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Ședința Comitetului Județean » * 
al Partidului Muncitoresc Român Huuedoara-Deva; 
a analizat în soirii critic și autocritic munca depusă de organizație

Critica și autocritica suni 
IRczoluțir cefei de a II a plenare 
vățaminte, sc poate duce o lupl^ 
aceste greșeli, ar însemna să lăsănt 
putea spori au'.o.ilatea mor.lâ pe

Comitetul Județean P. M. R. 
-realități și-a făcut o ana iză obiectivă

In ziua de 27 Iunie a. c., 
a avut loc Ședința Comitetu 
]ui județean?. M. — Hu- 
nedoara-Deva, care a a - 
Mit ca scop prelucrarea Re
zoluției plenarei a JI-a a Co 
mitetului Central P. M. R.

Ședința a fost deschisă de 
tov. Duduia Andrei, sccre- 
i-artil org. Județene P. M. 
R. După ce salută Comite
tul județean și activul de ba 
ză a) Partidului, idă cetire Rei 
zoluției C. C. al P. M- R, fă
când apoi o prelucrare a ei, 
iar concomitent, în lumina 
acestui document de insem 
nătaț- istorică, a făcut și o 
amplă analiză a muncii, de
pusă de organizația de par
tid arătând părțile pozitive 
și negative în spirit critic și 
autocritic.

Arătând că plenara C- C. 
al P. M. R. a fost preocuipa 
tă dc trei probleme ce pre 
zintă o Importanță capitalii, 
pentru poporul nostru, tov. 
Duduia, arată rolul de con 
ducător al Partidului Munci- 
»orcsc Român care a fost 
și mai întărit în cadrul cam
paniei electorale în care s'a

Centra] de Stati- 
însarcinat de că

Se va face o cercetare 
asupra condițiilor

Institutul 
stică a fost
fce Consiliul Superior Eco 
■ontic să organizeze in toa 
*• țara o cercetare științifi 
•ă asupra condițiunilor de 
viața a unui numai de 8.000 
familii, alese în special din 
fce salariați, în care scop 
Institutul Ct-ntral de Statisti 
ra a solicitat și obținut con - 
•insui C. G. M.
-..Prin grija tuturor Consilii 
lor sindicale judi țcne și a 
sinrlu telor din toate jude 
țc-li țârii, .t fost recrutat u . 
număr d" Îndrwnâîori >0 - 
cialt, ritcesar cercetării re 
sc v.i mirep.rinile in i.crare

armele cele mai puternice a par. tidelor comuniste. După cum arată 
a <-C a P.M.R. prin desvhluirea1 deschisă a greșelilor se trag în- 

aprigă împotiiva cauzelor care le-au determinat. A ține ascunse 
ca dușmanul să profite de pe' urma lor, iar partidul nu și-arf 

jcarc și-,1 câjș.igat-o îil fața massclon
. -Hunedoara Deva, a convocat o 

a muncii duse până acum. ‘

evidențiat din nou capacita
tea sa de organizare și cort 
ducerc tactică. Bunele rezul 
tale ale bătăliei alegerilor 
datoresc în cea mai mare 
măsură muncii de mobiliza
re și îndrumare dusă de Pap 
tid prin indrumătorii săi. li
na din scăderile muncii du
să cu flc/tzi i campaniei e-; 
lectoraje, a constatat in fap; 
tul că o parte dintre îndru
mători, reprezentând un nu
măr mic, nu au fost îndea
juns veriifeați sau nu au fost 
suficient pregătiți. De aceea, 
din învățământurile trase cu 
ocazia alegerilor, se impune 
acum o riguroasă verificare 
a tuturor îndrumătorilor u 7 
și o serioasă pregătire a lor 
în spirit marxist-leninist.

Tot cu ocazia plegeri'.or sa 
constatat că burghezia care 
se vedea bătută, a căutat să 
se opună prin cele mai diver 
se mijloace de luptă, ca sa
botaje, incendieri de păduri, 
Secte religioase și ațâțări șo 
f ine duse în special de re
prezentanții bisericii catoli
ce-

Învățământul principal al

alegerilor este 
stră ca și în 
consolidarea regimului de dc 
mocrație populară și trece
rea la construirea socialis
mului, este însoțită de ascu. 
țirea continuă a luptei da 
clasă.

De aceea vitilența țnoa- 
ctră dc. clasa trrbue ascuțită 
ca să demascam manevrele 
antidemocratice și antipopu 
lare ale reacțiunii sub ori ce 
formă s’au manifesta ele, dc 
a fi vigilcnți ca în rându
rile Partidului să nu se stre - 
coare elemente care să pro 
inoveze tcori conîrarevoluțio 
nare, devenind purtători ai 
ide-ob g ei și a inter Sq’o ■ bur 
ghe-ziei, cum a fost cazul iui 
Pătrașcanu, și cum au exi
stat și în numele dm orga
nizațiile din județul nosfu

1 î în țara noa, 
c. lela te țări

științifică, în toată tara 
do trai ale cetățenilor

localitate. Secția economică 
socială a Confederației Ge 
nerale a Muncii a trimis tu 
turor consiliilor sindicale ju 
dețene din țară, o listă a lo
calităților, arătându- se în 
cadrul fiecărei localități intre 
prinderile și categoriile de 
salari.,ți alese pentru cerc(. 
tare, cu menționarea nuntă 
rului de familii care trebu- 
•esc selecționate. A trimis 
deasemeni cile un număr 
de formulare speciale dpnu- 
mile ..Lista capilor familiilor 
alese pentru colaborarea la 
<*.*  rcc-tarea c mdițiunilor <’e 
viața familiară, 1948 — 
•$49- xg rpres).

lllICURliS I I 1 (A -r|i. 
Comitetul Exemii'.' 11 Con < 
(ici Generali- a Mune i a dai 
următorul comuniia:::

l’aitidul Mim iloresc Român 
Guvernul Ri| iibliiii Popular.- 
mâne, Î11 grija lor | eonaiien ntiiț 
îmbunătățirea comliț un.lor <le vi iță 
a oamenilor mumii de toa e cale 1- 
1 iile, au hotărît luarea.-- ile măștii i 
pentru organizarea o.ljlmci -alaii: 
ților.

Ministerul Miineji->i al PreveJc 
iilor Sociale, in co|ab»rifr< cu '• < 11- 
federația (îen.rall a Mumii, au ca, 
borat un j ian pentru or .mizarea 
odihnei salariați.01' peiifiu anul în 
curs.

Pentru realizări a '] ractica a a 
cestui plan și-au dai loală contribu
ția Ministerele dp r’eiort,

Astfel MijiistCiul du Interne a j us' 
la dispoziția . G.ți.M. vilele rechi
ziționate în stațiunile ba’nco clima
terice, acordând Î11 aceja'ș timp în
scrie de reduceri de taxe și impo
zite • comunale.

Ministerul de Finanțe a venit în 
ajutorul salariaților prin reduceri 
și scutiri importante de laxe, im
pozite cât și prin fondurile aco^dalq 
pentru Întreținerea caselor dc 
dihnă și a salariaților care vor 
trimiși în aceste case.

Ministrul Sănălății a acordat 
duceri substanțiale la tarifele pen- 
tril băi și tralamenle medicale.

Organizarea trimiterii în case dc 
odihnă, a fost încredințaiă 
derației Generale a Muncii 
ganizațiilor sale Sindicale, 
cest scop s’a înființat în 
C.G.M., o comisie centrală 
ca organe ajutătoare comisi'le ju
dețene formate în cadrul Consiir

R.|.
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In a— 
cadrul] 
având

Cititi
în pagina ll-a

— Să păstrăm puritatea 
principiilor organizatorice 
ale partidului marxist 
articol apărut in ziarul Pentru 
pace trainică pentru democrație 
populară

(Continuare In pag. IV a)

liiloi sindi'a!.- . u.
'funcționa dui n<> 

date de C.G.M.
In lașele de oui 

iniși p. ntiu ma i ti 
larialii In urrfni'oaiv 
b-.ință:

a. suferinzii ai. au .r.z1 mult 
ilevoe de tralamenl sau băl dujw; 
prescripția medicului intrt'prinm-iis 
sau instituției icvpective.

b. Evidi-nțiații în muncă inven
tatorii ți inovatorii.

c. cei care prestează muma iu 
coiidițiuni excepționale. niu.uj gn-le 
subterani-, tnxice.-

d. ceilalți salariați vor fi țrj- 
niiși in locurile ramase liber. .

Pentru a veni in ajutorul ,:la- 
riațilfir in mod efectiv i p nțp-R 
ca aceștia .să poată benefi. ia de o- 
dilinit s'au făcut înlesniri prin in-z 
1 itaȚare 1 de cantine, je lângă liccaie 

odihnă, prin reducerea ta- 
1 _de locuințe.

Deasemeni a salariații cari .pleacă 
in casele dc odihnă în grupuri de 
minimum 8 salariați, în stațiunile 
balneo-climaferice, vor beneficia de 
o reducere din 
după

a) 
tanță 
de o

b) Cei care pleacă dee'a o di-ianțM 
dela 160—400 km. de o rc-duceie dd 
50 la sută.

In continuare comunicatul arată 
că salariații trimiși în casele dc o- 
dihnă, vor primi o subvenție dd 
100 Ici pe zi, de fiecare salariat; 
maximum pentru 10 zile, sume cv 
vor fi avansate de Întreprind» ri e sau 
fnstituțiuiiile respe Ine, uin ubM 
vențiilc ce vor fi acordat ■ de Mini-- 
ti-rul de finanțe in acest -cop. '

Deascnrcnea .omul icalul pre irea. 
ză că toți salariații parii.nari sau 
publici, vor primi cu anticipați.- In 
momentul plecării in co .ccdiul 
odihna salariul aferent zilețor 
concediu fără nici-o reținere, 
vor reține numai itnpoe nli- citra 
Stat și C isa Asigurărilor Socla'ez

Confederația Generală a Atunci; 
va da tuturor o»ganizaiiilor sale., 
Sindicale, instrucțiuni de.alal Je 
Uul cum vor fi aplicate iii prac
tică înlesnirile aratate mai sus.

•f n <■

ui vor fi tri- 
1 20 zii-, -:a.

r.line d> pre- 
3

au ,r.e

taxele de (L-F.R. 
cum urmeaza:
Cei care pleacă dela o dis- 
dela 1—160 km. vor beneficia 
reducere de 25 Ia șuta.

de 
de 
-e

fUR CERTEJ 
datorită conștiinței în muncă a tovarășilor minieri 
se redau producției din ce în 

bogate lăsate intenționat în părăsire de
Lozinca măririi prouucției care a 

cucerit astăzi masselc dc muncitori 
din țara noastră, nu a iniârzial si» 
pătrundă și în adâncul galeriilor, 
printre cei aproape .700 de mineri 
dela exploatările dc fitr Certej.

Minieri bătrâni care au cunosiit 
.cxploa ar a an' 'e r udul, co ș ie ți 
și devotați noului regim caie i-a 
smuls din robia capita'î-tă, intră 
azi cu nădejde i 1 galerii'e dătă
toare de bogății și se str iduesc să 
aducă un laiidament cât mai ridicat 
AlătXrii de minierii mai 'intri, -în 
munca lo. - de midie ori covâr- 
șlfoare — caută să nu se la c mai 
prejos decât aceșfa, sunt animați 
de acela i e'an si liofârîți să scoa â 
la ivea'a cu puteri mer u sporite', 
bogăț i e țir i noadre, c<-’-it< ibuin.l 
Ia bună ar a îiircgului po.-.or mun
citor.

Nici un filon neexploatat
Aci în miezul pământului, unde 

cu toții unt frați, iii ai acelci.și 
Republicii Popu'a c, stăpâniți de a-

cei ca și năzuințe, de a da cât mai 
mult aur, de a contribui la îmbogai 
țirea țării lor, in care frăesc as
tăzi liberi de a munci și a duco 
o viață mai bună ere a’ă de guver 
nul, sprijinit de ParliJul lor muiw 
citoresc, minierii, alături de leh 
nicieni și lucrători, sunt fericiți și 
mândrii atuuc, cânii planul de pro- 
țducție a îo t depă it. ;

—-------------------

ce mai multe filoane 
regimurile trecute

,,Nici un filon nedescoperit -ț 
ncexploalat de nof’ «sie lozinca pi» 
caic minierii dela cele trei exploa
tări aurifere din Certej sunt h<> 
tărâți să o traducă Î11 faptă. în
curajați ,i sprijini); de organizat a 
de partid din loca'ilale, ajutați do 
sindicat, ei nu precupețesc ni. 1 us 

Gârjob Lmil'a 
'Continuare ta pag. lil a)

Muncitorii 
dela I. M. S.

și technicienii
— Hunedoara

deau depășit programele
Datorită eforturilor și‘ 

laborârii strânse dintre muu 
citori, ingineri și tehnicieni, 
în luna Iunie s'au depășit 
programele de. producție la 
uzinele I. M. S. Hunedoara.

Acti.el, Ja i" Iunie prog a-

co-
producție po luna Iunie a. c.

mclw Ministerului Industriei 
au fost depășite in felul ur
mător: la fontă albă cu 31,4. 
la sută, la oțel lingou cu 38 
la sută, și ]a oțel electric cti 
13 la sută.
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Plata în natură pentru
treeratul recoltei 1948

__ (a 4alt
Noua așezare a impozitului agricol

Ce impozite au fost fixate pentru județul nostru

filllin

u
or *

*) Artio)! apiriit ia ar. 15 al ziirulu 
„ Pentru paoe tr aiaică, pentru demo 
rație populară!4 orga» al Biroului 1q 

fortnitiv al Partid stor con miște 3$ 
muncitorești.

i
i

Pr<-idlrd Mari Adunări Naționale 
a semnat decretul î d vernil de Mi 
nisțciul Finanțe o; priv toi la 
«arca impozitului a r . o pe i 
clțiul financiar 1918- 104).

Potrivit decretului, terenurile 
Ia 2 ha. au o du...revare de 
pozii toarte a evoluată.

A tlel, terenul le până la 1 
inclusiv suporta un impozit pe 
tar intre 50 le. și 150 lei, 
dia impozitului li ni deri de 
lei anual.

Degrevarea ț «ntau a 
de suprafețe I n r 1 
2.163.1X10 ha.

Tranșa ll-a de supra 
inclusiv, prevede 

hectar intre 1110 și 
impozitului fiind 

hectar.
Degrevarea de i npo 

atât pentru terenurile până la un ba. 
cât și pentru 
ha. suprafața

așe-
exer-

[•■j ă
im-

ha.
i.ec- 
nio-
100

[ leincnti le exploatatoare, sau așa 
cum le a denumit Iov. Văile fiica, 
acele „lipitori ale catului”, vo. 
trebui să plătească difeiențe'.e de

In regiunea III a 411 (ost cuprinse 
plasele Dobra, Hunedoa a, Devau

Terenuri arabile din

(iroagiu și Orație, 
mniătoru! impozit

regiunea Nr.

carc vor 
la hectar;

plăti

< ali>til;i|ii (olfile 
trcrT IirOi1 

dUH- «■ * d< 
Ha de 7 la >i|t i

|»t

ha.

pe 
dia

pe

un
30J
de

litre 12 
impozit 
lei, mc-
260 lei

terenurile pjnă la 2 
de -1.166.000 ha. a

impozit degrevate dea mi ii agii 0— 1 locli'slv 180 156 132 108 84 60
cullori. 1— 2 360 312 264 198 168 120

Iu ce privește iii|.o lul de pta- 2- 5 1080 936 792 648 504 360
ta, in urma îiiipu(irii in clase 5-10 1440 1296 1 152 1080 8f4 720
a terenurilor agricole .-.urnele for- 10-20 1800 1620 1440 1260 1080 900
fetare ce urmeaza a li pl dl c sunt 20-30 2160 1944 1728 1500 1296 1(80
iu Imicție de supiatață tola'ă de- 30-40 20 0 2376 2112 18i8 1584 1320
ținută de o gospodar e într’o co- Pestr 40 3240 2916 2592 2268 1944 1620
mimă.

Pr<n terenuri- aparținând aceleași iJucrciu’. ii.a | t vede cia i art .i paritatea de pla'ă a ai;riciill luluf,
gospodării se înțeleg terenurile so- terenurilor lîmi- e, i Iu -uri, .radiat i .i|aritate ba/ala c lo’a'i a ca \ c
țirtiti. soțiii și topi Io , care to.uies- de legii >ic vii .aia leiu peri laneni, niturllo, rra i 'ate, lic direct din a-
împ.eiină în accea i ia ă sau fără livezi, oreză i , etv ^riculUi a . li ■ | e •ag’i icii'.tui ilJ
sa locuiască împreuna, goipodăresd Im|-<>. ițul penliil a ele u li mc ca- In deterniisa-ea rcuiuiii or a n ai
în comun. itgor i dv terenuri c lakiilcază prin ținut sca.na de următoare e criterii:

Suprafețele pi l. țu ti no-lru ml transformarea lor i.i te.c..uri aia- producția agriio'â iuluiri c iilten-
fost încadrate in ț nur e tr i ie -iuni bile potrivit unor ech'Valenle. sive, inii nsivitalea creșterii anima*
ale țârii în felul următor: in sfârșit, ttu e.emcin principat .. » .

Plasele Baia de Cri; si Brad in al impunerii îl cdhstitue da iiarea lelor pe bara ii|nniu|iu rt\cn-»amanr

regiunea I. Impozitul agricol l.i teritoriului țării | < județe p'-lși, din rannarfe 1'1 IS , p.o'Jucbvitalea
hectar pentru aceste p'a-e este ur- în cinci rc-puni a îl '.ne, ilupj ca- viilor.
mii

Strângerea recoltei 
în U. R. S. S.

(j.uripaiiia pentru strânge 
rea iei oiței se e .tinde rap d 
sjire Nord.

Anul acești, lucrările pen 
tru -frângerea rezoluției au 
început in mult ■ regiuni c.i 
15 2o zile mai devreme < a 
de obicei. D'-‘ exemplu fer 
mele cojeclivc din r< g u 
n(-a Voronvj pu-ljiirep it str n 
gerea fânului cu o lună mai 
devreme decât anul tic ut.

I'e'-te câteva zile in< c-pe 
strângerea recoltei de orz in 
regiunea Moscovei,

Impozitul pentru fiecare-hectar de teren arabili
Super. In ha. CI. 1. CI. 11. CI. III. CI, IV. CI. V CI. VI.

0— 1 inclusiv 150 130 110 90 70 50
1— 2 300 2.60 220 180 140 100
2- 5 R 900 780 660 540 420 300
5-10 • 1200 1080 960 840 720 60.i

10-20 * 1500 1350 1200 1050 900 750
20-30 • 1800 1820 1440 1250 1080 9C0
30-40 V 2200 1989 1760 1540 1320 1100
Peste 70 2700 2430 2160 1890 1620 135O

Plasele Grădiștea. Hațeg, Pui și SUplISC 1următoarelor impozite:
Pctroșeni în regiunea II și suni

Terenuri arabile din regiunea Nr. 2
0— 1 Ineluaiv 165 143 121 99 77 55
1- 2 n 330 286 242 198 154 110
2- 5 990 858 726 594 462 330
5-10 1320 1188 1056 924 792 66)

10-20 n 1650 1485 1320 1155 990 825
20-30 M 1980 1782 1584 1375 1188 990
30-40 r 2420 2178 1936 1694 1452 1210

P< 8 le 40 2970 2673 2376 2079 178’ 1485

Cum trebue
Strânsul r, co.t >i nu tre buie 

făcut nici pi\.;i de vieine- și 
nici pr.-a târziu.căci și pncr’un 
caz și în altul, vom pierde a 
tât lu cantitate cât și D caii 
tate.

făcut secerișul și treerișul păioaselor
i u ploi m t'te 
clâile e bine 

pe pari.
stat

Dac;i adunăm p;iiu,iS. 
prea dc-viemți bobul va li 
scc sau sbârcit, ușor și mai 
puțin hrănitor, deci puțin și 
de caiitate slabă.

Dacă le strângem prea târ 
ziu, paiele sunt prea uscate, 
spicele se rup. boabele se 
scutura foarte ușor, devin 
făinoase, n au culoare, sunt 
ușoare și mai p..ț n hrănite» 
re, deci până la urmă ]a 
fel pi ține și ,dc c-al'tate slabă.

Cel mai potrivit timp pen 
tru începutul strânsului, e- 
ste atunci când pAioascle 
sunt in pârgâ adică atunci 
când paiul începe a se în
gălbeni, iar bobul din spic 
începe a se întări, are culoa
re de 
cos și 
ghia. 
bobul 
din pământ și 
Ies.

După ce am 
cosit paio.'iSel •,

galbcnul cerii, c vâs ■ 
sc poate sgâria cu un 
In momentul acesta, 
nu și mai trage hrana 

poate fi cu

secerat sau 
vom avea 

grijă sa le legam in snopi, 
pe care îi strângem în clăi 
pentru a le feri de ploi, rouă, 
și soare.

In regiunile 
și cu vânturi, 
sJi fie clădite

După ce au
citii vrco zece zile, 
treera sau căra și 
girezi șir . când e

snopn m 
îi patern 
așeza in 
vorba -ă

tiecrăm mai târziu.
In claie și glreadă, boabe 

le își termina coac.-i'ea.
Odată trecrată și adusă a- 

casă, recolta trebuie .îngrijită 
ca »ă se. pîstreze in bune con 
di ți uni. Nu e bine ca boabe 
le să stea în incăjivri intime 
coase, umede și in straturi 
groase sau nio'ile mari.

cin

Creșterea influenței Partidelor co- 
ntunife și muncitorești care adun» 
dii) ce In ce mai strâns in jurul lo;; 
forțele cu adevă at de noc.aticc și 
patriotice ale popoarelor în lupta 
împotriva expansiunii și agresiunii 
imperialiste, impun cu o -putere 
nouă sarcina întăririi mai dq arte a^ 
rândurilor partidului pe bara 
tipiilor de organizare leninist 
niște ale Partidu’ui revo.u io'ar 
xlst.

Cele mai biiite elemente ale 
sei muncitoare, ale țărănimii și ale 
intelectualilor care iiu vor să fie 
adusă vreo atingere patriei lor, a- 
deiă la parțidee comuniste și mu 1- 
citorești, ca să lupte în mod ac ■ 
tiv și organizat pentru adevăra-*  
tele interese ale poporului împo
triva imperialismului.

Partidul Comunist Francez nu nără 
în prezent aproape un milion de 
membri; cel di« Cehoslovaca pe ta 
2 milioane; din Italia 2.283.0U0; dnt 
Iugoslavia 430.t00; Partidul lucra
torilor unguri peste t.000.000; Pa ■ 
tidul muncitoresc țcemunist) bulgar 
aproape îtO-OOl); Partidul muncito
resc polonez aproape 1.000.000 ț 
Partidul niuaătorecc român 800 000r

Sarcina întăririi organizatorice mai 
departe 
șl mai 
creșterii 
muniste 
zionării 
clal-democrate îi mai multe țări..

a Partidelor marxiste capătă 
multă importantă in urma 

efectivelor Parlide'or co
și înnnmtoieșii și a fu- 
Partidelor comuniste și so-

Să păstrăm puritatea principiilor 
organizatorice ale partidului marxist*)  

de V GRIGORIAn

mun ă politic^ 
nou Iar maiu

Co.nilelul Cen-

Desigur, sporirea efectivelor unui 
partid înseamnă o creștere a în
crederii clasei mun ițoare și a în
tregului popor în acest țvatțijdJ 
1 rebue însă ținut seamă de faptul 
că o desvoltare rapida a Parlidu- 
lui poate duce la o anumită scă- 
dere a nivelului i deologic in rân, 
durile Partidului, la o anuniilă slă, 
bl iun-1 caliiai.ă a Pa liJul.ii. Es e 
deci necesar a da foarte multă a- 
tenție la alegerea no ai or membri 
și de a desfășură o 
intensă in rândurile 
bri ai Partidului.

Acum câtva timp, 
trai al Partidului Comunist Fran- 
cez a ridicat problema consolidării 
organizației de bază a Partidului: 
celula de uzină, de mină, de ate
lier, de biropri, dela sate. Activi
tatea organizațiilor de Parli-l din 
întreprinderi a fost s ud a'ă ainănun« 
țit și a dus la o îmbunătățire a 
muncii de Partid în acest sector 
principal, cecace se dovedește prin 
îmbunătățirea muncii în mas c, prin 
creșterea influenței și prin întări
rea organizațiilor Pardduui din în. 
treprinderi, printr’o atenție mai- 
,mare a responsabili or cu munca or
ganizațiilor de bază. Se dă o mare 
atenție formării cadrelor, mai ales 
a cadrelor de conducere a e orga
nizației de bază, antrenării fiecă
rui comunist la munca de Partid 
și la munca în râudurile nouilon 
aderenți.

și politi-

pentru în- 
rândurilor 
j;rincipii-

Controlul riguros a! noui.or ade
renți, introducerea refcrenților, sta. 
bdirca unui stagiu de candidat, a- 
cestea sunt măsurile organizatorice 
adoptate de către Partidul lucră

torilor unguri.
Corni.iunea pe itill | robie.ne or

ganizatorice a celui de al 6-lea con 
greș al Parțidu ui Comunist Italian 
a constatat slăbiciuni in mun a or
ganizatorică a Partidului și a sub
liniat că principala cauză a aces
teia trebue pusă pe seama lipsei 
de pregătire ideologică 
că a multor membri.

O muncă sistematică 
tărirea organizarorica a 
Partidului, popularizarea 
lor de organizare leniuist-stali'ii-te 
în ceeacc privește structura parti
dului de tip nou, a fost și ră
mâne strâns legată de activitatea 
zilnica a partidului marxist. ,

In celebra sa lucrare, ,,Un pas 
înainte doi pași Înapoi”, publicată 
în Mai 1901, Lenin a de.svoltat a- 
cele teze care au dovedit princi
piile de organizare a'e Partidu
lui de tip nou Urmând în intre- 
gime ideile lui Lemn, tovară,ul Sta- 
lin stabilește și apără în articolul 
său Clasa proletară și parii Iul pro
letar (1905) principii'e leniniste de 
organizare. In ate.t ari col tovarășul 
Srtalin subliniază câ „noi trebue să 
fim extrem de vigilenți și noi nd 
trebue să uităm că partidul nostru 
este o forță reală a'e cărei porți

înnu se deschid decât oamenilor 
cercați în lupta”.

Delăsarea și caracterul amorf al 
organizației și „autonomia anariti. 
că” atât de caracteristice partidelor 
oportuniste „socialiste”, sunt stră
ine de principiile lemnisț-staliiiislv 
ale structurii organizatorice a Par
tidului.

Vechile partide soc al-dentocrafe- 
reprezintă un aparat electoral a- 
daptat alegerilor parlamentare și 
luptei parlamentare, un apendice, q 
unealta destinată a sluji fracțiunii 
parlamentare; structura lor organi
zatorică este adaptată pentru a ser
vi imperialismului.

Oricine știe că partidul laburist 
britanic nu este și nu a .ost nicio
dată legat de masele largi munci
toare. că 'actualul grup parlamentar 
laburist cuprinde în întregime „ac
tiviști muncitori”, care nu au nimio 
comun cu clasa muncitoare. Parti
dul laburist britanic a fost mult 
timp organizat pe baza aderării co- 
Sective a membri'or sindicatelor care 
nu sunt obligați a lua parte la mun
ca practică a partidului.

Partidul so.ia'ist fra icez „compen
sează” pierderea elementelor pro. 
gresiste și democratice, primind îrf 
rândurile sale pe acei socialiști de, 
dreapta care fuseseră excluși i 
înainte, precum și pe trotzkiști. 
ultimul timp, baza de mase a 
cestui partid, deja redusă, s’a 
gustat și mai mult, mai ales,

mai 
. In 
i a- 

în-

aw iu
Aci 

suciu- 
parla-

1«
a-
do

regiunile indurtr a’e din Xord, P .s- 
de-Ca’ais, Hautc Vicnne, Bouches du 
Pilone, etc„ unde socia'iștii 

-o influență precumpănitoare 
vifatca secțiunilor țarliduui 
list este adaptata la lupta
mentară, iar hotărîrile congreselor 
partidului nu sunt obligalo.ii pen
tru miniștrii socialiști și pe -tru gru
pul parlamentar al partidului

Asemenea partide mențin proleta
riatul într'o stare de cOinpleciă de- 
sarmare, trădează interesele lui.

fii clasica sa lucrare „ Bazele 
idilismului”, tovarășul Slalin a 
rătat caracteristicile parridu’.ui 
țip nou, ale Partidului leninist.

Partidul bolșevic este detașamen
tul de avantgardă al clasei munci
toare, conducătorul ei poi'.ic și sta
tul ei major; el este înarmat cu 
teoria revoluționară fara de caic 
este imposibil de condus lup;a cla
sei muncitoare și antrenarea ei p. a- 
ceastă cale. Partidul bolșevic este 
profund legat de clasa muncitoare, 
de masele largi muncitoare care pri- 
vesc Partidul lui Lemn și Sțalin ca 
un partid al lor, ca un partid cam 
le esfe aproape și scump și că- 
fruia i se consacră cu un profund "de. 
vota mc nt. I

,,Eu credA spiune tovarășul Sta- 
Sn, că bolșevicii ne amintesc du 

grecești, 
sunt 

do 
le-au 

i au

eroul mitologiei antice 
Anteu. La fel ca și Anteu, ei 
puternici pentrucâ sunt legați 
mama lor, de masele care 
dat naștere, i au hrănit și 
crescut. Și atâla timp cât ei vor 
rămâne legați, de mama, de popor, 
ei au toate șanse'e să rămână de 
neînvins”.

(Va larma)
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PERSONALUL SANITAR 
neinscris la recensământ nu va 
putea ocupa nici o funcțiune 

la stat sau în întreprinderile particulare
I’< -ntrn .1 da posibilitate de 

a r.i-punde la recensământul 
sanitar și acelora < are din 
motive de forță majoră n’au 
complectat în termenul fixat 
formularele, ministerului Să, 
năt.iții a autorizat birourile 
de m, ensarnânt, sa primeas 
ca și sa înregistreze formu 
lar<]e celor întârziați.

Totodată se aduce Ia cuno
ștința salariațijor publici și 
ne-alnriaților care Jucrând in 
câmpul muncii sanitare nu 
au complectat formularul 
di recensământ ca nu li se 
va lua în considerare nicio 
«erele. ca de pildă oferte de 
serviciu, cereri de conce - 
siunc, înaintări sau țransfe 
rari. Cereri de liberă practi 
ca sau autorizații dc funcțio 
nare, cereri de înscriere în 
concursuri sau examene de 
clasificare, etc..

Deasemenea cei aflați în a 
ceasta situație nu vor putea 
fi încadrați de către sindi 
cate la plata impozitului pro 
fesional și nici nu vor pu
tea obține certificate sau do 
vezi cu privire la activi'a- 
tea lor.

Deasi.-menea aceștia uu vi r 
putea ocupa nici o funcție 
în Stat sau Î11 intreprinderile 
particulare și nu tor putea 
prezenta nicio ccrcie autori - 
taților, ilară adeverința de 
de complectară a formulam 
lui de recensământ, care e- 
ste obligatorie atât la cere 
rile de numire și angajare 
cât și în relațiile cu auto
ritățile.

Muncă voluntară
Pârâul ( azancștiloi', care 

desparte comuna Vața de 
Jos în două se trece foarte 
anevoie, din cauza punților 
insuficienta pentru populațe, 
și a irodului vechiu care nu 
mai putea rezjsta Vehicule
lor, fiind părăsit de câți .'a 
ani in urmă.

Organizația locală P. M. 
R. s'a liotărît sa curme acea 
stă situație.

l.a apelul lansat de iov. 
Mâțiu triton primarul eonii»

LA MINELE DE AUR CERTEJ 
datorită conștiinței în muncă a tovarășilor minieri se redau 

producției din ce în ce mai multe filoane bogate 
lăsate intonționat în părăsire de regimurile trecute

(Urinare din pag. I a)

efort, altui i c'md sC țxiac 
descoperirii sau înce|ierii 
tării vie unui filon lăsat 
nat in părăsire, In trecui 
reprezentanții regiunii ilor 
liste.

1 robi 1114 
[ 1

inlcnțio- 
tic elitre 
capi!a - -

I

de aur 
redat producției

Asliel datorita p.i.epeiii 
volanientului față de muncă 
și încrederii în Partidul de

Un nou șl bogat filon

și de- 
I rccum 
avant-

Din inițiativa Ministerului Industriei

Au fost organizate 
cursuri de specializare a nouilor 

directori din industria alimentară naționalizată
BI’CDREȘTK >' (Ager- 

pres). Marți seara, în sala de 
festivități a Sindicatului Ali
mentar, s'au deschis cursu 
rile de specializare ale noui 
lor directori din întreprinde 
rile industriale alimentare jia 
ționalizate-

Cursurile sunt organizate 
din inițiativa Ministerului In, 
dustriei-

la Vața de Jos 
nei și tov. Faur Nicolae au 
eșit la muncă voluntară

un nu 
măr de 28 săteni încadrați 
în I*.  M. R. și Fr. Plugari
lor cu ty care,iar până Ia o a 
14 au transportat materiale
le necesare construirei unuî 
nou pod, materiale care au 
fost lucrate tot prin muncă 
voluntara, cu câteva săptă - 
mâni în urmă în pădurea 
Ciungan.

Cu acest prilej a luat cu
vântul d. Miron Dumitru mi 
nistrul adjunct al Industriei, 
care a spus între altele:

„Va trebui să învățați cât 
mai mult, pentru ca să pu
teți întrece atât in cunoștin 
țele teoretice cât și practi-t 
ce, pe foștii conducători.

Rolul acestui curs cste toc 
mai acesta. [

Să învățăm și să punem în 
(practică și să sprijinim ca*  
litativ și cantitativ produc
ția, pentru a ajunge la scă 
derea prețului <je cost și l;l 
mărirea puterii de cumpă a 
re”.

La acest curs nouii direc
tori vor primi noțiuni gene 
rale de contabilitate, de în
tocmirea bugetului, de stabi 
lirea și calcularea prețu
lui de cost și vânzare, ca și 
cu privire la legea de orga
nizare a întreprinderilor na
ționalizate.

1
I

tari.
Ni-

CUIIO-

In U.R.S.S. a fost inaugurată cea mai lungă 
linie aeriană continentala Moscova-Kabarevsk 

lele celorlalte republici ca și 
centrele industriale importau 
te. Avioanele folosite pe a- 
ceste linii, sunt de tipul II,- 
12 consruite, după modelul1 
aparținând cunoscutului con
structor dc avioane S. lliu- 
șin. desenatorul celebrului 
Stormovik, primul avion de 
lupta antitanc produs în 
timpul războiului.

Săptămână trecută a fost 
inaugurata cea mai lunga li 
nie aeriana continentală de 
jiasageri: Moscova Ka -a- 
rovsk, Cursele regulate de a- 
vion între aceste două icntre 
îndepărtate ale l'RSS par - 
< urg o distanță pentru care 
sunt necesare 28 ore de sbor.

Jn spațiul aerian sovietic 
funcționează 500 linii aerie
ne, intre Moscova și capiti-

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile ae primesc If 
administrația ziarului in 
localul Prefecturi"

9 I

garda și guvernul actual al 
noastre al tovarășului t'lorian 
colac, miner vechi și b.m 
câtor, a fo-t descoperit un bogal liloir
de aur, a,clini cu mulți ani înainte 
iilti’una din galeriile exploatării 
Gh. Apostol, care până atunci fu
sese amenințata de epuizarea li- 
loanelor Prin munca sa intensă și, 
încă p patru tovarăși, I ă.naș Mi
ron, Vasiii, Luca V. și Pleter A., 
într’un timp de doua luni, filonul 
a fost udat producției, iar astă
zi aceasta constilue imul d u princi
palele isvoare de aur «lela 
Certej, punând totodată e 
Gh. Apostol în locul al 
capacității de producție 
fiind

La 
xistă 
date 
rii și tehnicienii din e pl a ar •.

Mai sunt

„Suntem iu
— îmi spune
Fărcașu Petiu 
„Vasile Luca” 
ducție a fost 
noștrii. Daca toți muncitorii ar fi 
însă, conștienți la munca lor — con, 
tinuă tov. Fărcașn — am putea 
aduce rezulta.e mult mai fritmoas ■” 
Și astfel constat, că pe lângă mi. 
nierii care se sfrăducsc zi ' 
să producă cât mai mult, să 
un randament cât mai mare, 
sesc alții care prin abse.iț ■ 
tivatc, sau prin diferite 
puțin buuăvoitoare, prin manifes - 
țări anarhice, uneori provocări, 
caută să î mpiedice și să adoarmă și 
ia ceilalți, spiritul nou față de mun
că. |

Aceste elemente necinstite, rămă
șițe credincioase ale burghezi i, con
tinuă să servească încă interesele a- 
cesteia, de a împiedeca producția 
și refacerea economică a țării noast 
tre și totodată ridicarea standar
dului de viață al oamenilor muncii,

Alte încercări de a creia con
fuzie în masse s’au manifestat, I4 
cooperativă, ca de pildă cazul mi
nierilor Bexa Tovie, Magda I., 
Straja Petru și Milwf Gh., care la 
inițiativa organizației de Partid și 
sindicat din localitate de a se mării 
numărul acționarilor la cooperativă
— pentru înzestrarea ei cu toate 
cele necesare, au luat atitudine con
trară -în mijlocul minierilor, pro
ducând' nedumerire iu rândul celor 
care ar fi vrut totuși să cumpere 
acțiuni și recurgând chiar la ame. 
nințări față de acei ce ar contra, 
veni hotărârilor lor.

Cu toate acestea după ce secre
tarul organizației P.M.R. a venit

minele 
pl aiurea- 
doilea al 

pruna

Luca” e- 
re-

Gh. Gheorghiu-Dej 
exploatarea ,,Va i e 
și aci filoane de curând 
produefiei, de către minie -

I

încă răuvoitori

27 ale lunii lunid 
printre al el ■ tor. 

miner la exi La areâ 
— și panul de pru- 
depășit de minierii

de zi 
aducă 

se ga- 
nemo- 

atitudini

Consilieraiu Cultural Județean, Deva Palatul Adm, etaj 3.

OomvB
Iu conformitate cu ordiaul Mi

niștri ului Artelor și Informațiile# 
Olusțiunca Geucra'.a a 1 eatilor Nr, 
) 962—043 se aduce la cunoștința ce- 
101 interesau următoa. e c:

Fiecare spectacol -aa manitestarț 
teatrala din județ va avea aulo i- 
zația Gonsil.e aiu.ui Culma Jude
țean.

Fac excepție s| ectaco'.e.e da e in 
școli fabrici și cazărmi, fără per
cepe, e dc taxe. Aceste spectacole 
nu sunt >upu e sub nici-o formă 
controlului Diiecțiunii Generale a 
Teatrelor sau Considera: u;u Cul
tural.

Pentru speua.o.e.e spo a :Jce ( are 
se țin in pubii., percepându se taf 
xe de intrare) se cer următoarele, 
formalități:

1. Prezentarea textului piesei. (
2. Proectul de afiș. I

3. Proe.tul de progța.il. I
4. Avizul Inspectoratului T.O.B.
5. Bilete filigranate (dila Admi

nistrația Financiara.
Orice formațiune tea.raia care ilă 

maximum trei reprezentații cu bi
lete vândute, va avea autorizația 
Consilieratuiui Cu.tu al, prezentând 
cu 10 zile înainte de premieră ma
terialul dela punctele 1—5.

Formațiunile teatrale care doresc 
a da mai mult de trei reprezentații 
cu bilete vândute vor depune a. 
celaș materia) cu 10 zile înainte 
de premieră la Direcțiunea Gene
rală a teatrelor din București, prin 
Consilieratu ui Cultural (r'| ra

Orice spectacol teatral, care nu 
va prezenta la control autorizația 
legală, va fi suspendat. ;

Consilier Cultural Județean. , 
J Gh. Lupan.

Au apărut în Editura 
Partidului uncitoresc Român

Fr. Engels: Origina familiei, i, a proprietății private și a 
Statului.

V. I. Lenin: Revoluția proletară și renegatul Kautski — 
ed. II.

I. V. Staiin: Despre materialismul dialectic și materii*  
lismul istoric — ed. II.

B. Zaharescu; Manifestul partidului C. k. manifestui- 
program al mișcării muncitorești din lumea întreagă.

Zina Brancu: Ce este plus valoarea sau în ce constă 
exploatarea capitalistă.

N. Micu: Sindicatele sovietice.
Kononov: Povestiri despre Lenin.
Gh. Gheorghiu Dej: Raportul Politic General făcut la 

Congresul P. M. R.
Gh. Gheorghju Dej: Raport asupra Proectului de Con

stituție.
Ana Pauker: Cuvântul de închidere la Congresul P.M.R.
Lotar Rădăceanu: Raportul! asupra Proecțului de Statut 

al P. M- R.
Rezoluția Congresului P.. M- R.

iu mijlocul minerii»), dâudu Ic lă
muririle obiective, majoritatea lor 
au înțeles scopul in(, re a! al ueloraj 
care ii împingeau împotriva țțiox 
prîuluf lor interes.

Un alt caz, este acel al tehni
cianului Kof Rusan, care în orice 
ocazii, caută prin atitudinea sa de 
delăsare fajâ de procesul de pro
ducție al Rotației, prin neglijența 
care se îmbina uneori și cu nepri
cepere, împiedică buna de fășurare? 
a lucrului — ba mai mult — fe
lul sau dictatorial de a proceda 
cu muncitorii din subordinea sa. 
Întrebuințând cuiinte depla-ateț la
să foarte mult de dorit, fapt din cure 
rezultă și unele ab-ențe nemotivale 
ale muncitorilor dela aceasta flo- 
lație. '

Munca transportului s'a ușurat 
prin montarea scraperului

„Noi nu ne lă.am, Insă influențați 
de cuvintele gie'.e a’e tehnicianului 
Rof R. — mi se adresează tov, 
II alga V. — muncim și ne stră
duim din ce în ce mai mult s.4 
ridicam producția, noi știm un sin
gur lucru; sa producem cât mai 
mult pentru a reface economia țârii 
noastre, pentru a ponsolida putere^ 
paitidului nostru de avanlgardâ, iar 
noua conducere a exploatărilor nq 
da tot sprijinul. ,

Mi se' spline apoi că pentru a 
se Ușura cât mai mult munca trans
portului de minereu dela Haldă pâmț 
la locul dc încărcare în siloz, con
ducerea a luat inițiativa după care 
s’a conceput și montat în atelierele 
exploatăm un scraper care pu_ îtt 
funcțiune dela data de 12 luni' a.- 
c. apropie mari cantități de 6C0—I 
700 tone de minereu deodaiă, seu, 
tind astfel mâna de lucru a 14 
oameni. ț_ '

In urma acestui fapt și in spe
cial după ce marea veste a na
ționalizării principalelor mijloace da 
producție din țară, a fost adusa 
in mijlocul muncjtorimii de către 
organizația de Partid, care apoi le-« 
arătat felul cum vor trebui să mun
cească deacum înainte muncitorii di*  
toate unghiurile țării, munca in 
mină, haldă și flotație a luat un nou 
avânt, minierii au pornit cu elan 
in miezul pământului; și prin scoa
terea a cât mai mult ahr, ace
știa iși exprimă recunoștiînța față 
de Partidul clasei muncitoare din 
țara noastră, Partidul Muudlores^ 
Român. (

0 lipsă a exploatărilor este ati
tudinea greșită față de utilaj

O lipsă însă ce se observă ia 
munca exploatărilor din Certej, esta 
atitudinea mecanicilor dela locomo
tive și insuficiența atențiune fală dq 
utilaj. ,Conducerea tehnică a ex
ploatărilor a neglijat complect da- 
toria sa de ae face o educație pro
fesională atât de necesară meseria
șilor cât și mecanicilor de aci, în 
cadrul căreia să se arate importanța 
unei cât mai bune îngrijiri a uti
lajului. ,

La fel organizația de Partid cară 
s’a ocupat în ultimul timp ma$ 
mult de ridicarea nivelului politiq 
al tovarășilor minieri, prin școli da 
cadre serale, îndrumări de'a om 14 
om, a pierdut din vedere, trata*  
rea acestei probleme, care este una 
din cele mai importante în oried 
întreprindere sau mină

Sesizându-se de această l'psă a ?aj 
conducerea exploatărilor Certej. va 
trebui să se ocupe de aces e pro
bleme pentru ca, pe lân*ă  ci vie
rea de condițiuni mai bune de trai 
pentru mineri, pe lângă di-trixui, 
rea unei alimentari mat consî--• 
tente și îndestulătoare, ă adâncea că 
problema nonei atitudini fața de 1:- 
tilaj și munca menita sa dea țarii 
bogății ce sunt puse astăzi în slujba 
poporului pentru binele și pros-< 
perarea sa.

Gârjob EmBia j
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Acțiunile guvernului laburist 

au agravat situația muncitorimei
Numeroase scrisori impotriva sporirii prețurilor și blocării salariilor 

trimise lui Stafford Cripps
Londra. Gospodinele 

din Birmingham au a drenat 
lui Stafford Cripps, ministre, 
de finanțe al Marei Britanii, 
o scrisoare în care protestca 
za împotriva sporirii prcți 
rilor și blocării salariilor și 
cer să se ia măsuri grăbiri e 
pentru îmbunătățirea con - 
dițiilor de viață ale muncho 
rilor.

In scrisoarca lor, gospodi 
nele din Birmingham arată 
că salariile sunt insuficiente 
Pentru viața zilnică.

Un grup de femei mări
tate, muncitoare în fabrici

Semnarea 
acordului bi-partit 

italo-american
Roma Contele Sforza, mi

nistrul de afaceri străine al 
Italiei și Dunn, ambasadotul 
Statelor Unite la Roma, au 
semnat în seara de 28 Iunie, 
un acord bilateral italo ante 
rican privitor la punerea 
în aplicare a planului Mars- 
ball.

Sub pretextul centrolării 
prevederi'er armistițiului 

Americani vor să 
ocupe Palestina

Sute de soldați americani 
se află la Haiffa. — Vase 
de [război americane au 
ancorat in apele pălești 
niene

Beirut. Ocupându-se de ?o 
litica Statelor Unite față de 
Palestina, ziarul Ash - Sark 
scrie: ,,Este acum foarte lim 
pede faptul că, după retra
gerea englezilor din Haifa, 
locul lor va fi ocupat de a- 
Miericani.

Numeroși ofițeri americani 
au sosit în oraș ' aub ore' 
textul controlării îndeplinirii 
prevederilor armistițiului și 
sute de soldați americani se 
află aeasemeni la Haiffa 
sub masca poliției internațio 
nale.i

Folosind acelaș pretext va
sele de război americane au 
ancorat în apele teritorial- 
palestiniene.

Desigur, subliniază ziarul' 
preluarea orașului Haiffa de 
către americanii nu va fi de
numită ocupație, pentru a na 
se da naștere la complicații 
internaționale. 

au trimis dcasemeni un mc 
sagitt colectiv în < are decla
ră : Este absolut imposibil ;’.e 
a rezista cu salariile noastre.

Muncitoarele declară apoi 
in scrisoarea lor:

„Neam dat votul pentru 
un guvern laburist în spe 
ranța unti atitudini drepte 
față de muncitori și totuși

(Urmare din pag. I-a)______

dar care deasemcnea au fost 
demascate și înlăturate la 
timp.

Vigilența trebue ascuțită 
însă tot mai mult, iar arma 
criticii și a autocriticii trebue 
să fie mijlocul cel mai pu
ternic de îmbunătățire caii 
tativă a munci duse în cad
rul organizațiilor de partid- 

Neutilizarea 
îndeajuns a acestei pu
ternice arme — cum e cazul 
în organizația Sirneria — ai 
dus la delăsare în muncă 

ceeace a avut urmări nega 
tive și asupra producției. Țo 
varășii dela Simeria n’au 
privit în spirit autocritic, cau 
zele scăderii producției, cau 
ze pe care le-avr căutat în 
lipsa de technicieni și mate 
riale.

O altă scăpare în munca 
dusă de unele dintre organi 
zații a constat ,în faptul că| nu 
au ajutat îndeajuns organi
zațiile de massă.

Astfel a fost posibil ca în 
sindicatele agricole — a că
ror rol nu a fost pe dejolin 
înțeles de unii tovarăși dela 
conducerea lor — s’au stre 
curat în unele părți ele - 
mente chiaburești care s’au 
dedat la acte anarhice și ac 
ționau contrar intereselor pin 
dicaliștilor.

Un sprijin mai atent
A • saț * t trebue să a- 

corde Partidul organizaț ilor 
de femei și tineret. Din cau 
za că unele organizații nu an 
dat suficientă Importanță 
muncii depuse în această di
recție, s’au manifestat ten
dințe de a vantgardism—cum 
e cazul U- T. M.-ului — iar 
în unele unități U.<'.ftL s’au, 
născut unele curente nesănă 
toase, de comandă, domnind 
un spirit cazon, curente de 
care uneori s’a jăsat antrena
tă chiar si organizația jude 
țeană U. T. M.

In acest fel elanul de care 
femeile și tinerii au dat do
vadă în timpul campaniei e- 
lectorale și în acțiunile de 
voluntariat nu a fost îndea
juns cultivat și stimulat, iar 

toate acțiunile dvs. ji’;1u aviit 
decât să ne agraveze situa
ția. z\m atins aproape ni 
voiului de viața din 1920".

Ziarul Daily Worker, carc 
a publi’ at aceste seri 

sori, relevă faptul că nume 
roase alte scrisori conțin 
lucruri asemănătoare.

Ședința Comitetului județean al 
Hunedoara—-Deva

PMR

la diferite organizații U. Ț. 
M- munca voluntarii jiu a 
fost precedată de o muncă 
politicii. de lămurire sus
ținută și adâncită.

O altă direcție în care tre 
bue canalizată cu seriozitate 
munca fiecărui membru de 
partid, e cea a continuei ri - 
dicări a nivelului politic ideo 
logic. In acest caz munca vo 
fi îmbunătățită calitativ iar 
manifestările luptei de clasă 
care iau formele cele rnai va 
riate, nu vor fi interpretate—■ 
cum s’a întâmplat cu unii 
tovarăși—ca ceva lipsit do 
importanță, ca ceva acciden
tal sau rezultat al unor negii 
jențe de moment.

Pentru a duce la bun sfâr 
șit această sarcină trebue ca 
munca să fie planificată ast
fel încât fiecare tovarăș, să 
aibe un anumit timp rezer
vat în exclusivitate cititului

Vorbind despre reduccrea 
reparațiilor de război pe 
care marea noastră vecină și 
prietenă d'da Răsărit ne a 
acordat o tov. Duduia a- 
rată că acest act nu trebue 
privit numai ca un simplu a- 
jutor material, ci - alătur 
de a jutorul dat în timpul se
cetei prin cereale, masivele 
stocuri de materii prime fără 
de care industria noastră ar 
fi stagnat— trebue privit ca 
un ajutor frățesc pe care 
Țara Socialismului l-a dat 
poporului muncitor din Re
publica Populară Româna.

Prelucrând cea de a treia 
problemă care e-desbătută î i 
Rezoluție — tov. Duduia a- 
rată că actul naționalizării, 
rezultat al luptei (dusă de zeci 
de ani de clasa muncitoare 
în frunte cu Partidul ei de 
avantgardă, este un act re - 
voluționar care a produs 
schimbări structurale în via 
ța noastră economică, s’a 
produs o schimbare calitati 
vă în sectorul nostru îndu - 
strial î n care avem acum pu
ternice elemente socialiste.

Naționalizarea, atrage du - 
pă sine ca sarcină, o strân 
să colaborare între 
muncitori, technicieni și noui

In Austria mișcarea 
pentru sporirea salariilor ia proporții 

n<-r Bureau și jela faini a.Vii-na. - Mișcarea pentru 
sporirca Salariilor, care se 
desfășoară în Styria, corni 
nuri să ia proporții.

După muncitorii dela Do- 
nawitzek și minerii {lela Won 
dorf, muncitorii dela Wag-

Sindicatele japoneze numără 6,500.000 membrii
Tokio. -- Mișcarea munci 

torească japoneză și-a dub
lat numărul membrilor in 
cursul ultimului an.

dircctori ai întreprinderilor, 
ridicați din mijlocul < lașei 
muncitoare.

De asemenea, printr’o mun 
că politică pe care unele or
ganizații trebue să și-o înten 
sitice - techniciepii tre - 
bue atrași alături de cauza a- 
clasei muncitoare iar ccicare 
nu înțeleg că drumul lor c- 
ste alături de popor, tre 
btiesc demascați ca dușmani 
a’ progresului.

Tot printr’o muncă politi
că care se cerc să fie inten
sificată la unde organizații, 
trebue stimulată noua atitdi- 
ne față de muncă și față de 
proprietatea Statului — bun 
comun al Întregului popor 
— atitudine caractcriz ată 
printr’o apărare și mai buni 
îngrijire a mașinilor și a în
treprinderilor în gcnera].

Prin naționalizare însă, lu
pta de clasă a luat un carac 
tef și mai ascuțit, burghe
zia și uneltele ei încercând 
să și recucerească pozițiile eco 
nomice pierdute.

De aceea se impune o în
tărire a vigilenței pefritru a 
descoperi pe dușmanii cc ar 
acționa în întreprinderi «au 
în afara lor. Țrebue pentru 
aceasta să se întărească mun 
ca de partid și în sânul tutu
ror organizațiilor, să dispu- 
pară spiritul de autojiniștire, 
de culcare pe laurii victorigi 
și de subapreciere a dușma
nului de clasă care se manifci 
stă la unii dintre activiști’p t 
tidului.

Trccându se apoi la pune 
tul următor al ordinei dc zi 

atât membrii Comitetului Ju 
dețean cât și reprezcntanții 
org. de Partid din județ, au 
participat intens și activ la 
discuții.

S’a făcut o analiză a mun
cii și r< alitățijor de pe. te
ren, arătându-sc în spirit cri 
tic și autocritic atât activițt 
tea organizațiilor pe care to
varășii care au luat cuvântul 
la reprezentau, cât și munc t 
lor pcrs()nală subliniind por
țile jjozitive și negative ale 
muncii depuse.

Ca încheere luând cuvân 

Deckman, tiu adoptat <> rz-r>- 
luție cerând »],-<>rirea ..darii
lor cu 5 la suLa, și închei- r.ya, 
contractului colectiv în mod 
neîntârziat.

Ea cuprinde in prezent a- 
proape 6.500.000 membri or
ganizați în 50000 de sindi
cate locale- 

tul iov Basch Emeric. m- m 
bru in Biroul ()ig. Județene 
P. M. R. Hunedoara De- 1 
arată că din discuții -a .. ■ 
Set’vat că în ceea ce prive
ște sancționarea celor c< ail 
ax ut devieri dela linia Par 
tidului, trebue procedat ■ j 
curaj și hoturjie- E nevoie 
acum mai mult ca ori când 
ca cei ce nu-și fac datoria 
sau n’au o comțxtrtar,- mo 
raia să fie sancționați.

De asemenea arată i ă mun 
ca în mijlocul țărănimii tre
bue intensificata m cadrul 
luptei ascuțita de clasă ce s - 
desfășoară și la țară.

Ca încheiere tov. Ba? m 
trasează ca una din prim -pa 
lele sarcini ale Biroului ju-.i. 
P. M. R. - care și-a m*t-  
șit critica făcută antivia- 
narea în muncă a tuturor 
tov. din Comitetul Juri. tear« 
iar ca o sarcina generala — 
— valabilă pentru toți 
este prelucrarea Rezoluției 
până la ultima prganizație de 
bază- Folosind experiența 
câștigată la ședința comite tu 
lui județean si nu se fa- ă 
numai o prelucrare forma, 
ci o prelucrare jenigini a. 
astfel încât fiecare mcmbrt» 
să pătrundă însemnătatca a- 
cestui document și să acti
veze în lumina lui.

Felul in care au decurs dis 
cuțiile a spus mai de
parte tov. Basch — spiritul 
critic și autocritic în care au 
fost privite toate acțiunile, 
dovedesc că tovarășii sunt 
pătrunși și mai mtt’t de ( 
punderea pe care o au.

Comitetul județean este 
rom ins că prin însușirea păr
ților esențiale d n Rczoluțio 
s’a înfăptuit o nouă cotitu 
ră chiar in această ședință, 
cotitură care se va reflecta 
și în muca de viitor a orga 
irizațiilor.

Continuând să se m ”.m:eas 
că și să se privească munca 
în acest spirit, ducând la 
bun sfârșit sarcinile care au 
fost trasate, se va lupta cit 
hoi,,r,re pentru construirea 
socialismului și țara noast ă.

IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNEI) OARA DEMA — HM


