, a 
făcut cunoscută lumii întregi 
forța de neînvins a unor țx>- 
țioare care tiu realizat pc â 
șasea parte a globului 
mântesc, un sistem social s-u 
perior oricărei orânduiri ca
pitaliste, înfăptuind socialis
mul, torma cea mai avansa
tă de viață m drum spre co

Cum sabota producția și exploata salariat»
■fosta conducere a fabricii „Viscosa“ Lupeni 

cu atâta ci au trimis și uro 
vocători în mijlocul munci 
torimii pentru a,-i, instiga ]a 
greve care să ducă ]a stag
narea producției.

Printre Aceștia se aflau, 
Homoriceanu, apoi Vasiliu 
Gheorghe, amândoi directori 
administrativi. Muncitorii de
la „Viscoza” i-au demascat la 
timp' și i-au gonit din fabri
că, însă „stăpânii” i-au pri
mit cu multă căldură și le-au 
dat posturi onorabile la di-

- recțiunea generală.
Conducerea reacționară a 

acestei societăți, văzând că 
nu poate să-și ajungă .scopul, 
adică dp a produce haos în

' (Urmare din >pag. III a)

git din țară chiar |în mo
mentul când a fost urmă
rit să fie arestat.

Așa a vrut să fugă din ța 
ră și dl. Bujoiu, care a fost 
surprins tocmai la grani'ă, 
cu valute străine și cu aur, 
iar capul acționarilor d. Bez 
gan s’a aruncat în ziua sta 
bilizării dela etajul 5 văzând 
cum s’au „dus" banii, jmun 
ciți din greu”.

Conducătorii Soc. „Visco- 
za” care nu numai dela Bu
curești dela Direcțiunea Ge
nerală manevrau toate ace
ste acțiuni,nu s’au mulțumit

România a spart seria ghinioanelor 
dispunând de Bulgaria cu 3-2 (1-2)

In cadrul jocurilor J. B. 
E. C., s'a disputat Dumini
că 2o Iunie a- c., pc stadio - 
nul Giulești din Capitală, 
niatchul internațional de foot 
ball dintre reprezentativele 
Republicilor Populare Roma 
ne și Bulgare.

După un joc extrem <]c 
dur presărat îns{i cu faze 
Spectaculoase, victoria a re

venit românilor care au dis. 
pus de bulgari cu scorul de 
3 — 2 (i — 2) prin punctele 
înscrise de FarcaȘ de două 
ori și [Nedelcoff în propria 
poartă, iar pentru bulgari a 
înscris Arghiroff de 
ori.

S’au remarcat din 
națională R. p. r.:
Ionescu, Vass, Costică M1’ - 
nescu, Iordache și Far<. ,-

doia

echipa 
Traian

tre muncitori a recur s la alt 
sistem, care se părea ca pro 
mite mai mult

Astfel până în primăvara 
anului acesta salariile munci 
torilor nu s’au plătit nicio
dată la timp, sub pretextul 
că nu sunt bani.

Organizația de Partid și 
Sindicatul Textil au dus o 
luptă intensă pentru demas
carea acestei clici, în urma 
căreia mulți din foștii condu 
cători ai societății au ajuns 
la pușcărie.

Acum când muncitorii dc- 
la „Viscoza” se văd scăpat i 
de stăpânii jefuitori, sabo 
tori și reacționari în mari 
meetinguri își manifestă rc- 
cunoștiința față de P. M. R. 
și Guvernul R. P. R,

Directorul acestei fabrici 
„Visc.oza Română"-Lupeni e- 
ste acum tov. Kardoș Fran- 
cisc, un bun technician și 
care se bucură de simpatie 
și încredere printre munci
torii din fabrică.In fața mun 
citorimii tov. Kardoș și-a luat 
angajamentul de a depune 
o muncă intensă în colabora 
re cu toți technicienii și funa 
ționarii, pentru bunul mers 
al producției pentru interesul 
celor ce muncesc, pentru în
florirea R. P, R,

I. HERMAN coresp.

munisnt.
Eliberarea atâtor popoare 

calcatc de cisma nazistă prin 
marșul glorios al croi 
armate sovietice, condițiile 
de armistițiu oferite unora 
dintre acestea, printre care 
se numără și țara noastră, c-a 
și posibilitatea de a lupta a- 
lătuii de Uniunea Sovietici 
pintru câștigarea demnității 
de popor ]iber .au arătat po
ziția marelui Stat Socia'ist 
din Răsărit pi [inia respectă 
rii stricte a suveranității și 
independenței statelor mici 
și a consolidării unei păci du 
rabile între

Cotitura 
noastră la 
ex primând in 
rința întregului popor 
de 
iul criminal, și de a întoa- 
ce 
devăraților dușmani de tot
deauna ai taru noastre i . 
psrialismul de orice nuan - 
ța ar fi el a arătat in ăcelâș 
timp linia justă a partidului 
de avantgardă al clasei mmi 
citoare, realizatorul actului j 
storic dela 23 August și a 
demascat încă odată pe tră
dătorii intereselor naționale 
burghezia reacționară repre
zentată prin partidele așa zi 
se „istorice” și cei deopotr; 
vă cu ele, reprezentanți ai 
capitalismului hrăpăreț, ca
re încercau schimbarea ra 
portului de forțe în folosul 
regimului burghezo-moșie - 
resc.

Dela stabilirea condițiilor 
armistițiului generos, la a- 
jittorul acordat la conferința 
de pace și ulterior cu prile
jul celor doi ani de secetă, 
în sfârșit, prin acordarea de 
materii prime ș; utilaj a- 
re au îngăduit redresarea i:1 
dustriei noastre, restabilind 
în marc parte economia și țn 
găduind realizarea acelor 
structurale reforme care au

popoare, 
realizată de tara 
23 August 1. „4, 
mod hotârit doi 

de 
a ieși din războ-

armele împotriva a-

-i 1 ăt.it pi■■ birului ; 1 u 
mul spre regimul nou 
astăzi, '-1 și prm redu>. 
cu 50 Ja ii»ată, a rep. 
de război, m.we * nnastn ■ 
cină și astăzi prețioas.» 
stră prieti na Uniunea S,"ȘC’ 
înțeleaptă p. ii- ru ne-oile 
tică, a arătat ințeleg.-’o ' sa 
stre, ajutând pipia p.-ț.. u 
lui nostru pentru o viață : 
hună.

Sub steagul glorios al Par 
tidu]ui 1 lașei muncitoare 
inițiatorul și infăptui'oi td a 
celor epocale reforme carr 
au dus țara noastră și intr, 
gul ț>opor dela înlătură’. ?a 
monarhiei și a reprezentanți 
lor capitalului din guver 
prm preluarea țniterii poli*; 
ce de către clasa muiwiui.re 
in ajianță cu țărănimea muți
și intelectualitatea înaintata 
la creiarea bazelor spre so 
cialism prin naționalizai. a 
principalelor mijloace de pj» 
ducție. ne găsim astăzi 
la trei ani dela înfrâng ' 1 a 
imperialismului fascist ră- - 
punzător de ororile celui de 
al doilea război mondial - 
pe un drum cu totul nou.

Este drumul democrației 
noastre populare înainte $p. 
socialism, ]>e linia dcsovltă 
rii pașnice a popoarelor 
realizarea unei păci durabile 
poziție care ne situează 
in marele și puternicul lagăr 
democratic șt antiimțJenalist 
având în frunte forța de ne
învins a Uniunii Sovietice, te 
ptătoare consecventa pentru 
pacea ți eliberarea popoare
lor oprimate, alături de for 
țele celorlalte țări ale demo 
crațiilor populare, împotri
va amenințării instigatorilor 
la un nou război imperia
list, , ii .

Mihall Mihuțescu

o
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