
Luptând cu hotărâre împotriva dușmanilor săi de clasă 

In alianță și sub conducerea clasei 
muncitoare, țărănimea muncitoare își 

va rezolva înteresele sale
Alianța dintre .clasa tnuitci- 

•‘♦ATe*  și țâraniipia nniiv jloa 
T<: care constitui- una
din p r o b I o ni <• I o 
de baza a politicii Partid i - 
lui Muncitoresc Român și 
a regimului de democrație 
populara din țara noastră. a. 
iornial subiectul unei largi 
desbateri în plenara a II a 
■><■(. d P. M. R, în <:a- 
«R >1 căreia s’a adus o serie 

âmuriri prețioase în le 
na cu desăvârșirea e- 
alianțe-

..opta comună a «lașei 
Jncitoai'e și a țărănimii 
uncitojre. dxată pe alianța 

«aurită și sudată temeinic pe 
baza luptei dusa de clasa, 
muncitoare in frunte cu Par 
tidul sau de „ivantgardă 
pentru înfăptuirea visului de 
veacuri al țărănimii munci
toare reforma agrară — 
pentru înzestrarea și complec 
t-irea inventarului ei agricol 
cu unelte și mașini, vite și 
cadre tehnice, precum și a 
intensificării schimbului din 
»re oi'aȘ și sat, a însemnat 
pentru țărănimea muncitoare 
Rași uriași făcuți pe dramul 
desvoltării sale și a îmbu
nătățirii nivelului său de trai.

Alianța dintre clasa mun- 
< itoare și țărănimea munci
toare s’a consolidat tot mai 
mult în urma acțiunilor dus© 
<]'• guvern în fnloș<jl aCasi.ei i 
din urmă,prin Înlesnirile Ce i 
s au acordat la plata impo
zitelor, decizia de liberă vân 
aare a produselor agricole 
și animale, precum și lămu
ririle aduse dc tov. Uh. Ghe- 
♦rghiu-Dej, secretarul gene
ral al P. M. R. in legătură, 
cu unele probleme ale alian
ței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare.

Astăzi alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea 
muncitoare necesită o adăn- 

că dcsnoltfin , bazată p- ana 
lizaiea atentă a relațiilor de 
«Iasă existentă la sate. Este 
bine știut, și Rezoluția 
precizca/,1 aeesl lucru 
că în sânul țărănimii sunt 
mari diferențieri «le clasă și 
de aceea este necesară lănnr 
rirea aCCstor diferențieri și 
stabilirea prccisă a aliaților 
și dușmanilor clasei inund 
toare.

Sunt plugari care și mun
cesc singur pământul iară a 
întrebuința puterea de nmn 
ca a altora și țărani care ■ 
și muncesc pământul, exploa 
tând puterea de 'muncă a pro 
letariatului agricol. Aceștia 
din urmă sunt elemvnetclc 
exploatatoare ale satelor, Jm 
potriva cărora țrebue să se ' 
îndrepte necruțătoare lupta 
de clasa- Ei au interese po
trivnice țărănimii muncitoa 
re pe care caută să o exploa
teze mai departe ca și in 
trecut.

Gh. Ploșu

(Continuare în pag. IV-a)

După o muncă titanică de 96 ore
Minerii din Teliuc au reușit
să scoată din mină apa care îhundase gabrile

In urma plo lor torențiale 
cari s'au abătut asupra jude
țului Hunedoara în ultimele 
zile minele Teliuc au avut 
mult de suferit, orizonturile 4 
și 5 fiind complet inundate.

După 96 ore de rforturi 
uriașe, minerii din Teliuc, a- 
jutați de muncitorii dela Ca- 
lan și I.M.S. Hunedoara, cari 
pătrunși de spiritul de solida
ritate, le-au sărit imediat în 
ajutor, au reușit să scoată 
apa din galerii, lucrul pu-ând 
să reînceapă normal.

X E D A U Ț I A; Oevi Str, Knrl Mane Nr. 2 Telefon 282
ADMINISTRAȚIA: Jtva Palatul Preteokrll Telefon 428
IIM refl. ; I1UU t> oanf. ftprvb. Olr. Cin rrr Ir. 217,393.911
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Nationa.izarea înlătura sabotajul patronal
din întreprinderile S.E.T.A., I.A.R.T. și „Becker“
Muncitorii acestor întreprinderi au acum posibilitatea de a se încadra 
cu tot elanul în efortul comun pentru refacerea economiei naționale

Pentru ;i nț >la -cama de 
iul sa aruncăm zi prăirc a-tipia 
boturi in iutrei ln> leri\' din Deva.

Deși unt Miie.t uidcii mai mic , 
sau sui tir ate ac marilor -ocietăți 
capitaliste din ți',1 pa Ironii nesa 
țo-i au dus p in ci’ va ina apriga 
lupla împotriva '>-colilii cano 
mice a tării, impur ta bunei stări 
a poporului inu.l.iioi

Aceste opt.'ații au avut 
loc în prezență" fov. Fi ta 
Adalbert, noul director al 
Uzinelor Calan, tov Săbău 
Liviu, director tehnic al acele
ași întreprinderi, tov. Mol
doveana, secretarul Organi
zației dc Partid, precum și a 
mai multor reprezentanți ai 
sindicatelor Calan și I, M. S. 
Hunedoara, cari cu tșții au 
muncit efectiv pentru o cât 
mai rapidă terminare a luc
rării.

necesitate;! naționalizărilor. <• des 
situației create de banch'rii sa-

Vechea conducere S E T A.; a sa
botat in permanen ft electrificarea 

satelor și orașelor noastre
Cari dintre cetățenii judi(ului nu- 

tru, coii-umatori de curent ele lrid 
furnizat de SETA nu s’an plâns du 
prețul exagerat al «uren'ului elec, 
trie? Câți locui.ori din periferȘa 
orașului Deva, cât și din sa e e ne, 
eleitiiiicate, nu 'au pu!u' buittri 
de bint-ia.eiilc e cetii na ii in gos 
podăriiie lor p.ențrucă SE I A, marș 

, .întreprindere e'eclrica din Ardeal, 
deținuți in proporție de 01 ia sută 
de capitaliștii din Elveția și 9 la 
sut'ăde cafi.alișli io n ni, ie.ia | e :■> 
tiu Iu rarile de introduccie a cui 
rcntuiui preturi exagerate, ( inc nu- 
și amintește că numai datorita i i- 
tcrcenției energi.e a P.MR ț rețut 
curentului a fost eitinil inccjxin I 
din luna Mai cu 'JOIa sibă\

După 23 August, pentiu a con
tribui cât mai muil la lupele, ,i a 
dcsioltării țării noa-tr , pa roil -’nl 
n’a mai învesti; uimi nici | cu ru

I. BRAMEJă

iiicniiiH h j în e a li'îlajq-
hii, ni i | culm lucruri no: de dec-
iiilicaji-. Dup 1 jcea'tj dai a tuuntv
pini au Jiia- (.«-a rn.ii ma. lipsa
tK ni.Ucjiax, deua r. e pai ronatul
nu-‘i dâdta uixi-un H’lcic.-1 pi ntru
bunul iu»' <1 idicpri liderii

j>1 .t ra, at ii nutriJu i
SC I \ târ ?i indcaga impei'
1 1 imit «11 drț-’ina ai •• irc-
evit a 'ii ic*â  i 1 n p
11 iui Siaui’ui ce;ui u* ruuir*

Muncitorii -ticina'ri Stl A jjii
localitate, dej suni foi rlc it.ni U
număr - IU k-u 1 4/la
iializarii T-au luat
rciu.

ri -i au b-'.st nintul
dt .1 uiun.i ■_ ulu iia. p
lari-- uii*  ■ linii cle.lri 1 Hai*
Saiata la tieml Vii <* \’cii din

luciaii aa *t m*
Ck'pnt<’, precum h < « v în
e <• n ai bune o i i ui 4 II iJbiKr

Ji Hitru|incrc
Xuiil lir> kTGr. i'u. . ■ign<-r Vm

1 .•-ir. araij. ca iu ' ;3- ati
;\i>t -ji c iha r i V=c !ri •
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ECHIPELE MEDICALE 
trimise în Valea-Jiului de către Ministerul 
Sănătății se găsesc in plină activitatea de

Tineretul hunedorean 
întâmpină Cupa Unității Tineretului

Părți pozitive și negative
o bună desfășurare a probe-

depistare a bolilor sociale

urile manifest,iri sportive 
or avea loc în cadrul Cu 
Unității Tineretului, au 
it un viu entuziasm șî 

... . es in rândurile unei bu 
■e părți a tinerilor din jude 
țul nostru.

0 participațle însemn tă
Acest lucru ni l arata atâl 

numărul însemnat al pârtiei- 
panților, care se ridică la 
X ooo cât și seriozitatea cu 
•»re tinerii se pregătesc pen 
*iu a face față probelor.

Astfel, în ceea ce privește 
jaarticrpația, locul de frunte 
tl ocupă plasa Qrâștie unde 
smerii s’au înscris până a- 
cum la competiții într’un 
procentaj de 90 — 92 la sută-

Performanțe elocvente
Serioz tatca cu care tinerii 

se pregătesc pentn.» Cupă 

ne-o arata și rezultatele ob
ținute până acum cu ocazia 
diferitelor întreceri între e- 
cbipe, mai restrânse {din 
punct de vedere numeric, 
întreceri făcute mai mult 
pentru antrenament.

Se cunosc astfel bunele re
zultate obținute de tinerii ce 
feriști dela Simeria la atle 
tism precum și performanța 
obținută de U- T- M.istul 
Prodan, din Orăștic care la 
alerganle de ioo m. a eșit 
primul parcurgând distanța 
în numai i2 sec.
Sport și. munca voluntară
l’n alt aspect din munca 

depusă în cadrul C. U. T. 
este reconstruirea stadioane
lor sportive degradate din 
cauza desinteresului guver
nanților dm trecut — recon
struire prin carc se asigură 

lor sportive.
In acest sens sunt demne 

de evidențiat acțiunile tine
rilor din < ugir care in ziua

H. N. Doreanu.

(Continuare In pag. lil a)

Vânzările de materii prime 
dela o întreprindere la alta se vor face > 
cu aprobarea Oficiului Industrial respectiv

BUCUREȘTI. 29 'Agev- 
pres). Ministerul Comer
țului a decis că pentru toate 
aprobările de vânzări de ma 
terii prime și accesorii.'dc'a 
o întreprindere industrială Ja 
alt.i. nu mai e nevoc de a 
probarea Comisiunii prevă
zută în decizia Nr. 6.578, ca-

Trei echipa medicale delegate 
da Ministerul SânătățH, au sosit 
in Valea Jiului, pentru a lua 
toate măsurile necesare pentru 
depistarea diferitelor boli ce sunt 
răspândite in această regiune.

Înzestrați cu medicamentele ți 
Instrumentajul necesar, cu dis
pensării ambulante, cele trei 
echipe au plecat pe teren deji 
in ziua de 10 Iunie pentru des 
coperirea șl prevenirea cazurilor

re reglementează vânzarea 
dc materii prjme și accesorii 
deținute de vreo întreprinde 
re pen'ru propriul ci proces 
de producție-

Aprobatea Oiiciuhii lndu 
strial respectiv este suiic.en 
ta-

da T. B C., boli sodafe, dentare 
etc.

Echipa de radlolog’e, a'a de
plasat la Lonea unde an foat 
examinsți peste 800 de muncitori 
și membri de familie, giaindu-ee 
un procent da morbiditate rela
tiv mic.

Echipa sariologlcă pentru 
pistarea bolilor aodale. Cu 
zia deplasărilor făcute La Pe
trii a, a efectuat 609 analiza de 
sânge șl spută, iar echipa dan- 
tistică, a consultat 450 munci
tori, a executat 543 extracții de 
măsele și 187 extracții rădăcini.

Aceasta acțiune aanitară în 
Valea Jiului a fost inițiată de 
citre tov Marfa S&rbu, di pută t 
de Hanedoara care șl-a luat 
angsjament față de guvernul 
Republicii nosstre populare pre
cum și față de cttlțenil Văii 
jiului de a ajuta la rezolvarea 
cât mii curând problemelor in 
aceasta regiune.

I. HERMAN
coresp.



ZORI NOI

In cadrul Cupei Unității Tineretului la Brad

A avut loc o mare manifestație sportivă Știri și fapte din compui muncii voluntare
BIMD, 27. ■— Duiiftili'ca 27 Iunie 

a. (. s’a deiluMi at |,i: Uremii spor 
tiv al Lii. Avram lancu din BiacJ 
prubcli- sportive in ui'.lr.u (.u, ei 
Unitufii 1 iueie u'ui.

Pt arena sportiva s’au inlrdi.it 
tinerii muncitori sSteni ți elevi di- 
toate naționaliliti e, paitii i rân.l in- 
tr’o deplinii vordia i'ale la loal< 
competițiile su.lându se înhe Io i o 
teineruieit legatur i pre.nizr a de. 
rlin. r uni ă 1 a t n-icillu .

Un public de Ini de numeros a 
pmiiant întreaga .i, .le .(ațiir.i i <• tu
turor pcobelor, a .elice, ioolball, 
«te-, intre plasele Brad si Baia de' 
Criț,. |

Dam mai )O, te. uita e v ol> i 
nUfe: 80 iii. plat bii'iț.: 1. Voțli 
ilarul ii u- 10' I iga Ionel 10*  
ți Sortau Doici 10 I 10. toți din j 
plasa Brad. 50 m. p at fete dș. 
<irci ij lleani a rea iz.it 7 5 II) și 
•dș. Receanu Ala ia 7 7 10

*) Articol de fond publicat în 
Nr. 15 din „Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară1', or
gan al Biroului Informativ al Par
tidelor Comuniste și Muncitorești/ 
cu data de 15 Iunie 1948,

la săriturile în lungime banii 
Sclnnillar s’a clasat | imul cu 5/0 
in., urmat de Vo;tiiiariu l ilus cri 
.5,50 ni,. și Toata Duniitiit cu 5,70 
ni Aceiași probă fete:: dș Grecu 
Ileana -1,00 ni și d>. iiae.r Dorica 
3,8(i in.

Înălțime băieți: Sclmii ar Alex.
l, 00 m., fen zle. f'r. 1,50 in. și | 
lielbștern loan 1,50 in Fete: dș. 
Xjrecu Ileana 1,15 m și (iaca Do 
riea 1,15 m.

La grenada b,iie;i: [ urlea Gli., 
00,45 iu., toga Alexandru 57,40 m. 
și Juga Ionel 55,20 III.

La greutăți bjicji: Loga Al xun- , 
dru 13,10 in. S li.ni'lar A;ex. 10,'0
m. și Reoeanii loan 10,10 m.

A urmat apoi un cross ,0U0 iii. 
obținâiidu-se lezulla'.e e: Doica Mi- i 
ron 11,33. Munteanu C. 11,11 și i 
Almășan Victor 12 iniiut

După amiaza la orele 15 repre 
zenfativele p'ase.or Brad și Baia 
de Criș au susținut o p irlida de 
foot-ball care a 1.venit pe merii 
și la scor, bradeni'or eu 6-0. li 
pauza 3 - 0

Iu urma acestor rezullale, pen
tru probele vii.oare care vor a.- 
vea loc la Deva | ri ui doi clasap, 
rlela fiecare intiejcre vor susținq

culmile acrilor p!a-e Demnă do | 
lemaiiat e-Ue co upor'a ea pa ei Ba' 
ia Ic t.'ij la . oi c al e ia', daci, 
avem ia vi le e cu mi mu de c.îtvis 
timp s’u început a i e .lucirea li- 
nercliilui pe taifun sportiv >

Zino li'in.escu, coresp.

Munca de difuzare 
a Zbirului „Tânărului Mim 

citor”, este, și trebue sii fie, 
una dintre preocupările de 
senina a tinerilor hunedo - 
reni S’a observat inșii, ca 
în aceasta munca, unele din 
tre organizațiile l'. 1 M.,
săvârșesi anumite greȘc'i. 
Acesta e cazul org. de pla
să Hunedoara care din 
cerința de a (difuza un număr 
cât mai mare de ziare, le 
da spre vânzare la diferite 
le cooperative, prăvăli sau 
depozite din oraș sau plasa, 
unde sunt d (te omparatoiT 
,.r ir locul vestului de bani 

ce-1 mai au de primit și u- 
neori. chiar fără voia acesio
i'a-

Continuând <a ziarul să se 
vândă în acest fel, cumpăra 
torul nu și ' a putea da sca 
ma de importanț i lui, sau 
in cel mai. bun caz își va da 
seama foarte târziu, ziarul 
ne prezentând pentru el ni' i 
un interes, ne cunoscândiii 
necesitatea și importanța de 

:a fi citit.
Difuzarea se va face cu 

mai mult succes, ducându-■ 
o muncă de lămurire prinț ca 
'să se arate contribuția i 
tui ziar la

C
e

ICC>-

ridicarea nivelului

Pe șantierul național „< <h 
Gheorghiu D< j” m zilele tre 
cute grupa 5 a din i cala 
2 a, a brigăzii hunedorem , 
a avut o depășire di: norma 

| de 250 la cută-

politii cultura], a mas-eloi 
de tineret.

1 n ai'c’t Ici. ziarul 1 are 
nu se vinde cu scopuri, co 
inerțiale i?i va ating:? o 
b1«ctiv»ie ral'-. v*  h citit cu 
intci'e- și iși va spori tira
jul.

Scoli de cadre și școli tehnice 

pe șantierubnațional „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
dela Bumbești-Livezeni

In plinit bătălie ik' îlltl'i- 
cere tovjiașeascu iu mama 
între șantierele naționale de 
muncii v iiluntara, brigadie 
rii dela Bumbpști < Livi-zem 
nu precupețesc nici nn cfyrt

Astfel pe șantii-rul națio
nal „Gh. Ghfcorghiu D< j ' s’a 
deschis o școala de cadre: în

C I T I T I 
„TANARUL 
MUNCITOR"

Acesl frumos rczult.il a 
fost obținut datorită alit eu 
tiizjajm.ului <11 care tjnern 
brigadieri au muncit, cât și 
lumi i organizări a muncii și 
a disciplinei de care au dat 
dovada < 11 toți

încurajați <|e acest rezul 
t;(t tinerii brigadieri iși iau 
angajamentul de ași inten
sifica eforturile in muma, 
spic a obține noiii sure -c. 
In afara de bunele rezultat.- 
obținute in munca de pe șan 
tier aceasta grupa are și o 
bogata activitate in < c-ea < c 
privește pnlihi ar,-a articole 
Im' la gazeta de p.-lete-

I Mara,
. cuicfcp. brigadier 

cadrul brigăzii de soc ,,>< 
August" <> școală de mi 
ncrit la Sectorul „Pietrele. 
-Albe" și una de zidărie la 
sei torul Lainici.

(Cursurile se predat» de că
tre ingineri și tccliniciciii .și 
în cadrul lor brigadierii în
vață aritmetica, noțiuni de 
construcții de 'l'unele, zidă
rie și lucrări de .alta. Durata 
școlilor va fi până la ier 
minarea lucrărilor după , a- 
re brigadierii vor avea un 
nivel politic și tc-lmic rid; 
cat, vor avea m mai tnari 
posibilități de a munci efc< • 
tiv pentru reclădirea țârii.

E Truța coresp.

Din Vafea Jiului
In urma ploilor < ăzute iu 

ultimul timp, râul rlela l't 
șt< ra Boli, ri-varsâudu se -< 
fâ< ut împractii abila șo-c-a a 
|)e\a Petroșciii. pe o distan 
ța de 10 m.

I ’ T. M. iști din l'etroseni, 
eonștienți de importanța a- 
ccsli i șosele , ai» eșit ime
diat pe teren, reușind c 
timp de 6 ore -a transț 
75 m. c„ de pietriș, ne 
la umpler(-a i-scavați,-i 
dusă dc apa-

S’au evidențiat in aci 
sta munră tinerii dela Ș. ■ 
I 1 l'cchnica.

I. Călinaș. cortsp.

La Cugir
ginerii d. la Școala lud c 

striala, renunțând la timpul 
liber ici aveau in zilele de 
Duminica. au prestat un nu
măr însemnat dejore di- mu.i 
i a v olimtara.

In cadrul numeroaselor or 
acțiuni, au plantat un mima:- 
de < < a- 200.00 pticți <k- di - 
verși arbori, pe dealurile ca
re au fost dcs|>ădurite d-5 
la< omia cajiitaliștilor care 
jefuiau bogățiile țarii sun 
regimurile trecute.

S Nădăștzanu, coresp

ANUNȚ
lasiruclorul Județean al Fron

tului Plugarilor Faur loan a fost 
exclus din organizația Județeană 
a Frontului Plugarilor pe timp 
de 6 luni pentru abateri gra e 
dela linia Partidului nostru.

începând cu data de 26 lunii 
a, c., încetează orice delegație a 
susnumituiui.

Topoarele din țările cu de
mocrație nouă construes 
pentru prima dată în istoria 
lor, cu imens entuziasm, o 
viața cu adevărat liberă și 
își consacră sforțările lor în 
muncă, inițiativa lor crea
toare, consolidării democra
ției populare, ale cărei baze 
economice și politice le lăr
gesc și le întăresc.

Succesele economice și 
politice (ale democrațiilor 
noui, obținute sub conduce
rea Partidelor comuniste și. 
ymcitorești, avanigardă în

cercată a muncitorimii, nu 
au 'fost obținute fără efor
turi. Construcția socialistă se 
desfășoară in condițiile lu
ptei ascuțite de clasă, care s© 
manifestă în cele mai feluri
te forme. Desvoltarea spre 
socialism nu este un drum 
neted, croit fără lupte, fără 
greutăți și fără greșeli.

Arma cea mai puternică 
care ajută la descoperirea și 
lichidarea slăbiciunilor șf 
greșelilor este autocritica.

Critic*  și autocritica în
lesnesc lupta împotriva duș-

Autocritica, armă ascuțită 
a Partidelor comuniste și muncitorești*)

manilor clasei muncitoare ș, 
ai socialismului, ele demasca 
uneltirile lor ajută la lielg- 
darea la vreme a lipsurilor 
în muncă făcând posibile. în 
felul acesta, noui succese.

Lenin și Stalin ne învață, 
că abia după luarea puterii 
de către un partid revoluțio 
nar marxist, autocritica este 
deosebit de necesară, toc - 
mai pentrucă membrii u - 
nui partid de guvernământ 
se pot ameți de succese, și 
în consecință să nu-și dea 
seama de greșelile lor, u- 
șurând astfel treaba dușma
nilor,

li clar prin urmare că cri
tica și autocritica capătă un 
rol de o deosebită însemnă
tate în lupta pentru a da un 
nouă avânt economiei națio
nale a nouilor democrații, 
pentru a ridica nivelul șț 
calitatea întregii munci ideo
logice, politice și organiza
torice.

Autocritica nu este ceva 
momentan și trecător. In ar
senalul partidelor marxiste, 
critica și autocritica consti- 

tue o armă totdeauna activă 
indisolubil legată de spiritul 
revoulționar al marii teorji 
a lui Mat'x, lângels, I.enin, 
Stalin. Autocritica este legea, 
de desvoltare a Partidului, o 
metodă specială de educare 
a cadrelor Partidului, a cla 
sei muncitoare și a întregulu 
■lui popor, în spiritul desvol 
tării revoluționare.

Dacă nu există critică ni<-i 
autocritica in organizațiile 
Partidului, e cu neputința a. 
se realiza cu adevărat prin 
cipîile de organizare ale par 
tidului marxist, e cu nepu
tință a se întări organiza
țiile Partidului și legăturile 
lor cu massele, e cu nepu
tință a da cadrelor Partida 
lui o bună educație rnarxist- 
leninistă.

Dreptul de a critica in ca
drul adunărilor Partidului țpe 
oricare activist decurge din 
principiul democrației inter 
ne, libertatea criticii și a au
tocriticii înlesnește masselor 
Partidului controlul activită
ții responsabililor Partidului.

„■Bolșevicii nu pot ignora 

spune tovarășul- Stalin. că 
lozinca autocriticii este baza 
activității, partidului nostru, 
mijlocul de alintări dictatul a 
proletariatului, sufletul me 
todei bolșevice de educare a 
cadrelor’’.

Aceste cuvinte ale toi ar.1- 
șului Stalin, deiinesc com
plect și limpede rolul și lo 
cui autocriticii in întreaga 
viață internă a Partidului, 
ca metodă constantă a mun
cii organizațiilor de Partid.

In organizațiile dc Partid, 
unde organele iconducătoar<J 
nu sunt alese, ci desemnate, 
de sus, nu poate fi • 0 ba de 
democrație intenta i 
puțin încă de critica au
tocritică; membrii ac. lok- 
partide se tem de a și spu.ie. 
părerea, de 3. critica st i~ea 
de lucruri existentă, spre a 
nu deveni victime a: unor 
repi'esalii.

Fără a desvolta critica ?i 
autocritica, fără a acage 
massele largi ale muncitori 
lor la descoperirea și supri
marea lipsurilor și greșelilor 
existente, e cu neputință a 

merge inainte pe drumul so
cialismului. F.ste dec; i u a- 
tât mai necesar a îndruma 
massele muncitorimii. a ■■ 
țărănimii muncitoare, ale in
telectualilor progrcsișii, sp.i, 
critica și controlul pornit de 
jos. O atitudine nem.arx s? 1 
lață de critica și dc aut'" 
tică este adeseori urmar. 
lăudăroșenie! și a ingâtV 
uneori a neînțelegerii ro 
autocriitic;i ca metodă 
țiala a muncii Partiduli 
este adeseori urmarea 
ței de a limita critica 
o înnabuși, de a sfâi t 
cei ce fac observații critice 
serioase.

atitudine greșită faț.i 
de critică se vădește și in 
1 aptul ca in loc de a recu
noaște și de a îndrepta glc. 
-Șeii comise, critica este pri
vit 1 in mod filistin, adica 
drept o insultă caic știrbește 
pie-tigiul și „onoarea unifor 
mei" cutărui sau cutărui ac 
tiv .st, conducătorul unei Or
ganizații, unei instituții, etc. 
Ai c .stă cale nu duce și nu 
poate duce la întărirea orga
nizațiilor de Partid și la o 
justa educare a cadrele , 
dimpotrivă, ea cste foarte 
primejdioasă pentru viața șj 
dezvoltarea, partidelor. In 
Si'hi.nb faptul de p recunoaș-

inlrdi.it
rczult.il
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O nouă casă de odihnă

la Zam
(Urnire dla peg. 1 ■)

Griji regimului nostru dr 
democrație populara față 
de regenerarea forțelor de 
muucă a celor ce muncesc, 
se concretizează prin tufiin*  
țarea și amenajatea a cât mai 
multe case de odihnă. Astfel, 
la Zam, în localul fostului 
castel >Cernovitz« și parcul 
înconjurător s'a amenajat o 
colonie dJ vară.

de U5 Iunie ,a. c., au înzestrat 
stadionul sportiv din locali 
tate cu o pistă de alergări 
și a tinerilor jdin Deva , care 
timp de o săptămână, consti 
tuiți în echipe de câte 25 
de oameni au prestat zil,ii” 
câte 3 ore de mum ă volun
tar^ încărcând și descăr - 
când 6 vagoane de sgntă 
necesare nivelării pistei de 
alergări de pe arena spor
tivă-
Rezultatei9 munci da lămurire 

și mobilizare
Dacă s’a reușit ca la Oră- 

Știe U. T- M.-iȘti să partici
pe într’un procent de aproa
pe 100 la sută, la competiții, 
la Șibot din 70 de tineri din 
T- S. să participe 60. la De 
va tineretul militar în pro
cent dc 96 la sută, ia'- kt 
Crișcior tinerii să ia part: 
la probele sportive într’un 
număr de 1.100. desigur că 
toate ceste.ii) 1, au fost po
sibile numai datori - 
tă intensei munci de lămu
rire dusă până la cea mai 
mică unitate.

S’a arătat tinerilor impor
tanța acestor manifestări 
sportive - unice până acum 
- • prin care pe lângă lo
vitura hotăritoare ce se da 
profesionismului, se sudea - 
ză și mai mult legătura între 
toate categoriile de tineret 
și se crează premizele -jn?i 
organizații unice și puterni
ce a tineretului din Republi
ca Populară Română.

Rezultate negative
Scăderile muncii de lămu

rire și mobilizare — și în- 
tr’o măsură și primirea cu 
întârziere din partea ()rg. 
Jud. U- T. M.-Deva, a in 
strucțiunilor—a făcut ca în 
unele plase, cum e Hune
doara, atât org. U. T. M.

Amenajarea parcului și a 
castelului a început de mult 

Astfel s'au săpat fân- 
entru acționarea cărora 

instalat motoare electrice 
jiu și un generator e'ec

Solemnitatea deschiderii 
concursului de cântece, dansuri și teatru 

„Petofi4’
BUCUREȘTI. 2) (AgcrpRs)
Duminecii s’a dc:.cnis Iu largii 

Mureș priim’o ma c ies ivi a e con
cursul .jPctuti” pentru înlreg Ar- 
dtalu'. concurs Ja care au. partici
pat. ja la'i linala, i'ts'e 1.500 can
didați tare akătuesc echipe c dc 
cântece, dansuri și teatru.

1. solciiHihatea deschideri au 
fnsl J. fa'.a d. Ca io Sandor p e?v- 
dințch l’iu.inii Populare Maghiare

Rectificare
Din cauza unei erori a fost pusăk 

Ia <.urtspon.lc;iU< tov. I. Grozăvești*  
din Cugir .^Muncitorii și tehni
cienii uzinelor na ionalizate din Cu- 
gir an realizat un nou perforator su
perior celor de fabricați**  străinA’^ 
din \'r. 551, iscălitură tov. Alic 
Vi oi ci.

Venim dcvi cu < menita re ti li are.*.

șt1 deschis și cinstit greșelile 
comise și de a le îndrepta 
prin lapte, întărește Parti
dul. educă cadrele in spi
ritul autocritic fața de mun
ca lur. 1(. ascute vigilența, ic 
însuflețește și mai mult :i 
inta- e-te întreaga muir. ă 
internă a Partidului.

Conducătorii Partidelor, cj 
liniște francez și italian 

■.dovedit, din acest punct 
i tdere. la înălțimea misi- 
lor: au recunoscut cin.s- 
lupă consfătuirea infor- 
ă a Partidelor cornii- 
, ținută in Polonia, la 

sta, îtul lui Septembrie 1947, 
greșelile lor și au primit <_-a 
marxiști critica aspră, a ace
lor greșeli. In rapoartele lor 
publicate în presă, tovarășii 
lactjUes Duclos și Luigi L011 
go au făcut o analiză amă
nunțită a acelor greșeli- Di 
pă ce au criticat, defectele 
muncii lor. Partidele comu
niste francez și italian le-au 
îndreptat în mod conștiincios 
au intarit astfel rândurile 
lor și .au adus o contribuție 
f<>arte prețioasă la munca d; 
educare justă a cadrelor Par 
tidului in spiritul marxismu
lui revoluț anar.

,Toate partidele revoluțio-t 
nare care au pierit până a- 
cum, spune Lenin, au pie

ric care va furniza curentul 
necesar și iluminării castelu
lui, Se mai construește de a 
semenea un pavilon deschis 
tn care se va lua masa în 
aer liber și un mare spălător, 
tot în aer liber, un stadion 
sportiv, care va servi și lo
cuitorilor comunei și o sală 
de teatru și cinematograf,

Ineepând din data de 1 
Iulie a. c„ un număr însem
nat de muncitori în special 
tineri, vor veni să se odih
nească în acest loc, având 
cele mai bune condiții de 
recreare. V. Turza, corzsp

și deputata AViluș lloila. HiCiilbr.t 
în Prezidiul .Mărci ‘tdu.iău Națio 
nalt.

Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de d. deputat Ba’og Edgar 
care a arătat câ la concursurile 
preliminare, care au precedat fi
nala de [huni icca, au luat parte 
peste 20.000 de concurer.ți dansa o i, 
cântăreți și membrii ai echipelor 
tcahalc din întreg Ardealul, con- 
cuișurile desfășurându-se iu fața a 
100.C03 de spectatori.

D sa a (Vratat în continuare că 
la scrbări'e dela Sighișoara care vor 
avea loc la monumentul lui Petoli 
spre sfârșitul lunii lude, aceste con
cursuri vor fi reeditate pe baza 
unui program nou nă u. din, lupta 
și inunja țăranilor.

Concursurile fina e ' Petoli s'au 
disputat și Luni, concomitent în 
trei săli diferite din Tg Mureș. 
Ele au luat sfârșit eri seară când 

| s’a făcut si premierea echipelor ce 
| s’au distins.

rit penlrucă s’au lăsat cu
prinse de trufie și n’au fost 
in stare să vadă în ce consta, 
forța lor, temându-se tot
odată să vorbească de slăbi
ciunile lor”. Această învăță
tură importantă a lui Lenin 
este uitată și încălcată de 
cei ce stărue în a muși recu - 
uoaște greșelile și nu văd în, 
dăratul tăi tăierilor lingușitoa 
re și a laudelor exagerate, 
lipsurile foarte grave ale 
muncii lor.

Aulociit.'ca este o dovadă 
a forței și nu a slăbiciunii 
Partidului marxist, căci nu
mai un partid puternic, so
lid legat de viață și pășind 
spre victorie. își poate |>er- 
mite o critică necruțătoare a 
lipsurilor sale in fața mas- 
selor largi ale Partidului, ale 
întregului popor.

„Numai partidele cari a- 
parțin deja trecutului și sunt 
sortite să dispară se pot te
me de lumină și de critică, 
Noi nu ne temem nici de 
una, nici de cealaltă nu ne 
temem de ele pentrucă sunt 
tem un partid în ascensiune 
care pășește spre victorie, 
Iată dece autocritica... este 
un semn al marei forțe, și nu 
a slăbiciunii Partidului no
stru, un mijloc de a-1 întări 
și nu de a-1 descompune"

Naționalizarea înlătură sabotajul patronal 
din întreprinderile S. E. T. A,, I. A. R. T. și „Becker

vi’nlaria e, larii IlUe ’c |)rt'jiiii, care' 
in Ic tâ fie întrebuința e | 1 1I111 re 
voile a ute, erau la a e nmi ițizale. 
I ov Wagner nn seninaleaza cii i 
mediat după naiiu: .1 iza <■ au o 
sil noi liste de prețuri, care pre’ 
s ad pentru unele mate, ia e r< du) 
ceri cu 15-20 la șutii. Ifcascmenea 
noul director ana iz. aza aiiianuiițit 
problema elf,ui ii prețului >a ener
gia electrica, pentru care a >i pro 
pus unele pruncie

Vedem ilecgră pin uaima'izaie 
la SI. 1 A lucrurile h’ail schimbai, 
fundamental.

Industria Alimentară din Deva, 
deși cu instalații moderne șl cre
dite acordate a fost sabotată 

sistematic de patroni
Una din întrep iude.i e din Deva, 

la care s'au petrecut cele mai mâr
șave acte de sabolaj, este Indus1 
tria Alimentarii Română Transilviț- 
iicană. Această întreprindere, cu vreo 
10 salaria i. dintre care I funcționari 
Direcția o avea Ia București, unde 
erau vre-o 12 funcționari „supe- 
rioti , ca,re nu dădeau niciodată 
Pe la fabrică, în schimb primeați 
lefuri grase.

I

întreprinderea, deși este dotată 
cu instalații moderne pentru fabri1, ‘ 
earea de conserve dc carne, legume.' 
fructe, mezeluri, precum șl cu in
stalații speciale pentru producei^Ja 
Colofoniului, a teipentinej, a ele 

iului.de oase, Breiili)! și a altor 
produse chimice, a fost lăsată de 
patroni fân lucru, pentru a putea 
sabota in ai bine refacerea econo^ 
mică a țării noastre.

Cu atât mai condamnabil esleț 
sabotajul acestor j.atroni, cu cât a- 
mintiin că direcția din București' 
a ridicat dela diferite bănci și inț 
sti u ii tina îciare,-jmpor'arite ;ur..', 
de hani, care se ridica la suma de 
17.000.030 lei, bani care numai în

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.
(Stalin).

Numai partidele burgheze 
care ascund poporului ade
vărul, care își ascund de
fectele îndărătul unei fațade 
înșelătoare, partidele istori
cește condamnaate.se tem de 
lumină și de critică. Să în
cerce burghezia să-și facă <> 
autocritică cât de cât se
rioasă, să încerce să critice 
cât de cât deschis propriile 
ei defecte; nimic nu se va, 
alege din regimul burhez.

Partidele marxiste văd în 
desvoltarea unei critici și 
autocritici setoase în rând a 
rilc masselor, în priceperea 
de a asculta glasul ior, un 
mijloc puterme de a strânge 
și mai mult legăturile cari 
le unesc, cu clasa muncito
are cu țărănimea piuncitoare 
și cu întreg poporul.

Dând o largă desvoltarc 
criticii și autocriticii serioa
se învățând cadrele să re
cunoască și să-și îndrepte 
greșelile, trăgând, concîuz i 
de ordin general din expe
riența pozitivă a muncii, 
partidele marxiste își vor în
tări rândurile și vor strânge 
și mai tare în jurul lor mun
citorii, în lupta pentru nouț; 
victorii ale democrației popu 
lare și ale socialismului. 

mh ă măsură au fo t in ri buințali 
pentru prociyaiea dc materii ț» il 
ine și pentru clirltue'i defabricație

O parte din această Suinii a fost 
alocată pentru fabricarea de ion, 
serve, din care o cantitate impor 
jtanlă a fod alocată ț entru c opera 
tiva inumito i’o- tle'a Ma’a a Bucu
rești conserve pe care inum itorii 
nil le-atl putut consuma fiind al
terate.

In afară de a e-tca pa r.iiiatul, a 
neglijat complect atât liviaria pro 
duselor fabricate, cât și aprovizio
narea <11 materii prime, lascn I o 
marc parte din in-talați Ic fabricii 
sa rămână neufili/ate, iar a'amlle 
inuncito ior nil au foit p'ă i ' nicio
dată la timp.

Naționalizarea a pus ia ăi ace 
tei stă i de Iu r.ui B cm a și e t ■- 
ziasmtil mim ifori o; a fost 'ă ă mar
gini, mai ales când la conducerea 
fabri ii Io a fo t n a a' un mun
citor tov. Korosv I.eopold. Scăpa i 
de sabotajul și e,jl"a a ca palrrz 
nată, niuicto ii câ' și 1 o a . ondu 
cere au pornit la muncă pentru a 
scoate fabiica din i nația 13 ala de 
vpehea conducere.

Muncitorii și tehnicienii impn - 
tina cu nou! i e to', ie pe â idu i 
angajamentul luat cu ocazia națio- 
nalizării de a munci din răsputeri 

Tineretul hunedorean 
întâmpină Cupa Unității Tineretului 

(Urmare din pag. l-a)

pentru propășirea fabric'i au tre
cut la fapte,

A tfel cu bani puțini, fabrica ■ 
intrat în funcțiune S’au tă al porci 
si vite pentru fabri arca de ine 
zcltiri, iar se.ția de co'ofoniu, clei 
de oase și pentru alte produse <bt 
•mice a ijitiaf în fitricțiur.e

Muncitorii i.u vo- avea odihni 
până nu vor face din fabrica loț 
o in<1u trie î flori ca e car să aducă 
un aport important la propășirea1 
economică a țarii noa-tre.

Statul — bun gospodar va pună 
in funcțiune fabrica de teracota 

și porcelanuri , Becker"
O alta întreprindere naiiona 

zata din orașul nostiu esțe faP 
linca de teracotă și porce'anuii ,,fe
lcer”.

încă din 1012 patronul a găsit 
de ciivința pentru a putea •■abot» 
mai bine desvoltarea economica a 
țării noastre, cit toa'e că avea ma
terii prime și semifabrreate, 
sa închidă fabrica. Acum 
Statul jioporului muncilor —. 
un bun gospodar — nu va la-a 
această fabrica să lâncezeala ia 
timp c e (ara noastră' e Î11 plin efort 
pentru refacere economică și pro
pășire.

I. BRANEA

cât și elevele dela Lic. In
dustrial din Hunedoara, să 
nu se prezinte la competiții, 
iar org. U. Tv M. din I, 
M- S. — care este una din
tre cele ntai puternice din 
județ, — să aibă o participa 
pație cu totul neînsemnată.
Nu numai un singur sport

Un alt aspect care trebue 
remediat este unilateralita - 
tea. In unele locuri, — caz 
specific la Deva, — se a- 
cordă mai multă importanță 
foot-ball-ului.

Desigur nimeni nu conte
stă valoarea acestui joc spor 
tiv din toate punctul de ve 
dere, dar va trebui să se 
acorde și celorlalte manife
stări sportive importanța Cu 
venită.

înlăturarea greșelilor
Lipsurile semnalate, nu e 

încă prea târziu de a fi în
lăturate și, prin însușirea ex
perienței însușite de difeiite 
le organizații care au obți
nut în mare măsură rezulta
te pozitive, să se obțină J 
acum înainte succese și mai 
mari.

Trebue însă ca toată ac
tivitatea oricărei organizații 
sa fie privită critic spre a 
se semnala la timp greșe
lile care trebuesc înlăturate, 
sa nu se subaprecieze valoa
rea inițiativei, să ducă 
lupta contra unilateralității 
și în special o intensă mun
că de lămurire și îndemna
re- 1 f

O muncă astfel dusă, mi 
va da decât rezultate dintre 
cele mai bune și va arîta 
încă odată că tineretul hune- 
gorean participă cu hotarire 
la lupta, pentru populariza, 
rea sportului d« massi pd 
linia unității tineretului.

H. N. Doreuu ..

iului.de
condamnaate.se
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EVENIMENTELE ZILEI
UNIFICAREA 

muncitorești

PARTIDELOR 

din Cehoslovacia
Noui succese ale comunistior
în alegerile sindicale din Italia

lJr«ga. Reuniunea re 
prceentanților partidelor lO 
inunist și social democrat 
consacrata fuzionării atnhe 
lor partide intr’iia partid < o 
nwîiist unit al ( ehoslova 
<>i' i s’a deschis la Braga In 
ana de 27 Iunie.

Primul ministru, d- Amo
niu Zaapotocgy, președinte 
le comitetului de fuzionate 
a partidelor social democ; a 
crat și comunist, a deschis 
Ședința-

I). Zdeitek Fieri inger, pre 
ședințe al partidului social - 
democrat și vicepreședinte 
al consiliului de miniștri cp- 
hosovac a prezentat un ra
port analizând in amănunt 
istoria partidului fsociul demo 

Soldații din armata 
monarho fascistă trec în rândurile 

Armatei Demdcrate

crat cehoslovac în < insul 
celor 70 ani ai existenței sa 
le.

D- I” ierlinger a critic al cu 
asprime activitatea trădătoa
re a socialiștilor de dreapta 
din a|>us și a acoliaților lor 
din rândurile social dcnmcra 
ților cchoslo'a>i, cate, la 
ordinele stăpânilor, au in 
certa1 sa impună poporului 
cehoslot ai nu no 1 Mult - 
< hem

Noi, a de< ia i a t d. !■ ieflin 
ger, ne unim, nu forțați, ci 
din propria tioastra voință 
și călăuziți de interesele su
preme ale poporului nostru 
și ale socialismului. Mâna 
în mâna cu puternicul nostru 
aliat. Uniunea Sovietică, și 

i u celelalte țari democrațiio 
și pașnice din lume, noi 
vom perge înainte spre un 
viitor fericit, spic socialism.

Sjt>ssii a.
unei administrat^ tripartite pentru 
Germania Occidentală
— anunțată de generalul Clay, comandantul 
militar al zonei americanfe din Germania —

Berlin. Generalul Glay, 
comandantul militar ameri
can a anunțat în ziua de 2j 
Iunie, că in curând se va 
institui o administrație îm
părțită pentru zonele de ocu
pație americană, britanică și 
franceză din Germania, Clay 
a afirmat ca a dat instrucția 
ni unui comitet special, preș 
văzut cu autoritatea (necesară 
și direct subordonat genera 
lului Clay, de a face toate

Roma. In alegerile sin
dicale ale muncitorilor dela 
so< iet,d< 1 de tramvaie din 
Bari, candidații comuniști au 

pregătirile necesare in \ <• 
derea erecții administratei 
tripartite.

Structura administrației tri 
partite va fi determinata de 
drepturile asumate de abați 
în' cadrul așa numitului sta
tut de ocupație- Administra 
ția tripartită care se va creia. 
in Germania Occidentală, a 
include toate secțiile admini
strațiilor militare. 

obținut 1Ă34 x oluri, -o 
Iiștli pi3 și democrații • . ■ 
știni 185.

i mdidații lui Sai'aga' ,- 
ai partidului republican, 
obținut impia unâ 272 
tui i.

Mun< itorii <l<-la. ( 
r;ite din l'eini :1u dat 
daților 1 omuniști și 
ști 1509 x oluri și i.b.*ni  
ților "SreȘtini. saragatișț, 
și republii anilor numai 
voturi.

BUCUREȘTI, 29 (Ager- 
pres). — In luna Iunie, sub 
semnul întrecerilor, pe șan- 
werul național „Ana Bau - 
ker” — Lunca Prutului, au 
fost efectuate o serie întrea
gă de realizări.

Astfel pe linie organizato
rică, planul a fost depășit 
ou 77 la sută,din brigadieri 
fiind antrenați în munci pre 
cise în loc de 60 Ia sută, (si 
tuația până la 1 Iunie). De 
asemenea cei 3 analfabeți 
de pe șantier au învățat să 
scrie și să citească.

BUCUREȘTI, 29 (Ager-

Ea alegerea < omitetulu 3: 
conducere al sindicatul 1 
muncitorilor metalurgișt . 
< aglieri, Sardinia, lista j 
ni'ații sindi- ale a obținut ' . 
la sută, din totalul votit! ' -

ZORI NOI 
primește mică și mar? 
publicitate

Anunțurile se primesc .■-> 
administrația ziarului Ir 
localul Prefecturii

EUas-Press. In bătălia 
din munții Gramos, 65 sol
dați din aramata monarlio- 
fascistă au fost făcuți pri
zonieri.

Aceștia, s’au înrolat de în 
dată în mod voluntar în-

Noui succese ale armatei 
Democrate Elene

Atena- — Postul de radio 
Grecia Liberă arată că for
țele armate democratice au 
sfărâmat atacurile succesive 
ale monarho-fasciștilor în 
direcția Voia și Ondria,, din 
sectorul Nestorion.

In cursul luptelor desfăști 
rate. în zilele de 24 și 25 
Iunie, monarho-fasciștii au a- 
vut 50 de morți și 2oo de 

Buletin intern

Annata Democrată in rân 
durile căreia lupta și au tri
mes o scrisoare, deschisei că
tre soldații din armata mo 
narho-fascistă, invățându-i 
să urmele exemplul lor.

răniți, jn timpul ce pierde
rile armatei democratice su 
sunt minime.

Atena- — In dimineața zi
lei de 26 Iunie, 1.400 par
tizani au traversat fluviul 
Arahtos, din Epir, în spa
tele trupelor guvernamenta 
le din Atena care se afla 
în masivul muntos AetOi.a- 
chi, executând atacuri de 
hărțuire- 

pres). - In urma invitației 
primite, România va parti
cipa la „Târgul Jnternațio 
nai de Mostre” ce va avea 
loc în Bulgaria în a doua 
jumătate a luflei August. In 
pavilionul care i-a fost re
zervat, vor fi expuse produ 
le industriei românești.

•

BUCUREȘTI. 2g (Ager- 
pres). — Ziarul „Scânteia” 
de astăzi publică rezoluția 
Biroului Informativ al Rar 
tidelor Comuniste asupra si
tuației din Partidul Comu - 
nist din Jugoslavia.

In alianță și sub conducerea clasei muncitoare 

țărănimea muncitoare își va rezolva interesele sale
(Urmare dîii pag. I a)

In aceasta lupta de clasă, spijinul 
Partidului Mun.Loresc Român, sc în
dreaptă în întiegime, către țarini' 
inea care-și muncește singură pă
mântul, ajutând-o lememic și că’ă- 
uzind-o în lupta dârz.a dusă îm
potriva chiaburilor și bogătași'or 
exploatatori.

Rezoluția arata că, ,,'neresec ță
rănimii muncitoare nu pot fi rezol
vate decât prin luptă în alianță și 
subc ondticeiea cla ei înurtn.oare îm
potriva exploa ă ii capi'aii tc pentru 
limitarea c’.emen.e'.or capitaliste la 
țară, pentru întărirea pozițiile, de
mocrației ț opu'a e ’.

Acesta este drumul jusl pe care 
trebue să meargă cu pa i ho.iriți 
țărănimea muncitoare penti,u a e 
elibera definitiv de sub i.ifluența 
elemcnte'or exp’.oa alcare dea sate 
)și a întunericului in ca_e a fost ți
nută veacuri dearândul.

Lupa țărănimii inu icttoare împo 
triva dușmanilor săi hrăpăreți tre
bue strâns împle i'ă cu a organizații
lor și a membrilor de Parii de sub 
a căror xigilen,.i trează să nu scape 
nici o problemă justă a țărănimii 
muncitoare, nerezolvată. Orice în
cercare de exploatam' a capitalișlif- 
lor dela sate precum și orice șțir- 
foire a drepturi'or ți intereselor țt- 
rănimii muncitoare, trebucsc lovilc 
și înăbușite fără cruțare.

Rezoluția Plenarei a Hi a a C C. 
al P M.R. subliniază că datorită lip
sei de vigilența a organizaților de 
Partid dela sate, elemente dușmă
noase regimului s’au strecurat în 
posturi de conducere și chiar în 
organizațiile de Partid de unde 
bine ascunse, au dus o acțiune de 
compromitere a politicei guvernu
lui, favorizând la colectări, inca- 

1 sări de impozite, a.o.dări de credite, 
' etc. elcmenle’e exploa'a'oa e în dau

na țărănimii muncitoare .
Această situație Irebue curmală 

cât mai repc Ic și a ca ta sarcină ne
cesită ascii i ca vigilentei din partea 
fiecărei organizații și membru de 
Partid, care au da.oria să de coperd 
și sa demaște a e-te cletnen'e spe
culative și dușmănoase regimului 
popular.

Cazuri de telul acesta <e întâi 
nesc în multe locu i în județul nos
tru și ele dovedesc cu priso iu fi lă 
dușmanul lovit adânc în pozițiile 
sale exploatatoare. îș înUțeș'c lu, ta 
lovind cu furie în interesele po
porului muncitor. Nu este înlâinâ 
plător cazul pădurarului Radovici, 
Angliei din llia — uneltă a chiă- 
burimii - - care jecmănește plu 
garii nevoiași ale căror vite sunt 
prinse în pădurea de sub paza sa 
și favorizează chiaburii tolerăndu-le 
sași pașuneze vitele și chiar să 
eixc-asca fânețe'.e dm aceleași pă
duri

Pădurarul respectiv săvârșește o 
grava abateri' dela legea pădurilor 
care interzice intrarea cu vilele în 
pădure, atât țărănimii sărace, cât 
și chiabu. irnii. /

Analizându-și lipsurile în do , 
meniul muncii la sate C.C. al P.M.R. 
arată că una dintre ce'.e mai serioase) 
slăbiciuni manifestate în acest do
meniu este rămânerea în urmă cu 
organizarea pro'.etaria'.u ui agricol.

Această categorie de intui i o i ca
re trăește din vânzarea puterii lor 
de muncă, din salariu, lipsiți fiind 
complect de ixamânt deși trebue să 
se afle î 11 centrul luptei de Vlasă 
la sate, d u cauza lipsei de tep 
meini a orga .i a e, mai sufere încă 
de cea mai neagră exploatare. Multe 
sindicate care din lipsa atenției 1 
organizațiilor de Partid au f. s'. în
cadrate cu țărani proprie.aii de pă
mânt, elemente cxploa'atoaie, s’au 
abătut dela linia preocupărilor lor 
firești făcând jocul interese or cx- 
ploatatoare a'e acestora.

Este bine știut că în Sindicateld 
Agricole nu pot fi încadrați decât, 

proletarii agrico ’ lâr.t nici o pal, 
^dc [-8 râ t

Este toarte coiul ’.nt -azel -i 
dicatului Apicol din Uob a in ae- 
-’a inf.lt.a: iu o ,u u r a t o a .n- 
ghclof - \ari a' liahm unu dir 
>at iraii-fo. mând inci-Tul a - 
pe. tiv in uni-alu a Iru.rn'e - : 
ploatatoaie, lovin I ii inie e-u! xl*z  
riațiloi agricoli de aici. 11 ,-.c
in multe <a'e a'c judeufui :: 
chiaburii jecmaiic-c și tura r.,i 
turile juste ale prcielarip.r tigri: ăi 
pe care îi exploatează. Chiaburi: >‘oa 
pa Rudoli din Pi ău și Maci Nic.țl 
lae din Bâoau nu și a i el.ei -a 
lariații |>e care 1 au exploata: r. 
de |iestc un an de zile.

Deaceca pi . ,"i i.T.ul agri.u! Ir - 
buc sa fie in iruutea Imrtci inA.i 
jite contra exploata i.ri or ■ Ju-1 a- 
nilor -ai. c.ci'i lu și urganl/atti -iu- 
Jicale puternice .d a.ui e șt <ond 
de ai și pe care -a le întâi 
permanent curărinju-le de 
iele exploatatoare, făc.inj c 
d at o amu as ulm pen'r 
decarva dresurilor ,ei i<

Strâns unită in jmul Part' 
de avantgardă, cla-a mun 
strânsă alianța eu țarănlu 
citoare, trebue sași intensifice pe,< 
maiient lupta de clasa, chezășia du 
cerii la îndcpiinire a sarcinilor pe 
care Rezoluția Plenatei a II a .. 
C.C. al P M.R. le pune in fața 
masselor muncitoare fi poporului
muncitor din R.P.R., întărind pozi
țiile Partidului la sate, limitând 
necontenit exploa a ea c emcntel r 
capitaliste, mergând cu liolar-ire p*  
drumul desființăii definitive a ex
ploatării omului de către om, cm 
struind societatea -Ovalisti in uia 
noastra.

Gh. Pleșu

Umplem butelii de
Aragaz gygr
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