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COMUNICAT
ASUPRA CONSFĂTUIRII BIROULUI INFORMATIV

AL PARTIDELOR COMUNISTE
In a doua jumătata a lunei funie a avut loc in România o 

censfâtuire a Biroului Informativ alcâtult din reprezentanții urmă
toarelor partide; Partidul Muncitoresc (Comunist) Bulgar — tova- 
râțli T. Kostov ți V. Cervencov; Partidul Muncitoresc Român — 
tovarășii Gh. Ghoorghiu De), V Luca și A Pauker: Partidul celor 
ce muncesc din Ungaria — tovarășii M. Rakosl, M. Farkas și E. 
Gară; Partidul Muncitoresc Polonez — tovarășii I, Barman și A. 
Zavadskl: Partidul Comunist (bolșevic) al U R. S S. — A. Jdanov, G 
Malenkov, M. Sus'ov, Partidul Comunist Francez, J Duclos sl E 
Fejon; Partidul Comunist Cehoslovac, tov R Slansky V Siroky. B 
Gemlnder ți G Baresch; Partidul Corn. Italian, P. Tnpilatli șl P.Secchla.

Biroul Informativ a discutat problema situației din Partidul 
Comunist din Iugoslavia șl a adoptat in unanimitate o rezoluție 
asupra acestei chestiuni.

Prt'lltari din toatttartleuntfi-uă!

Vineri, 2

REZOLUȚIA BIROULUI INFORMATIV
ftSUPRa SITU9TIEI DIN P9RTIDUL COMUNIST DIN IUD0SL90ID

Biroul Informatic acă'uil di i re- 
prezentanții Parii.lulni Muici oir.se 
(Comunist) al Bulga iei, Patidu 
lui Muncitoicsc Român, l’a .idii ui 
«.clor ce muncesc din Ungă ia, Par
tidului Muncitoresc Polonez, Parli- 
lului Comunist (bolșevic) al Uni

unii, Sovietice, Partidului Comu —r 
nist Francez, Partidului Comunist 
Cehoslovac și Partidului Comunist 
Italian, luând ii discuție problema 
situației din Partidul Comunist din 
Iugoslavia și constatând că repre
zentanții Partidului Comunist din 
Iugoslavia au refuzat să sc preș 
zinte la ședința Biroului Informativ, 
au căzut de acord în unanimitate 
asupra următoarelor concluzii

1. Biroul Informativ relevă că în 
ultimul timp conducerea Partidului 
domunist din Iugoslavia aplică în 
i liacipa'.ele chestiuni ale politi ci ex- 
ferae ți interne o linie gre;i ă, cârti 
coisțitue o abandonare a marxism! 
o ninismului, In legătură cu a- 
ctairta Biroul Informativ aprobă t:c- 
tiuirtle Comitetului Central al P. C. 
(h) al U.R.S.S, care a luat asupra 
sa inițiativa de a demasca politica 
greșită urmată de Cotni'.ciul Centra) 
al Pa-ț’du'ui Comunist din lugosla. ia 
i in primul rând politica greșită a 

tovarășilor Tito, Kardelj, Djilas și 
Raakovi i.

1
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2. Biroul Informativ constată că 
«•nduccrea Partidu'ui Comurist din 
Iugoslavia urmează o politică os
tilă față de Uniunea Sovietică și 
I . C. (b) al U.R.S.S, In Iugoslavia 
s’a dus o poliți.ă nedemnă de de
făimare a specialiștilor militari so- 
’ i i i și de diicreJita e a Armatcț 
'•vietice. Specialișfi'or civili sovie
tici, li s’a creiat în Iugoslavia un 
icgim special în virtutea căruia ei 
au fort pu;i sub supravegherea or
ganelor Securității de Stat a'e lu- 
gcuavi.i organizâ idu se urmărireă 
lor. Tov. ludin, reprezentantul P. 
( . (b) al U.R.S.S. în Biroul Infor
mativ, cât și o serie de alți re- 
prezentanți ofi.iali ai U.R.S S. în 
Iugoslavia au fost și ci supuși a- 
crleiași urmăriri și supravegheri 
din partea organelor Securității de 
Stat din Iugoslavia.

Toate aceste fapte și altele a- 
re.uănătoa e do ede .c că conducătorii 
.■artidului Comunist din Iugoslavia 
au luat o atiluJine nejemnă de co
muniști, în virtutea căreia condu 
«Sforii iugoslavi au început să i 
<h arii e politica externă a U.R.S S. 
cu |X>liti,a externă a puteri or im
perialiste — și se comportă față 
■ e U R.S.S. tot așa cum se comf 
portă față de statele burgheze.^’ 

1 «crnai In virtucea acestei atitudini 
antisovieii.e, în sânul Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Iugoslavia s’a răspândit o propa
gandă calomnioasă împrumutată dii 
a enalal tiCtz'.i mului co t arevclu- 
țtonar, despre o așa zisă „degene
rare” a P.C. (b) al URSS despip* 
v așa zisă ,,degenera, e” a URSS ctc.

Biroul Informativ condamnă a- 
cc«te a itudini ait'o.icke al' co.i- 
duă orilo Partidu’ui Comunist din 
Iugoslavia atitudini incompatibi e cu 
ma-.xis nu'-lcninis-rul vreJnice doart 

de națlo.ra ișii,
3. In politica lor în interiorul 

tarii conducato ii Partidu'ui Comu
nist din Iugoslavia abandonează po
zițiile clasei muncitoare, rupând cu 
teoria marxi«tă a cla.e'or ți a lup
tei dc clasă. Li neagă faptul crcșp 
terii elementelor capitaliste din țara 
Jor și ascuțirea luptei de clasă din 
statul iugoslav, legală de această 
creștere. Această n garc pornește de- 
la teza oportunistă cum că in pe
rioada de tranziție dela capitalism 
la socialism lupta de clasă nu s’ar 
ascuți, după cum ne învață marxis- 
mul-lcninisniul. ci s’ar yinge după 
cum au afirmat oportuniștii de (capa 
Iui Buharin, care propovădu'a teo
ria integrăj. pașnijo a capitalismului 
în socialism.

Conducătorii iugoslavi du: o po
litică greșită la țară, ignoi’ând di 
ferențierea dc clasă la (ară. și pri
vind țărănimea individua'ă ca un 
singur tot, contrar învățăturii mar- 
xist-leninistc dcsp.-e clare și lupta 
de clasă, contrar cuuoscu.ci teze a 
Iui Lenin că mira gospodăi e indi
viduală generează capita'isinul și 
burghezia in permanență, zi de 
zi, oră de oră, spontan și in prq- 
porț'i dc massă Or, sitaaț a politici 
din satul jugoslav nu oferă niciun 
teniei pentru autot liniștire și nt- 
pasare. In condițiuni'c de predomi
nare în Iugoslavia a gospodăriei 
țărănești individua'e când pământul 
nu ește naționalizat, când exista 
proprietate privată arupra pămân
tului, când sc practică cumpărarea 
și * vânzarea pământului, când in 
mâinile chiaburilor se a- 
flă concentrate mari lo
turi de pământ, când e folosită 
num-a sahrla'ă ctc, îi accrte con- 
dițiuni nu e posibil să c.luci part 
tidul in spiritul mușamalizării lup. 
tei de clasă și al concilierii coif- 
tradicțiilor de c’asă, tără a desar- 
ma prin aceasta partidul in față : 
greutăților construirii soc alisrnului.

In chestiunea r< 1 iu londuătir al 
clasei muncitoaic, condu ctorii Par
tidului Comunist din Iugoslavia, a- 
lunecă de pe drumul marxisț-leiii- 
nist, pe drumul ur.ui par id narodnic 
al chiaburi ..ii, afirmând că țăranii 
reprezintă ,,cea mai solidă temelie 
a statului iugoslav”. Lenin ne în
vață că ..proletariatul ca ,,singui(a 
clasă revoluționară până Ia capăt 
a societății contemporane”... trebue 
sa fie conducătorul, hegemonul în 
lupta întregului popor pentru trans
formarea re.o’cțona'â Lenoc atica, 
deplină, îi lupta tuturor truditorilor 
și exploataților împotriva asuprilo- 
iilor și exploatatorilor”. ,

Conducătorii iugoslavi ca'că a— 
ceastă teză a maixjsm-leninisniului.

Cât privește țărănimea, majori
tatea ei, adi.ă țărănimea săracă și 
mijlocașă, ca poate fi -a’iaă sau se 
și află în alianță cu clasa munci, 
toare, iar rolul conducător în a- 
ceasta alianță îi revine c’a»ei mun
citoare. I

Susmenț ona’a orientare a condlt-

t
culorilor iugoslavi ion ravme ai.es- 
tor teze ale inarxisuf-leniuisinului.i

După cum sc va^v, a.ea ia orien
tare exprimă un punct dc vedere 
ce sc potrivește naționali rt lor mic- 
burghezi, dar nici de cum marxist- 
leniniștilor.

1. Biroul Informa iv comiJeiă că 
conducerea Partidu'ui < o nunist din 
Iugoslavia revizie,te învăța u a inar- 
xist-lcnii i ,tă a up a I’ar.idu ui. Coi- 
forul teoriei marxist leu iii-te, Par
tidul este prin Ipa’a lor|ă conducă- 
toare și caHuziloa e din țară care 
își are un program aparte și nu 
se dizolvă în inassa celor fără dc1 
partid. Partidul este forma cea mai 
înaltă de organizare și arăna ce»' 
ma. iinpartan ă a ila .i muncitoare, 
in Iugoslavia însă drept principala 
forță conducătoare din (ana este 
considerat nu Partidul Comunist^ 
cl Frontul Po,:u'ar. Condu ă orii iu
goslavi diminuează nilul Partidului 
Comunist, dizob.ă de fațrt Partidul in 
Frontul Popu’ar—organiza ie fără de 
partid, care înglobează e’emm'.e ex
trem dc disparate din punctul de 
vedere al apartenenței de cla<a 
(mun.itoii, țărănime muncitoare cu 
gospodării individuale, cMaburi, co- 
mercianți, mici fabri.anți, inteleq- 
tua'.i burghezi c'c), precum ți gru
pări politice de diferite nuanțe, in
clusiv și linele parti le burgheze? 
Conducătorii iugos'avi refuză cu 
încăpățânare să r.c-moa.că caracte
rul greșit al tezei lor cu n că Par
tidul Comunist djn Iugoslavia nu 
poate și nu trebue să aibă un pro
gram al său p.'opțiu, ci trebue să 
se mulțumească cu programul Fron
tului Popular.

Faptul că pe arena politică din 
Iugoslavia -e manie tă minai Fron
tul Popular, in timp ce partidul 
și organizațiile -ale nu sc mani) 
festă deschis in nunele for propriu 
in fața poporului, uu numai că 
diminuează ro'u Parii Juu in viața 
poiitisă a țării, dar șl subminează 
Partidul ca forță poli ieă indepenf 
dentă, chemată să câștige lot mal 
mult încrederea poporu'u. și să cu
prindă sub influenți sa masse tot 
mai largi a le celor ce nt | cesc țrd 
calea unei activități politice fățișe, 
prin propagarea dcschi a a vederi
lor sale și a programului sin. Con- 
ducătorii Partidului Comunist din 
Iugoslavia repetă greșelile menșevi 
cilor ruși, cu pri ire la di/ol arca 
Partidului Comunist într’o organi
zație de mas ă fără dc pa tid. Toate 
acestea dovedesc el sten ța in îugo;- 
lavia a țilno t.nJiițe .,i li da oriste 
in ceeace privește Partidul Comu
nist.

Biroul Informativ con ideră că o 
astfel de politică a Comi'.elului Cen 
trai al Partidului Co rrunist din Iu» 
Pgoslavia pune în primejdie insășj 
existența Partidului Comunisl și în 
ultimă instanți creia-ă primejdia dc. 
generării Rcpub'i ii Populare [ugo 
slave.

5 B roul Informa iv consideră că 
r.’giuu' bio.rai: crea1 de lO'.ducă- 
toriî iugoslavi in interiorul Parlk 
dului este funest peilru viața ți

desioltaiea Partidului Comuni t iHn 
Iugoslavia. In râiul Partidului nu 
exista democrație interna dc par
tid, nu exista eligibi'itate, nu c- 
xlstă cri.ici și autocritică. Comitcș 
tul Central al Partidului Comunist 
din Iugoslavia este țontrar a- 
iirmațiilor neîntemeiate ae lo.ara 
șilor Tito și Kardelj - în majo, 
rltatea ‘a, alcătuit nu din membri 
aleșii ci cooptați. Partidul Comunist 
se află de fapt într’o situație s-e.ul- 
legală. Adunări de Partid nu se 
țin, sau se țin in sesret, ceeace 
nu poate să nu submineze intim 
cnța Partidului asupra masselor. 
Această formă de organizar a Par
tidului Comunist din lugo lavia nu 
poate fi calificată altfel decât sec
tantă birocrati.ă. Ea duc ■ la lichi
darea Partidului ca organism activ, 
cu inițiativă proprie, cultivă in 
Pa tid rncto Ic n 1 i ar ■ d<- tOndu crc, 
asemenea metode or cui iia’e Ia lim- 
pul său de Trotzki. ,

Este absolut Inio'crabil faptul ia 
în Partidul Comu îist din Iugoslavia 
sunt călcate in picioare cele mai i 
lementare drepturi a’e mcmbrilorj 
de Partid, că cea mai n însemnată 
critică a stărilor greșite din Par
tid atrage după sine represiuni 
crunte.

Biroul In o.mativ coi-ile.ă dr.pt 
rușinoase asemenea fapte ca exclu- 
derea din Partid și arestarea Iova 
rășilor Juiovici și llebrang, mem
bri în Comitetul Central al Parlidu|iii 
Comunist di î lugo lavia, pentrucă 
ei au îndrăznit să cri.icc orienta ea 
ant'so.iejci a coudusăt r lor Parti
dului Comunist din Iugoslavia și 
se pronunță pentru prie:e.iie intre 
Iugoslavia ,i Uniunea Sovietică.

Biroul Informa ie coi i Icră ci .u 
sc poate tole,a în sânu' unii' Pai} 
tid Comunist un atât de rușinos re
gim terorist, curat turcesc. înșiși 
interesele existenței și dezvoltării1 
Partidului Comunist din lurcsla. ia 
cer să se puni capăt acestui rc- 
Ri>n.

6. Biroul Informativ consi icră că 
criticarea dc către C. C. al P C, 
(b) al U R.S.S. și de către Con itetekț 
Ccntra'c a'e altor Partide Comu iste, 
a greșelilor Comitetului Central al 
Partidului Comunist din lugo hvii, 
reprezentând un ajutor frățesc dat 
Partidului Comunist d n lugo;'avia, 
crează pentru conducerea P.ir i.lului 
Comunist din Iugoslavia toate con 
dițiunile necesare in vederea unei 
cât mai grabnice îndreptări a gre
șelilor comise. Insă in loc de a 
primi în mod ciistit această critică 
și a păși pe calea îndreptării bol
șevice a greșelilor făcute, condu
cătorii Partidului Comunist din Iu
goslavia, infectați de ambiții ne- 
măsurate, dc arogan â și îngâm 
fare, au întâmpinat această critică 
cu dușmănie, au luat față de ca 
o atitudine osii ă, au pășit pe calea 
antipartinică a negării absolute a 
greșelilor, lor, au călcat învățătura 
marxist-Ieninistă privitoare la a'i 
fudinea partidu'ui politic față do 
greșelile sale și prin aceasta au a- 
gravat greșelile dor îndrep'a'c con
tra Partidului.

Ini p.diili I obiecteze e. la 
critica facut-i de C.C al P.C. fb) 
d I i P.S.S. '-i de Comit tele O n- 
trale a'.i altor Partide Irațe ti. con- 
diuatoi.i iugoslavi au pa-it pi citea 
înșelării dir< o a Partidului i po 
poruiui lo: ascunzând Partidului Co
munist din lugo l.iiia urtici adusă 
politi ii grejite a < C. al Partidului 
Comunist din Iugoslavia, a- unzănd 
deasemeni Partidului și poporului 
cauzele adev..iatc a'e represiunii în
dreptate conlrj lo'’.irașil'’r Ziriovici 
și lltbrang.

In uit.mul timp, după crilii.i fă
cută de CC. al P.< . (b) al URSS 
și de Comitetele Centrale ale Par
tidelor frațvșli greșe'i|or tăcute de 
conducătorii iugoslavi, a.cțtia ciul 
urma au incerrat -a jJecrrtezc o 
serie de norii măsuri și legi stân
giste Con Jucă.orii iujo lăvi au pu
blicat cu multti graba o nouă de
cizie cu privire la naționalizartea 
micii industrii și a comerțjluj, a 
cărei infajrtuir.' nu osie deloc pre
gătită și care, din cauza a*?stei 
grabe, poate doar îngreuna aprovi
zionarea populației i tigos'ave. Cu a- 
ceeas. grabă, ci au decretat noua 
lege .1 impozitului in cereale asu
pra țăranmni, măsurță care nu este 
nici ca pregătită și care din aceste 
motive nu poate decât sa dezorga
nizeze aprovizionarea cu pâine a 
populației orășenești lnsfirșit, con
ducătorii iugoslavi, cu totul p ne
așteptate, au pro Iamat nu de mult 
prin declarații sgomotoa e dragos
tea și Jcvo.a neit'Ul io- pentru Uni 
unea Sovietică, de vi este bine 
știut că pini in ziua de azi ei 
duc in practică, o politica ostilă 
față dc Uniunea Sovieti.ă

Dar liicrliri'c nu se ți.ni'caza h a- 
cia^ta In ulii-nu! lirnp . ,?n luci 
torii Partidului C.onunlst an Iu
goslavia i'-oclamă cu mult aplomb 
politica dc lichidare a elementelor 
capitali-te în Iugoslavii.

In scrisoarea adresată li 11 A- 
prilic a. c. Comitetul Central al 
PC. (b) al URSS, tovarășii T 
și Kardelj au scris că „Plenara C 
initetului Cenlral a aprobat măsu
rile propuse de Biroul Politic al 
Comitetului Centra! î.i vede-ea li
chidării rămășițelor capi'.rdi-rte in 
Iugoslavia”.

In corespundere cu avea tă po
ziție, Kardelj. luând cuvântul I» 25 

Aprilie in S.upșcina Popu’aiă a 
Republicii Popu'are Federative Iu
goslave a dec*a ai: ,In țara noas
tră au mai rămas zi e numărate 
până la lichidarea tuturor ic turilor 
exploatării omului dc că re om”. •

Accaită orienta e a condu.S cnlor 
Partidului Co.munist din lugo ’avia, 
pe I ma lichidă ii îi condi iunie ac
tuale ale lugo lavici a c.c.nentelor 
capitaliste, deci și a chiaburimii ca 
clasa, nu poate fi altfel edificată 
decât ca aventurista, nema-xistă^ 
Căci această proble nă nu poate fi 
rezolvată câta vreme ii (ară pre
cumpănește gospodăria țiraneascȘ 
individuală, care in inoJ inevitabil 
generează capitalismul, citi ere.ne»

(Continuare ta pag. IV a)
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Portretul eroilor 
în arta plastică sovietică

Primul concert al orchestrei filarmonica
a consiliului Sindical Județean Hunedoara-Deva

Cecace constilue o țc araci c- 
ristnă a regimului sovietic 
este cinstirea ce se dă a<T 
lor exponenți ai virtuților, 
câștigate în cânîpul înăița 
tor al muncii și al progresu
lui, în mijlocul < olectivității 
căreia trăiesc, activează, pe 
care o Serves< și din (aie 
ei s’au ridicat. Și dacă pen 
tril marea comunitate sov.e 

-t, acești cei mai buni Iii 
patriei socialiste, au fost 

-și simt permanent exemplul 
de antrenare și stimulent 
creator în munca, este de'a 
sine înțeles ca arta pîastii t 
sovietică, cu rădăcinile ei 
reale și sociale atât de pu 
nice, nu putea să nu afle 
în acești eroi ai muncii so
cialiste, puternice teme de 
inspirație.

Prețuirea și respectul acor 
dat de societate, omagiul re 
cunoscut al organizatei de 
stat și îndrumările Paitidu 
lut Comunist (bolșevic) în
sușite de unanimitate a arti 
știlor plastici, au avut <.a o 
consecință naturala jmortali- I 
zarea lor prin arta și expune 
rea în mijlocul celor între 
care au trăit, sau 'trăiesc; j 
pentru a le servi ca exemip - j 
lu de înaltă etică și virtute 1 
cetățenească.

Figurile tuturor acestor e- 1 
roi, evenimentele legate ele i 
ei și de faptele lor, nu au ’ 
putut lăsa indifercnt nici pe , 
patriotul și nici pe artistul 
adevărat. De aci se desprin 
uri de îndreptarea, mi ra
re ori, a celor mai recul os- 
cute talente ale Uniunii So 
viet’.ce spre executarea unor 
lucrări plastice, carp, țo mai, 
datorită acestei împrejurări, 
nu sunt de clasat în catego 
ria unor copii fotogra'i e. 
ci ele scot în evider.ță pi in, 
mijloacele reale ale artei, im 
sușirile caracteristice ale e 
roilor respectivi.

Aceste trăsături căre carac 
terizează pe artist, și deo 
potrivă creația sa în mijlocul 
realităților sovietice se evi-i 
dențiază în chip străin ît la 
sculptori ca, Andreev, Mer- 
curov, Ciadr, Cozlov, Pin- 

mc, etc, sau la pictori ca, 
. Gheiasimov, Garabab,

recov, Socolov, etc., în re 
darea figur i marelui Len'n 
și Stalin, la sculptorița Vera 
Muhina în cea a lui Gorki, 
a mareșalului Voronov, a a 
cademicianului Crâlov, a a 
viatorului Vladimir Kokina, 
ki, a chirurgului Burdenko, 
etc..
După acelea criterii sunt rea 
lizate și portretele sculptura

Bună recompensă}
Găsitorului unul ceas de 
aur (Windsor) de damă cu 
brățleră de duble, pierdut 
Luni, 28 lunii 1948/ în lo 
calul serviciului de măsuri 
și greutăți. Deva. — A sc 
adresa la Lugojan, fotograf 
Deva, Piața» Unirii Nr. 11.

!<■ ale aviator,lor i'icalov și
< laMi ‘Io, mm ți in războiul 
pentru apararea patriei jn 
lucrările Sari’ei I ebedev.t, ța 
și ,1’ai lizanul- s< ulptoriței 
Vera |s;it-\a sau „Neînfrâ'i 
ta" Ecatciinei Hi •lasova.

Pe ac, laș fond pl realismu
lui și al expr( jv i.,ț j sunt e 
xeciilate H j-Vtuii'e „lele 
pe acoperiș" a pictorițe' Iva 
novscaia și „( iraloarea" hi
< 1. Riașki, sau ,.Fat i" în ro
bi i fasc'stă" a I inei P<>. < a 
și gem ralul erou al i 'nu.iii 
So\ iet.ee Ivan Paali'ov; o
] -ta soților sculptori Mânui 
Iov, pentru a aminti numai 
câteva din atâtea lucrări de 
\.aloarc \ timarul lor este i - 
mens, după < um numeroase 
sunt personalitățile care s’au 
ridicat, prin mu ică dc 
sintercsata, abili gaț e și pu
tere de creație. puse toate în 
slujba colectivității. la 
înălțimea de erou al s >c;e< 
tații so. ialiste.

Octavian Floca

Cărți nou apărute
„Culiseie diplomației americane*1 de Mima Gheorghiu 

(Cartea Românească)
.,Culisele diplomației ame 

ricane" analizează aspecte 
din cele mai diferite ale ac
tualității americane. Dela în
ceput, trebuie spus că tov. 
Mihnea Gheorghiu este u 
nul din cercetătorii neobosiți 
ai stărilor de lucruri ameți 
cane și că țîntr’o oarecar? 
măsură el a reușit să se des 
curce în complexitatea lor.

Artici Iul despre „Dip'.o.na 
ția culturii apusene" tși anali
za legii TMt-IIartley sunt 
binevenite. Iile sc sprijină 
pe o informație bogată și’ 
îndeosebi ultimul este tratat 
cu seriozitate.

Din păcate, Mihnea Gheor 
ghiu tot cercetând fenome 
nele americane de pe o po 
ziție critică neîndestul de bi 
ne întărită, a început să ser e 
și el americănește. Mai în 
tâi de toate, face impresia' 
unui om foarte grăbit, ceet 
ce pentru gândire nu este 
condiția cea mai favorabi
la. Apoi, i se întâmplă să 
înceapă să Scrie despre un 
lucru, la mijloc să treacă la 
altul, iar până la sfârș t să 
abordeze și alte chestiuni, 
— fiecare din ele foarte im
portante în sine — dar fără 
a urmări un fir logic, (vezi 
„Gentleman’s agreement’").

Mihnea Gheorghiu gonește 
după aspecte cât ~ mai ca
racteristice, dar nu se opre 
ște asupra lor, pentru a le 
analiza mai adânc, Capeți 
uneori impresia că manife - 
stările pol t'ce americane nu 
sunt condamnabile ca ex
presie a tendințelor imperia
liste, ci pentrucă nu sunt bi-

faptul că în oralul nostru a țu 
lut Bă ia ființă — sub auspiciih.' 
Consiliului sinCÎ nl judeean — Or
chestra filarmonica, consiliile |>o 
lângă un eveniment de mate lăsu 
net o confirmare în plus a inteț 
restiliii pe care oamenii muncii îl 
manifestă la orice prilej, pentru pro
bleme de aria cuituiă. '

Chemân 1 la 'a ti eenei e fiu i os 
înzestiate sub raportul po ÎLililăți- 
lor artistice, in nlarea lor majori
tate membii ai diferitelor sindi
cate, care oi pdlejul primului con
cert din 20 Iunie a c. au făcut do
vada elocventă a unei lăudabile 
râvne și a unei sciloa-c pregătii i, 
Orchestra fihțaiiioiiba, poate deși 
gur șl va trebui să devină — în’ 
slujba popoi utili muncitor - o arz 
mă îndreptată impol.iva decaden
tismului burghez, trepulnd să re 
fiecteze viața actuală a societăți 
noastre, pentru ridicarea rivilului 
cultural al massițor -1 adâncirea con
științei de clasă.

Programul priinu'ui concert de 
care ne ocupăm acum, a prezentat 
ca notă dominantă un caiackr pud 
romantic, ceai c irvbue să convenim 
că nu poate satisface în întregimi) 
cerințele unui public nou, care aș
teaptă dela muzică să exp ime rea
litățile unei societăți în diurn sp.q

ne puse la punct, nu func 
ționează ireproșabil.

Și stilul este tipic ameri
cănesc. Iată o monstră: ,,M. 
aruncă atunci bomba pe ma 
să". Sau, la pagina 19: ^Ni
ciodată n’au înregistrat CeU 
peste 1.500 ziare americane 
un tiraj mai ridicat după 
Peart Iiarboitr decât atunci 
când intense titluri luminoa 
se au anunțat la New YO1’I< 
fulgerătoarea alegere a lut 
I-eo Isacson”.

Ori o ai spune .autorul, dar 
între timp s’au petrecut și 
alte evenimente cel puțin 
așa de importante pe care 
le-a avut de înregistrat presa 
americană. De pilda Victo
ria dela 9 Mai 1945, sau 
moartea lui RooSfVclt. Even 
luai capitularea Japoniei...

Nu este deloc cazul să tra 
tăm pe cetitorul român așa 
cum tratează presa america 
nă pe cititor i săi. Rostul u- 
nui comentator extern ecte 
să limpezească lucrurile, nu 
să le încurce.
(ititorii, români se întrea

bă — cu o legitimă mirate 
— dece trebue complicate a 
tât de mult lucrurile, pen- 
truca nu ideia să fie cea mai 
grea dc priceput, ci form na
rea ei întocmită?

Insfârșit, trebuie să spu - 
nem că felul lăudăros cum <1 
fost recenzată în presă car
tea lui Mihnea Gheorghiu 
nu face servicii nici cititori
lor, nici autorului, (pare poate 
și știe să scrie cu seriozita
te, cu condiția de a se seu 
tura bine de influențele a- 
mericănești. 

forme noui de mumii și viața, 
deși o pai te pozitiva, se cuvine- 
sj .ii.ita 1 n ca a iwistilliit faptul, (1 
bucățile executate au (o,f lelecțio- 
nate dii| .1 criteriul just al inspirații i 
lor din motivele populare.

lot ca o parte pozilivâ coiisj 
derăiii și prezentările <are s’au fă
cut autorilor bucăților o.eiu'alc iti 
cadrul programului, ip can cre
dem că |-e lângă date'e biografic - 
nienij- să facă curios.ută | cr.crialita- 
tea autorului respectiv, va trebui 
adâncită pimi tal :ema io>po/i(i r 
ce urnieaza a li interpre ala, /li
tru a ingâdui sp rtalr ridui mai pu
țin inițial, sa urmărească <u mai 
multa Ușiniiița c-.ecii.ia arii.lică. 1

Cu anumite scaii-ii e i/a'iile, t- 
nciitabi'e unui îreei u', <a c .'ea l.-1 
a con-tituil un mare ;i incontestabil 
succes^ orchestia a făcut tară îndo
iala dovada un'i omogenități p.; 
sibile încă de adâncire, deși a tie- 
buit sâ corespundă ce.ințelor unui 
număr puțin obișnuit dc dirijoti, 
fapt care ne îngâdue -ă af r.i ăm cu, 
tiebue să tic adoptată formula u- 
Iiuia -ingur, care având putința s:r 
analizeze toate scade i'e, >a con
ducă - stăpânind eiver i'a eă in- 
strunicnctelor ți a ț Orif i ilărițc r lic- 
căruia — la eliminarea sc.feriloi 
semnalate la primul concert, conlii- 
bu n- l | rin cuncașttr a re. ip ocă in
tre protagoniști -i dirijor, la im 
bunătății ea călită ivă a intui pre- 
tării_

In partea întâia a concertului ra
ție a început cu ,,li;ternaționa'a’’ di
rijata de dl. prof. Avram, tov. L. 
Ohv-i" a exicinat ,u un remarcabil 
simț al valotițor, „Reverie’’ solo 
dc vioara de Ciprian f’orim b seu, 
in restul progVamu ui ie inându-ne 
atențiunea, ,,Du! irnn-clika” ( Otp-riu 
de Schirman ca c nea convins in 
tr’o egală măsură dc ca itățile de 
diiijor ale tov. I-.'ei-cher V. ca și 
de armonia muziiii popu'aic ruse 
pe care o interpee are judicioasei, 
ne-a redat-o cu toata vigoare a si 
optin istT.uI <i [je- .

Nea satisfăcut mai pu-in Rap- 
Sodi 1 a 2 a magi iară dc I i zt. c r 
in afara acelui so'o dc pini real’ 
zaț cu mijloace ar i. i e de ierta va
loare, nu a ri-u it să ne prezinte 
just intcip ile au'oru u4 m ufi.iei.ță 
pe care ne îngăduim s’o atiibuim 
fi numărului prea luare, in acest

Deschiderea expoziției filialei 
A. R. L. U. S. la Petroșeni

De cutând a avut loc ia 
I’ettoșani, deschiderea c.\jt > 
ziției filialei A. R. L. u. S, 
în prezența tov. M.nia sâr 
bu, deputat de Hunedoara, 
precum și a reprezentanților 
C . C. ARLUS, (Petru Andrei 
și Bujor M- care au venit să. 
asiste la deschidere.

Bucurându-sc de atenția 
publicului, expoziția utilizea
ză un vast material intre La 
re se remarcă un tablou al 
munci, executat de tov. A- 
lexandrescu Constantin; un 
panou mare, reprezentând 
Uniunea Sovietică la a cărei 
baza se observă Piața Roșie 
care îpțin atenția vizitatori 
lor expoziției.

Cităm din materialul ex
pus panourile care reprezi.'i 
tă „Eroii Muncii din U- R. 
S- S." „Industria Sov etică", 
„Regiunea Dombas” , • Ru
pta contra fascismului", p e 
cum și tablourile in care e- 

caz, al in-tiu.. s'clor de uvarJe, 
in dauna ecloi dc <ut al dela care 
ar ii trebuit u . in 1 i<t*liluirea a 
celui iicga'at litm d motivelor p- 
pulare magh’uie ian -.raitcri/i ./» 
Î11 ca-ul de fa a, ii.s[ ii .< 'ut I i zd

In pai tea a doua a ogi dinu
lui, care s’a dovedit a fi t cant 
încărcat, lapt caic a cunlrt il la 
obosirea atenției speitalori'or ii 
nuiii prea puțin ,ă urmare a-ca u 
lung program miizi-al nea lost 
prezentat ii.tre altele, -ub • Ou 
du,crea tov. .'zekelv cUUO-, u.ul 
potporiu al lui Strau- .,Voi -ovul 
Țiganilor’’ iutr'o ;usta inteiȚi.clare 
ji jl'aiiaioli" de I: haicOV-cki 
cu caic- prilej, d na -uriai u nea do< 
vedit la pupitru, o adânca citiivaș 
terv a -lilu'ui autoru|i i, ■ ițrui • 1 a 
dat o interp;clare de un li-li ,1 
nivel anisii , i.»t egul an-amb'u 
on lic-tra, <â ân J i o a a e e'01 a » 
posibilități

Se cuvine, faia îndoiala, a fi 
subliniat loncur-ul larg pe c.-jo 
Consiliul c.d.cal jude cari, I'.- u 
cordat -- alături dc- cc lalli fa tort 
dc laspuildcie cir.lie-trrj i(
larmonica, ca și succe-ul pe care »- 
cest ansamblu l’a obținut, rczul at 
firesc al - ti adani 1 lor tituror acel< r» 
can- au muncit -ai 1 pr.« » , pe,).
1,-11 dc.-av îrț.r. a 1< r

In fața Filarmonicei noa-tic —-. 
leala mândin a la.ncnilor u f 
dm judelui no-liu -iau i
sarcini ura 1 ixre -i- .r a . irt 
plinite, 11- drumul unei inuzi'- e- 
prezentative. insjiială din r»a M- 
țile societății noastre -i având 
drept înd cp a o! ic livețe a an a <i 
muzici rovietuc, r.trcia A. A. J j. 
nov, i-a Țra-at - ătev'j din -ci- 
nilc imediate:: ./l iebue <a ti ți 
comp.ozitoiii ro-tii -a-i r irgani.e- 
ze cadrele i să e îndrepte sprit 
țvopoiul lor. Trebue ,a toi -a i 
dea seama ia partidul uo-tiu, ex
primând mfe esețe stalului șt a'« 
poporului, va imuaja ii mu, ica 
numai curentul sân tos și progre i t, 
curentul r a i-inuțui ovieic, -■ 11- 
lisi''.

Raportați la condiție noastre
biectivfR a cast i ,1 a i’at" :i i'ă P •
hlckia r< cv n i.S: arii 11 ian rii Cil-

inuzica’v, î a • c. (iun. 1 ii i -■
divinaa :c[ -■) opiu'ui. ar< 01 a 0
Mau iii a a F: ia n*o ic 1.0 1 ■-
lui dndi a' judv <a i 1 llb.tl* <»aia 1

/Hinatl MitiLțescu

ste hrâtal ajutorul dat de 
l miunea So.v< t că Ronț.’ m. 1 
democrate-

De remarcat sunt și cele, 
două busturi J en'n șt sta
lin - executate de tov. Da 
ne Andr<.i. Lln tânăr tal n'. 
eșit din sânul muncitor lot 
din Valea Jiului.

Cu toate acestea comit-, t l 
filialei Arlus, sa străduit 
mai puțin să scoată în e' i- 
dența Î11.cadrul acestei expi» 
ziții. coloniile de odihnă mun 
citorești, sanatoriile prin ca
re sa se redea în imagini gri 
ja prin care sunt trat; ți mun
citorii în URSS-

l.a amenajarea expo. iț ei 
au contribuit tov. Horhath 
Francisc, Horhath Tiberiu, 
Dane Andrei. Radu fra an, 
Alexandrescu C-tin, Edel - 
stein M. Franzel G. Ajder 
Elena, mcmbri în comitetul 
filialei Arlus. — Petroșani.

I Hermano. ccresp.



HUI J

Răspunzând la chemarea org. P.M R., muncind cu elan ziua și noaptea

Brigadierii și technicienii ceferiști 
de pe șantierul național Bumbești-Livezeni, ajutați de mine
rii și populația Văii Jiului, au restabilit într’un timp record 
circulația feroviară între Petroșani și Livezeni, grav avariată de inundații

Tov. Constanța Mălăescu

Din < ..uz.i iniei ruperi de 
nori, apele jiului ? ju um 
flat foarte mult, provocând 
''ti ’ a< iutii i onsidcfabjle I; 
ni t letale pe distanța |Jc 
troșetii l.iveZelli, Unde pe o 
distanța de i2o metr.i linia 
letala < u Plasament < ti tot 
a devenit inipractical>iiâ.
] )l.a < |ieuiar(-a Județeni i P 
M li. Valea Jiului, pentru 
re'iaitiiit e.i urgenta a circul.u 
ție , [>( in r ti a nu suferi uaa 
sporturile de cărbune' delii 
Luj eni, un marc număr de 
brigadieri de pe Șantierul 
Național ,,Gh. Ghcorghiu 
Dej” 13u nitești-l.ivezeiii, 
pre< um si de mineri și te 
' hnii t ni C. F. R. de pe a

0 nouă victorie a industriei românești!

Muncitorii și technicienii uzinelor metalurgice din Cugir 
au fabricat pentru prima dată în țara noastră pompe de uns locomotive

Muncitorii și te» hui pilii 
Uzinelor Metalurgice clin Cu 
gir. au obținut o no tă vi 
torie în muncă, prin fabri
carea pentru prima dată iii 
țara noastra a pompelor de 
ung< re pentru locomotive tip 
N. S. 4, care până acum < 
rau aduse din străinătate, 
l’rețul acestor pompe < 0’1 - 
struite la uzinele, din Cugir 
este cu mult mai redus do 
cât al celor importate in tic 
cut din străinătate-

Keailzarca acestei pompe, 
rezultat al strânsei 1 elabo
rări între muncitorii și tech-

In cadrul unei ședințe

Noua conducure împreună cu muncitorii, 
technicienii și inginerii uzinelor metalurgice 

din Cugir, au analizat problema reducerii 
prețului de cost a produselor fabricate

Muncitor i, technici n;j șj 
inginerii uzinelor metalurgi
ce din Cugir. împreună <u 
noua conducere rid cată din 
mijlocul lor, au ținut o șe
dința de colaborare, în care 
au analizat posibilitățile de 
reducere, a < hcltueiilor de rc, 
gic care sunt mult ridicate.

Analizandn se această p.01 
blema, s'a constatat că o 
creștete a < heltue'.il ir de re 
gie este < mizată prin penii 
lizâiva tecimici; nlrr n m< cl 
rațional, ci fiind întrebuin
țați pentru lucrările simple 
de birou și altele In loc să 
fie utilizați în ramurile de 
specialitate teclmică.

O alta cauza a creșterii 
cheltuielilor de regie mo - 
ștenire a tic ulei conduceri 
patronale a fost mulțimea po 
sturilor de conducere inutile 
care necesitau importante su 
me d* b-nil pzotru saliril.

Toafe aceste cheltut’i, fă 

‘ < 'l Șantii r, au (-Jlspunj. < u 
cel mai marc elan muncind 
intens pentru normalizarea
< ii( ulației. Astfel, în timp de 
patru zile, af fost cxe< utate 
ltt< rari cart înainte ar fi 
durat două săptămâni

La a<esle lucrați, au luat 
parle tiu număr de locuitori, 
pt e< um și un important nu
măr «le dulgheri! al căror a- 
porl a fost important în c- 
Xe<ni nea lut rărilor de re
staurai a liniei ferate la lo-
< ul distrugerii.

Felul cum brigadierii, cefe 
riștii, minerii, dulgherii și 
populația, care au venit în 
număr foarte mare pentru 
grabnica restabilire a linie,, 
ferate, dovedește matele a- 

nicieni, este o noua victorie 
a technicei românești, o rea 
Uzare cu care atât mmrko 
rii uzinelor din Cugir cât ș; 
întreaga noastră industrie se 
po.pe mândri.

Muncitorii, technicienii și 
inginerii acvSfor uzine, vor 
desăvârși și mai mult colabo 
tarea între? ei, pentru a ob
ține noui v ictord în muncă, 
pentru a realiza alte? lucrări 
de teclmică modernă, adu 
când attefl un aport prețios 
la propășirea economiei noa
stre naționale, la ridicarea 
la un nivel tot mai înap a 

ceau ca eforturile muncito- 
rirn-i pentru scăderea prițu 
lui de cost al produse’or, să 
r&uâcă firâ rezultate.

Pentru a putea scade ?i 
mai mult prețurile d • cost 
al produselor, muncitor-i și 
technicienii, in cea jmai strân, 
sa colaborare, au întocmit 
un plan pentru planificarea 
producției- Prin acest plan, 
fiecare muncitor, fiecare ma. 
șină va putea da un randa
ment cât mai mare, dând 
astfel posibilitatea tuturor 
muncitorilor să participe din 
plin la acț unea de ridicare 
a productivității muncă.

Pentru a putea avea de
plin succes prin aplicarea a- 
cestui plan, uzinele Cugir 
trebuie să primească iome i i 
tnrs've, putăud estfei dtslfșura 
din plin forțele sala de pro
ducție. contribuind astfel cu 
tot ealnui la refacerea eco
nomică a țării noastre. 

vânt patriotic, dovedeȘt, înal 
ta conștiința și clanul pe ca
re muncitorimea din Valea 
Jiului îl manifesta in acțiuni 
te pentru redresarea econo
miei naționale-

E Truța coresp.

2 milioane de becuri vor 
sosi din Ungaria

BUCUREȘTI 30 (Ager- 
pres). In cadrul unei con
venții încheiate cu Ungaria 
piața noastră va fi aprovi
zionată cu o cantitate de 
2,000,000 de becuri.

Din această cantitate, s au 
livrat până acum 450.000 
becuri.

technicei românești, mai ales 
acum când mijloacele de 
producție ajAgțin poporului 
și când inovatorii și jnveii 
tatorii se bucura de o deo
sebită atenție din partea gu
vernului popular.

Ion Grozăvescu
coresp.

Urmând exemplul membrilor org. do bază P. M. R.
Muncitorii și țăranii din satele Uricani 
și Câmpul lui Neag au efoctuat importanta lucrări obștești

Locuitorii satelor Câmpul 
lui Neag și Uricani, îndru
mați de membrii org. de ba 
ză P. M. R., an efectuat im
portante lucrăii de fo'os ob
ștesc prin muncă voluntară.

Astfel, locuitor i c lo do.ă 
sate, au reparat un drum, 
comunal în luginie de 3 km. 
pe un teren accidentat, la 
care a fost necesară con - 
struirea a 15 poduri noui, 
iar altele două au fost repa
rate.

Deasemenea la apelul nou
lui director al fabricei de 
cherestea .,Comerțul Fore
stier” din Uricani, care a

Consiliile Sindicale Județene 
și celelalte sindicate trebue să dea tot 
concursul pentru buna reușită 
a recensământului tehnicienilor

BUCUREȘTI, (Agcr- 
pres). Confederația Generală 
a Muncii a întocmit o cp cu 
Iară în care arată sarcinile 
Sindicatelor pentru sprijini
rea recensământului tehni
cienilor și inginerilor.

Acest recensământ — spu
ne circulara C. G. M. — va 
duce la folosirea cu cât mai 
mare succes a technicienilor

NăScută în 1924 dinți o fa 
indie de mirn< itorț proletar- 
din Brașov, tovarășa Malac - 
cu a simțit din plin încă din 
fiagezii ani. ai < opilărit.i bi 
ciul exploatării <’aip;taJist<- îm 
potriva < afeia s’a ridi< at și 
a luptat cu hotărire mstă.i 
lită până în ultima clipa a 
vieții sale-

Victimă a superiic.alității 
criminale pe care dr. Moșoi -

go a praclicat-o cu < 011-ec 
vențâ > 1 deahmgul
întregii sale cariere medi> 1- 
lochirurgicale, tov. Măjăes- 
cu s’a stins din viaț < in vâr
sta de 24 de a ni.

Activitatea sa < ar;L> tcriz 1 
ta de o secera conștinc ozi- 
tatc, a cucerit dragoytca și 
admirația tovarășilor săi de 
luptă și de Avirețc năzuinți. 
Prezența tovarășei Mălăescu 
in toate sectoarele sale de. 
activitate a constituit pen- 

fost naționalizată,- pentru :,al 
varea a 4.000 bușteni de 
brad, lăsăți să putrezească 
în pădure de vechiul patron 
muncitor i fabricei și țăranii 
din aceste sate în număr de 
peste 140. cu căruțe și cu 
brațele, au muncit voluntar 
timp de o săptămână pentru 
repararea și impietrujrea dru 
mului până la pădure, pen 
tru a putea li adus lemnul la 
fabrică pentru prelucrare.

Aceste importante acțiuni, 
dovedesc că muncitorii și 
țăranii din aceste .comune, în 
1 lățiți în muncă, își făuresc 
un viitor luminos, grăbesc 
drumul spre socialism.

I. Gropeanu, coresp.

potrivit nevoi'or desvoltăi,i 
industriei noastre.

Consiliile Sindicale ]ud_țe 
ne, Sindicatele și Comitetele 
de întreprinderi, trebue . â 
dea tot concursul, pentru ca. 
acest recensământ să se fa
că în cele mai bune con- 
dițiuni, îndemnând pe to.; 
inginerii și technicienii, să 
complecteze formularele pen 
tru recensământ. 

tm cei din jurul său na. per
manent stimulent în mun< ăi 
și un exemplu de sârguinpi 
și tărie în lupta comună a to
varășilor săi-

Tovarășa Mălăescu, a lo t 
lina dintre militantele pre
țioase ale mișcării sindicalo 
locale, îndeplinindu-și cu pr, 
sosință sarcinile multiple Ca 
i au revenit în calitatea dq 
responsabilă a resortului cui 
tiiral al Sindicatului F u<‘ 
narilor Particulari din ] )ev

In rândurile organizați •{ 
locale ARI 1’S, tovarăș 
plecată diiitr<- noi s'a biv 
rat de admirația Ișj dragostea 
masst-lor pentru de'f>tanw-.i 
iul și energia neostenită ta
re a caracterizat întreaga -a 
a< tivitate consacrata adânci
rii în masselc largi ale. Uțp’t- 
lațtei devene ;i sentimen
telor d<- sincera prietenie 
dragostea nemărginită fata' 
de puternica noastră vc> in# 
1 uiuiua Sovietiuâ.

Tovarășa Mălăescu a ,tat 
in totdeauna in fruntea lu
ptei aprige jx-ntru organiza- 
re.'i și mobilizarea tineretu
lui hunedorean, în primele 
rânduri ale muncii de re
construcție și luptei ascuțite 
pentru consolidarea democ - 
rației populare și construirea 
orânduiri; socialiste-

( a funcționară a Federa
lei Deva, tovarășa decedate, 
s'a bucurat de dragostea în
tregului colectiv de muiv â 
de aici, pentru care deveni- e 
un exemplu de perseverență, 
corectitudine șî abnegaț e. 
Toate aceste caracteristic; 
ale personalități; decedatei, 
se îmbinau desăvârșit cu în - 
t’eaga sa conduită de mamă 
duioasă a celor doi copilași, 
pentru a căror creștere și 
educare temeinică s'a stră
duit necontenit șî ca tovară ș 
șe ideală de viață a soțului 
ei Mălăescu ^f.ircea, se> rcta 
rul Județenei U. T. M Hu- 
nedoara-Deva-

Astăzi când tovarășa Mă
lăescu Constanța pleacă deT- 
nitiv din rândurile celor care 
au cunoscut-o, \ 
au admirat-o și apreciat-o, 
prinosul dragostei și regre
tul nostru unanim,, se îm
pletește cu un puternic sirmă 
mânt de revoltă împotrivi 
odiosului act săvârșit do (1 
ctorul Moșoigo, unealtă 
resturilor capitaliste, care în 
condițiile ascuțirii )uptei de 
clasă nu se d.au în lătun de a 
lovit în cei mai buni fii'ai clâ 
sei muncitoare, recurgând la 
ceie mai mârșave manevre 
pentru scopurile lor josnice.

lnfl<r&t(]*g«afu! ac«stu;Jdajcnan 
al clasei muncitoare care s’a 
dovedit a fi totdeauna dr. 
Moșoiogo, întreaga opinie 
publică democrată c( : v 1 
hotărire, ca celor vinovați de 
neglijența crim'nală , ave a. 
produs moartea tov. Mftlăcs 
cu să li se aplice o pedeapsă 
aspră și necruțătoare.

Suntem siguri că justițiai 
populară îi va face datoria^
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FPZOblfia Biroului Informativ asupra situației din Partidul Comunist din Iugoslavia
(Urmare din pag. I a)

n’au fo-.t p.egaj'e coiidițiiinile în 
vedenii co'e livizii ii in massă a 
go.-pouăriilor agii.ol ș. c>â vrem 
iu i o i,a ■ a ță âni ri muncitoare nu 
se va convinge de ava.ita ■iile nic- 
todclor colective de organizare a 
agriculturii. Exp riența P.C. (b) ai 
U R.S.S. dovedește că numai pe 
baza colectivizării iu luasou a a-

r

„Despre Rezoluția Biroului Informativ 
asupra situației din Partidul Comunist din Iugoslavia*

scrie Scânteia de azi “
WCIJREȘTI, 30 (Aget- 

vres). In ziarul „Scânteia” 
cu: azi, tov. L.. Răutu, publi 
că un articol intitulat „De 
spre Revoluția Biroului Jnfor 
mativ asupra situației din 
Partidul Comunist din iugo
slavia spunând următoarele:

„Cu un curaj și o sinceri 
tate de care £unt capabile mi 
mai partidele revoluționare 
marxiste leniniste conștiente 
de forța lor, Rezoluția Birou 
lui informativ supune (unei a- 
spre analize critice, linia ur
mată în principalele proble 
me ale. politicei externe de 
conducere ale Partidului Co
munist din Jugoslavia în 
frunte cu tov- Tito și Kar - 
dely linie ce reprezintă o - 
abandonare totală a mar - 
xism-leninismului.

După ce arata cuprinsul 
Rezoluției Biroului Infor -- 
mativ tov. Răutu spune:

„O primă întrebare pe ca
re fără îndoială și-o vor pu 
ne mulți tovarăși duipă citi
rea acestei adânci analize a 
gravelor greșeli comise de 
conducerea Partidului Comu 
nist din Jugosavia este ur
mătoarea : cum a ajuns la a - 
ceasta poziție conducerea 
Partidului Comunist din Ju
goslavia. Nimeni nu are de 
gând să conteste lupta du 
să de poporul Jugoslav îm
potriva cotropitorilor hitle- 
riști, dar conducerea Parti
dului ( omunist din Jugosla
via orbită de îngâmfare a 
tras de aci concluzia absur
dă cum că victoria finală, a 
fost repurtată cu forțele pro 
pri ale partizanilor Jugoslav i, 
dând uitării faptul istoric re 
cunoscut și de dușmani, ca 
factorul liotărîtor al victo
riei finale a fost Armata So 

etică care cu prețul sân - 
gelui a eliberat numeroase 
țări cotropite de Hitler, in
clusiv jugoslavia.

Deasemeni sunt cunoscute 
eforturile făcute de popo/ul 
jugoslav în vederea des - 
voltării democrației popula
re, dar conducătorii Partidu
lui Comunist din jugoslavia 
au tras de aci o a doua con
cluzie la fel de falșă și ab
surdă, și anume că Jugosla
via ar putea construi so
cialismul singură fără ajuto 
rul forțelor democratice in
ternaționale, fără ajutorul și 
sprijinul celorlalte țări ale 
democrației populare și mâi 
ales fără sprijinul și ajutorul 
Uniunii Sovietice.

Dar ce om de bună credin 
ță poate uita că fără ro'.ul 

griciiltmii t ste posibilă lichidarea 
ultimei și relei mai uumeroa e, 
clase exploatatoare c|a a rida 
buii.nii. ca lichidarea r I r i a bu ri i n ii - 
ca clasă este o [rarte component.i or
ganică a colectivizării agriculturuj 

Pentru a lichida cu suc.es cliia- 
buriniva ca clasă, și deci pen ru a, 
lichida elementele capitaliste I 
țară, Partidul trebuie să desfășoare 
in prealabil o îndelungata munca

!Z>

z

eliberator al Uniunii Sovieti
ce, fără sprijinul p ■ care 1 -a 
acordat popoarelor in |u 
pta lor pentru dieptul de it 
dispune de propria lor soartă 
regimurile de democrație 
populară din Jugoslavia, Ro 
mânia, Bulgaria, Polonia și 
alte țări n'qr fi putut măcar 
să'ia naștere, necum să se 
desvolte pe drumul construi 
rii socialismului Și ca ace ■ 
stea ar fi împărtășit soartaGre 
ciei unde domină un gaulei 
ter imperialist, arată mai de
parte tov. I.. Răuiu în arti
colul său-

După ce arată că unii to- 
îași mai puțini căliți în fo
cul luptei de clasă, pun în
trebarea : nu va căuta oare 
propaganda imperialistă să 
bată monedă din cele des - 
văluite de Rezoluție, n’ar fi 
fost mai bine dacă aceste vii 
tici atât de aspre să nu fie 
date publicității, tov. L. Rău
tu răspunde acestor tovarăși 
arătându-le ca o luptă des
chisă de comuniști nu-i folo 
sește dușmanului, dimpotii ă 
dușmanul a profitat întot - 
dcaun.a de greșelile ascunse 
și d-sa adaugă: „Totdeauna 
aceste desvăluiri deschi '• 
ale greșelilor, lipsurilor șî 
trădărilor a folosit mișcării 
comuniste, i-au cimentat rân 
durile, i-au sporit tiutofitatea 
morală în ocniii masselor 
]K>pulare.

Tov. L. Răutu, contiinuă 
articolul său din ziarul' 
„Scânteia” spunând urmă
toarele :

„PubHcându -se rezoluția, 
Partidele din Biroul Infot- 
mativ doresc, totodată să tra
gă pentru si ne ijnvățânrntel » 
din gravele greșeli ale con
ducerii Partidului Comunist 
din Jugoslavia, să reverifi- 
ce în lumina acestui docu - 
ment propria lor activitate 
și să ducă un război neînrpă 
cat împotriva oricăror ten
dințe ce ar putea da naștere 
unor greșeli asemănătoare 
celor întâmplate în Partidul 
Comunist din Jugoslavia.

Pătruns de această dorin
ță, va studia și Partidul no
stru Rezoluția Biroului Jnfor 
mativ asupra situației ) 
” --v i Partidului Comunist 
din Jugoslavia.

Exemplul țării noastre este 
o strălucită confirmare a ju
steței politicii de strânsă 
prietenie intre țările demo- 
mocrației populare și Uniu
nea Sovietică. Ce ar fi făcut

pregatitoa e în veden a îngrădi ii e- 
lementclor capita'iste rle|a ra e, in 
vederea Întăririi a' a iței di:itr| ca
sa nimicitoare și țărani.ne sub co i- 
ducerea clamei mun it a e, in vederea’ 
desvo'.tă ii in iu tr e -o ia i te, capa-', 
bile să organizeze producția de ma
șini necesare muncii colective în 
agricultură. Orice graba în a i astă 
privința nu poate de â ra pricinu
iască .prejudicii ireparabile. J

țara noasini dacii n-’ar li a- 
' ut priclema, sprijinul, a - 
juțoiul p: Jitie și material al 
Statului Soi lalist, am fi scă - 
-pat oare de jugul dolarului 
jug care apasă gr< u asupr.i 
f ranței, paliei și altor țăii 
lovite de cruntă mizerie, șo
maj, de scădere culturală, aț
ii căpătat oare țăranii pă
mântul moșierilor, am fi pu
tut oare, în deplina liberta
te, să alungăm dela putere 
pe exploatatori, să răstur- 
nam monarhi 1 burghezo-mo 
șierească să prefacem falni
cele uzinele și minele în bit 
nul poporului muncitor, fără 
îndoială că nu, și tov. Răutu 
conclude:

„In sfârșit rezoluția ne în
deamnă să pornim cu pijteri 
înzecite lupta pentru realiza
rea indicațiunilor ședinței 
plenare a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito - 
iese Român, cu privire la în
tărirea partidului nostru prin 
aplicarea metodelor țenini- 
ste-staliniste de conducere 
Critica și auto ntjca prin re
spectarea democrației in - 
terne de partid și aplicarea 
metodelor colective în mun 

' ca organelor de condu ere 
prin grija permanentă de a 
scoate în evidență forța par 
tidului și combaterea tendin- 
ției de înlocui evidențierea, 
muncii partidului prin evi
dențierea de persoane, în - 
tr’un cuvânt prin tot mai 
adâncă înrădăcinare Î11 viața 
de partid a metodelor bolșe
vice, leniniste-staliniste prin 
cipala chezășie a țăriei par
tidului și a capacității sale 
de luptă, în istorica bătă
lie pentru construirea socia
lismului.

Tov. Răutu își închee ar
ticolul publicat în ziarul „ 
„Scânteia” prin următoare
le cuvinte:

„Noi știm că hotarîrile Bi 
roului Informativ prin des- 
văluirea deschisă și îndrăs- 
neață a greșelilor și abateri
lor grave ale conducerii Par 
tidului Comunist din Iugo
slavia și prin analizarea vi
ilor probleme de extremă în
semnătate principială, pri
vind politica și activitatea 
partidelor proletare, v or du - 
c.e Ia întărirea lagărului so
cialismului păci; și indepen 
denței popoarelor, la crește 
rea și întărirea forțelor anti - 
imperialiste, la creșterea a- 
t autului de luptă și de mun 
< ;î, a popoarelor care con- 
struesc orânduirea socialistă.

Numai pe baza acestor masuri pre
gătite <u minuțiozitate și aplicate 
in mod consecvent, este posibilă tre
cerea dela îngrădirea elementelor ca-» 
pifaliste de'a sale la lichidarea lor.

Toate încercările con ta ă ori o. iu. 
goslavi de a je/olva această pro. 

iblemă î.r pripa ra 1 [e ia ea decietărjfl 
din birou nu însemnează altceva de 
cât o aventură soit ti dinainte ce
cului, sau o declarație lai'dnroa l 
și demagogică lip.ifă de orice con. 
ținut.

Biroul Informativ considera că 
printr’o astfel de tactică ials.i ți 
demagogică, condu, ătoi ii iugoJnvi- 
vor sa arate că ei 1111 numai că 
stau pc- pozițiile luptei de clasă 
ci merg chiar mai departe decât 
cerințele care s’ar pu(ea pune Par
tidului (’Miiunist din Iugoslavii im 
domeniul îngrădirii elementelor ca
pitaliste, din punctul de vedere al 
posibilităților rea'e.

Biroul Informativ consideră că 
întrucât aceste dccrele și declarații 
stângi,ie al c mdu.ă'o i or i igo lai i 
sunt demagogi- și irealizabile în 
momentul de față, ele nu po: decât 
să compromită stindardul construirii’ 
socialismului în Iugoslavia. ,

Deaccea Biroul In'ormativ apre
ciază o asemenea tactică aventuristă 
drept o manevră nedemnă ți dri-pt 
un joc ixtlific inadmisibil.

După cum se vc.de, niă-.li ile, ți 
declarațiile demagogice stângiste, 
menționate inai sus, ale conducăto
rilor iugoslavi, urmăresc să mas
cheze refuzul, acestora de a ți re
cunoaște greșelile și de a le în
drepta cinstit.

ținând scama de situația creiata 
în Partidul Comunist din Iugosla
via și căutând să dea posibilitate 
conducătorilor Partidului Comunist 
din Iugoslavia de a ieși din a- 
ceastă situație, C.C. al P.C. (b) al 
URSS și Comitetul Ccnlrale ale al
tor partide frățești au propus să 
se examineze problema situației din 
Partidul Comunist din Iugoslavia ta 
o ședință a Biroului Informativ, pe 
baza aceloraș principi, normale de 
partid, pe baza cărora s’a examinat 
la prima c onsfătuire a Biroului In. 
formativ, activitatea altor Partide 
Comuniste. Dar conducătorii iugos
lavi au răspuns printr’un refuz la 
repetatele propuneri ale Partidelor 
Comuniste frățești de a se dis
cuta problema sitației din Partidul 

Comunist din iugoslavia la .ședința 
Biroului Informativ.

Căutând să se eschiveze dela- 
dreapta critică din partea partidelor 
frățești la ședința Biroului Infor
mativ, conducătorii iugoslavi au 
născocit versiunea că ’,,nu s’ar bu
cura de egalitate de drepturf’i 
Trebue menționat că această ver-i- 
une nu conține nici o iotă de adevăr. 
Este îndeobște cunoscut că la orga
nizarea f i oului Informați ', Partidele; 
Comuniste au poi-nit dela principiul 
indiscutabil că orice par.id trebue 
să facă dări de scamă asupra ac- 
tiviiății sale Biroului ln'orma iv, pre 
cum și că orice partid are dreptul 
să critice alte partide. La prima 
consfătuire a celor nouă Partide Co
muniste, Partidul Comunist din Iu
goslavia s’a folosit din plin de a- 
cest drept al său. Refuzul iugos
lavilor de a face dare de seanță Bi
roului Informativ asupra acțiunilor,'' 
lor, de a asculta observații critice 
din partea altor Partide Comuniste, 
înseamnă o adevărată violare a e- 
galității între Partidele Comuniste 
și echivalează cu pretenția de a 
se creia Partidului Comunist din 
Iugoslavia o situație privilegia ă in 
sânul Biroului Informativ.

8. Ținând seama de toate cele 
expuse mai sus. Biroul Informativ 
se solidarizează atiț cu aprecierea 
dată situației din Partidul Comu
nist din Iugoslavia cât și cu cri
tica făcută greșelilor C.C. al Par- 
tidului Comunist din Iugoslavia, șl 
cu analiza politicii a acestor greșeli, 
cuprinse în seri ordeC.C. al P.C. (b)1 
al URSS către Comitetul Central 
al Partidului Comunist din lugos- 

| lavia din Martie — Mai 1948.
I Biroul Informativ a ajuns la con- 
| cluzia unanimă că prin vederile lor 
’ anfisovietice și antipartinice incom

patibil' iU marxism leninismul n* 
toata comportarea lor ți prin ♦ 
fu/ul de a se prezenta ta • t« 
Biroului Informativ, condu.a'->rit 
Partidului (Jjmuiiift din lugo-lavia 
s’au contrapus PaniJelor (’onicr.:.-

>'■ fac parte din I noul Inlurțn.-'I; . 
au pășit pc ca'ca lUptu.ii dc Pr-e 
tul I nic Socialist, împotriia imiscna 
lismului, |>e calea trădării .ojidan 
tății internaționa'e a ce'o- ce u 
cesc și a trecerii pe ix>/i iii c ■ 
ționalismului.

Biroul Informaliv cundam.i ■ ’
ceasta politiei și comjxirlare • li 
pailinica a Comitetului Cerii d ,1 
Partidului Comunist din Iu

B roul Informativ constata ca în 
virtutea tuturor xe’or de mai - : ; 
C.C al Panidu ui Comun ■: dia 
Iugoslavia se pune pe in> «t 
Partidului Comunist din lugo 1 ■ 
în ala a familiei partidelor 10.1 .mi t 1 J
frățești, in afara frontului uai 
munist Ț p.in urmare, în ar-
rândurilor Biroului Informa

Biroul Infornia'iv consiJer:.- ■ la 
baza tuturor acestor greșeli a e c in
ducerii Partidului Comun st di ■ în 
goslavia se afla faptul inii- u a ii 
că în ultimele șase luni, in i indu
cerea Partidului < omunist dir. uc 
goslavia au capilar in mod 1 ,ș 
predonina țiden.e t c naț 0.1a <»<
care și înainte existau acolo -uh o 
forma ascun>ă, că conducerej . 

.tidului Comunist din lugo latia a 
rupt cu tradițiile internat.on .'as 
ale Partidului Comunist din lugo. 
lavia, pășind pe calea nafii.iili-ș 
mului_

Conducătorii iugo.-lavi, u; 1 re 
ciind extrem de mult forțelx na
ționale interne și po-ibilităț 1. iu
goslave, cred că ci vor putea >:e«- 
ține i ndependența Iugoslavie, ți c 
strui socialismul fără spui,inul para
delor comuniste din a te țări a.4 
sprijinul țărilor democrației p. 
pulare,, fără s;rijinul URSS. Ei I 1 • 
cliipue că nouă Iugoslavie se : ,-o 
lipsi de ajutorul acestor for re 
soluționare.

Orientânduse slab l.t situația i
. ternațioia'ă și iniimidnț: de am n 4 
țările șantajiste, ale intpe 
rialiștilor, conducătorii iugos
lavi presupun că făcând o ser, <j» 
concesii sta e'.o.- imperialiste, ci p » 
să câștige bunlvoința acestor - st-, 
să se înțeleagă cu ci? î.i ceea-e jmi- 
vește independența Iugoslaviei șt. 
treptat să inoculeze popoarel r iu
goslave o orientare către s-
state, adică să I- orienteze cat,. • 2- 
pitalism. Ei pornesc în mod •• 
cit, dela cunoscuta teza nați ma - 
listă burgheză, in virtutea că, -ia 
„un stat capitalist p.r.zintă ui peri
col mai mic pentru independc u 
Iugoslaviei de it Un unea Sovie - 
tică”.

Conducătorii iugoslat i | roba i u 
înțeleg sau poate se prefac u 
înțelege că o ademenea orienta.• 
naționalistă poat să ducă numai ta 
degenerarea Iugoslaviei într- 
bișnuită republică burgheza ia 
pierderea independenței lugosliviei 
și la transformarea ei într’o c l.«ri« 
a țarilor imperialiste.

Biroul Informativ nu se indiie.Te 
că în sânul Partidului Comunist din ’
Iugoslavia sunt destue cleme :c e șM- H 
nătoase, credincioae, nwxiimleni ai
nisntului, credincioase tradiții’or in
ternaționaliste a'e Partidului Comu- ’ 
nist din Iugoslavia, credin, >a • 
Frontului Unic Socialist.

Sarcina aceste forțe fă îăt- a • 
Partidului Comunist di 1 lugob ia 
este de a sii pt actual lor condu
cători să-și recunoască de-chi» și 
cinstit greșelile și să le îndrept», 
să rupă cu naționalismul, sa lennă 
ta internaționalism și să întărea d 
prin toate mijloacele Frontul Uni» 
Socialist împotriva imperialismului, 
sau, dacă actual i conducători ai Par
tidului Comunist di 1 lugc tavii >« 
vor dovedi incapabili să facă •- 
ceasta, de a-i înlocui și dc • d» 
Partidu'ui Comunist din lugo la,,» o 
conducere nouă, internaționaliști.

Biroul Informa iv nu se îidoiește 
că Partidul Comunist din Iugoslavia 
va ști să îndeplinească această sar
cină dc cinste.

vc.de

