
SOLIDARITATEA
internațională antiimperialistă 

chezășie a independenței naționale

alo

In Rizoliițt.'t Biroului htfor 
ir.ttliv asupra ‘tlUaț'. i dm 
I'.utidul Comunist din |u - 
gtxslavia, st’ ai.da intfe al 
lele, și următorul fapt de i> 
deosebita gravitate pentru 
im partid comunist ,,condu 
c( rea l’at tiduhii Comunist 
din Itigo-la'ia a rupt cit tra 
dițiile internaționaliste 
Partidului Comunist din Ju
goslavia, pășind p ’ calea 
naționalismului".

(. <’ înseamnă și ce cotise 
citițc poale s;i aibă această 
părirc pe calea naționalis
mului a a< tiialei conduceri a 
Partidului Comunist dn țu 
goslavia 1’ C. j), în frunți.' 
. 11 tovarkrii Tit<>, Kartlelj, 
Dpals, Rankovici?

In urma cehii de al 
doilea război mondial, lugo 
slavia a devenit pentru în
tâia oara o țara îndețtende11- 
tă, ieșind din lanțurile impe
rialismului și instaurând un 
regim ele democrație popu
lara. Nimeni nu contestă 
lupta clasei muncitoare și a 
popoarelor jugoslave împo - 
triva cotropitorilor hitleriști 
pentru independența naționa
lă. Este însă o greșală de
osebit dc primejdioasă sa se 
considere că eliberarea Ju - 

de sub ocupația 
dobândirea înde- 
naționale și pro- 
Republicii Popu 
numai și nuntai

• /

goslaviei 
hitleristâ, 
pendenței 
clamarea 
lare sunt 
rezultate ale acestei lupte.

Dacă poporul muncitor din 
Iugoslavia, din România și 
din alte țări ale S-ud- 
Estului european au iz
butit să-și cucerească și 
să-și mențină independența 
națională, aceasta se dato - 
reȘte, î n primul trând; existen 
țci și luptei eroice a Țării 
Socialismului, capabilă, să 
sdrobească armata hitleristâ 
— cea mai puternică mași
nă de război a burgheziei 
imperialiste — și să împie
dice puterile imperialiste în 
încercările lor disperate de a 
subjuga din nou popoarele 
eliberate. Nu încape nicio în 
doială ca numai sprijinul 
militar politic, economic și 
diplomatic al Uniutri Soție 
tice, apărătoarea hotărită a 
tuturor popoarelor în lupta 
pentru libertate și indepen
dență, a împiedeca* imperia
lismul să lichideze indepen
dența națională a țărilor 
sdruncinate de război din 
Sud Estul Europei și să res
taureze dominația burghe - 
ziei trădătoare de [Patrie-

Să ne închipuim pentru o 
clipă care ar fi fost situația 
țării noastre dacă pe terito
riul ei s’ar fi aflat în locul 
Armatei Statului Sovietic 
wiuncitoresc-țarănesc, tiupe'c 
Imperialiste anglo-atnerica - 
■e- Nu numai că n'am fi 
putut avea un regim de de 
MOcrație populară și n’atn fi 
putut porni la construirea 
socialismului dar orice urma 
de independență ar fi fost 
distrusă, iar poporul nostru 

ale ei, p uriașa putere și 
experiența de luptă fam dc 
perechi a clasei muncitoare 
din I>. R. S. S. și a'.tvmi •' 
gărzii ei, marele Partid Bol
șevic .

Petru mice om al muncit 
insuflcțit dc patriotism. Uni 
une<‘ Sovietică nu poate li 
un stat ca oricare altul, ci ic 
prezintă cel mai puternic 
scut al independenței pro 
prici sale Patrii, cel mai pu 
ternic sprijin al desvoltării 
democratice, al înfloririi e 
conomice, al eliberării defi

(Cantinuaie în pag. IV a)

IMPORTANT DECRET 
pentru stabilirea și reprimarea 
unor noi crime de sabotaj

a rabotaf
economic:
Persoanele cari’, 

atribuliunitor lor,
și acei care,

în exercita- 
decid, pre

firă calitate ,

Monitorul Oficial de de azi pu
blică decretul pentru stabilirea și 
reprimarea unor i’.oui crime de sa
botaj. Iată conținutul acestui im
portant decret:

Art. 1. — Comit crima de sabo
tare a economicei raționa'c și se peJ 
depsește conf. art. 31 din legea 
Nr. 351 din 3 Mai 1945, pentru re, 
primarca speculei ilicit ' 
jului

1)
rea
cum 
fac cheltueli care prin caracterul lot 
nu pot fi utile Întreprinderii in
dustriale sau comercia e, de orico 
fel, din care fac parte;

2) . Salariații sau angajații de o i 
ce categorie, ai întreprinderilor in
dustriale sau comerciale de oried 
fel, precum și persoan.lc care, îrj 
virtutea calității sau alr.buțiunilo^ 
lor de serviciu, au acces în intre-.' 
prinderi și săvârșesc: sustrageri sau 
furturi de produse, materii prime, 
semifabiicatc, sau finite, mașini, in-

22 miliarde 422 milioane lei
pentru investiții productive

Consiliul de Miniștri a a- 
probat acordarea de credite 
în vaolare de 22 miliarde 
422 milioane lei, pentru h» 
crări de investiții producti
ve-

Din această stimă se repar 
tizează: la dispoziția Ministe 
rului Industriei 7 miliarde 
567 milioane iei, din care 4 
miliarde 699 milioane Ici 
pentru industriile metalur - 
gice și chimice, 550 milioane 
pentru industria materialelor 
de construcție, 735 milioane 
Ic-i pentru industria textilă. 
123 milioane pentru industria 
pielăriei, 860 milioane pen

I'roletari'dm toate fân le utii(i-vd!
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in inimos laii nu lonflnrâi ie jailiă 
în care se prelucrează Rezoluția Biroului Informativ 
asupra situației din Partidul Comunist din Iugoslavia

Bl CEREȘTI, 2 \gcr - 
pi'es'i. După consfătuirea din 
România a Biroului Infor
mativ al partidelor Comu 
niște delegația Partidului 
Muncitoresc Român compii • 
să din iov. Ci,. Ghcorghi.t 
Dej, Ana Pauțer. și Vasile 
Luca au făcut in ședința Co. 
mitetului Central o dare de 
seamă aoupra lucrărilor și

strumente sau aparate, uncllc ți 
orice alte niateria'.e sau piese pro
prietatea Inirepri.idei i sau deținute 
dv aceasta, sub orice titlu; /

3) Acei care săvârșesc distrat f 
geri, degradări .sau deteriorări ale

(Continuare io pag. ll-a)

LA O MINA DE ARAMA SOVIETICA

£ JNT MINIER SOVIETIC
do ILARION

Ilarion lanLin este rondor la 
prinsul Uniunii Sovietice. El este 
cu premiul Stalin. 
Autorul descrie iii

Iu decursul celor 15 
lucrez ca sondor am 
să vizitez toate 
din Ural,
ceste călătorii

ani de când' 
avut prilejul 

minele de aramă 
Kazastan și Si bei ia. A-

!e făceam pentru a

tiu industria alimentară, 223 
milioane pentru industria 
lemnului și 337 prilioanc pen
tru industria Celulozei și hâr
tiei.

O altă suina de 5 miliarde 
500 milioane lei se pune la. 
dispoziția Ministerului 
nclor și Petrolului,6 miliarde 
348 milioane lei'la dispoziția 
Ministerului Comunica ții'or 
1 miliard 506 milioane la dis> 
poziția Ministerului de In - 
terne pentru exploatai i <0 
munale de apă și electrici
tate și t miliard 600 milioa
ne lei la dispoziția Ministe - 
rului Agriculturii. 

hotîiririlor Biroului Informa 
tiv.

In urma acestei ședințe au 
loc in întreaga țară aduna: i 
de partid in care se preluc
rează Rezoluția Biroului In 
formativ asupra situației din 
Partidul Comunist Jugoslav

Atât Comitetul Central in 
unanimitatea sa cât și unani 
mitatc-a pafticipanților la a- 
dunărilc de partid și-au in - 
sușit în totul Rezoluția Birou 
lui Informativ înfierând cit 
indignare poziția naționali - 
stă, antisovielicâ de trâdar(; 
a marxismului leninismului 
pe care s'a situat actuala con 
ducere a Partidului Comu - 
nist din Jugoslavia.

Activiștii și mcmbr i de par 
tid au salutat inițiativa Co ni 
totului Central al Partidului 
Comunist bolșevicj al C R 
S 8 de a demasca această p >

JANKIN laureat al premiului STALIN
mina de a a.nă dinKrasnogvardeisk (Ural), bine cunoscut i.i i.meg 

autorul metodei ia[ ide de poliforaj ț 
Ilarion lankin îți termină studiile Ia 
munca minei ilor din Kra'iiogxardii k 

demonstra minei ilor metoda im a 
de poliforaj. <

Mai bine decât orice altă mină 
cunosc mina din Krasnogvardeisk1, 
Ia care am intrat să lucrez pc 
când eram încă un llacăiandru, șl 
ș cărei descriere va putea da ce
titorului o idee și despre o mină 
deosebită.

Ziua de lucru

In prezent 
cele mai jos

si a fost 
i Institui ul

l

des-

or;»

liindu ne 
i ce ti r-

ce pre
mers al

Ca o ilustrare voiu cauta să 
crin o zi do lucru.

Prezcntâr.du-niă la lucru la 
cuvenită aflu la birou rezultatela
muncii efectuate în decursul zilei 
precedente și nti interesez de lo
cul pe caie-l ocupa secto:ul în cant 
lucrez.

Tot aici primim o misii n. prici ă 
pentiu schimbul nostul, I 
indicat și volumul muticii 
mează sa fie efectuată.

Lămurim toate deta iile 
zintă interes pentru bunul 
muncii Luând cunoștință dc toate 
acestea, minei ii tși 
ciaiiste, țintind să 
mele de producție 
anume se cere să 
ceasta administrația.

Din birou ne Îndreptăm >pre gar
derobă, unde fie.a'C miner a c un 
dulap în care își păstrează hai-< 
nele. Această imbr.lcăinln.e e t«ă 

iau oblgații so. 
depășească nor- 
și indicând ce 
facă pentru a-

litiefl <1<- trădare a Front tini 
hipici <intiimperialisic 1 de 
mo< rației -.<_>< ialismuhii

Adunările se d<-fâșoai i la 
un i nalt niv,-] principial tră- 
gându> învățăminte pentru 
întăriri a pjtt doini și pe.tr.i 
combat,.!* a și slârpirea oii 
<aror di ieri naționali 
și tot felul de infiltrații idL-> 
logice dușmane in sânul p a
lidului și al - laS'-i mun> i'oa 
re-

Toți nwnibrii partidului jși 
manifestă ca entuziasm, dra 
go-te.t nețarmuita fața <Je (' 
nitm-a Sovidică. ihc/ei a 
■fnd, p. rdenței naționale, și a 
mersului spre so iali-.ni al 
patriei noastre, față id< glorie» 
sul Partid Comunist bolșe
vic') al ț’R.SS și față d< < ,e 
iietalissiinul I. V. Stahn. ma 
rele și genialul învățate'' al 
oamenilor muncii din ivită 
lutnta.

L J-
decorat pentru aceasta 

de mine din Sverdlovsk.

<k pinza 
cauciuc •

minâ iit-

numă- > 
mină,

miiLl,

compusa dinți un «.o-tum 
impermiabilă, cizme de 
cască și mtniiți.

înainte de a cobori in 
cate depune un (etern cu număr.
Ținerea în evidența a lucratorilor 
coboiîți iu mină se face cu o c- 
xactitale scrupulca^ă. .'diniu strația 
poate ști oricând, nu numai 
rul lucratorilor coborîți in 
cl șl unde lucrează ei.

Pupă ce am coborit in
|K>rnesc spre abatajul meu, uuCc fu« 
seseră |rregati:e dinainte iu trumen- 
tclc necesare: peri’oiaoae, bi rghii 
armate cu aliaje dine, cazmale, un 
târnăcop, un topor, un fiera-lrău, 
ctc.

Felul de o g^rnzara a tr uncii
La noi există două feluri de or. 

ganizare a muncii complex și 
diferențiat, Iu funcție dc. ;i-temul 
exploatării, care este dictai 
parricularit.lți'c geologice aț 
mintelor.

In cazul muncii complexe
țxi dc numii execută toate <u raril^ 
curente în aba'aj, adică captușeș'q 
și boltește, sondează, arur.ua la o 
parte minereul, ctc In căzni mumii 
diferențiate fiecare mtuicitor exe
cută munca calificatei, sale, adică

de 
ză<ă-

echl-

(Canttauve ta pag. 111 a)
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2 ZORI Nul

COPIII SĂTENCELOR 
vor fi îngrijiți tot timpul muncii la 

câmp, în grădinițele sezoniere

In ședința din ziua de 29 Iunie a. c. au avut loc

alegerile pentru definitivarea comitetului de conducere
«■ •ubtilialei UFJ»H. din Re-v-aa

l’robk-nia îngrijirii copiilor 
tifla «ale pAria la vârsta T- 
io ani, în timpul cât p.irin 
ții lor sunt la muncă p • 
câmp și-a pus-o in discuție 
C- C. al U. 1 1), R.-ui.ii
încă înainte cu câteva luni.

Sesizat de faptul că a<\-ști 
copii, sunt lasați de către p i 
rinții lor, <1. dimineața și 
până seara, in tot timpul 
verii acasă singuri de 
multe ori fă-n niîin are sau 
îmbrăcăminte curata, ( . 
al U- F. D. R.-ului a but 
hotărirca de a s • trece la i ne 
diata înființare de grădinițe 
sezoniere "în toate județele 
țării la sate și orașe în care 
să se asigure tuturor copii
lor de săteni și muncitori o 
îngrijire perfectă și o f;du 
cație. sănătoasă.

Organizația județeană U. 
F. I). R. din Deva, .șj-a[stab;- 
bilit în planul său de mim. ă 
pe luna Iunie - Iulie, înfiin 
țarea a 2o de grădinițe se
zoniere, deocamdată în pornii 
nele mai mari.ca: llia, Șoi 
muș, Certej, Ceoagiu, iHațeg 
și altele, iar în lunile viitoare 
urmează să ia ființă în toate 
comunele din județeană.

In aceste grădinițe ce vor 
fi deschise numai în timpul 
muncii la câmp, pdică numai 
în lunile de vară, femeile 
sătence își vor aduce co- ! 
piii dimineața îi vor lăsa în 
grija femeilor ce se vot o 
cupa numai cu îngrijirea și 
educarea acestor copii.

Aci ei vor primi hrană, 
vor fi distrați cu difcrite jo 
curi educative, și educați 
într'un spirit progresist, să
nătos.

Comitetele de acțiune dela 
sate, vor trebui să fie prim — 
le care să, pornească acțiu 
nile de deschidere a grădi
nițelor în comunele respecți 
ve și apoi în colaborare cu 
primăria și celelalte autori
tăți ale comunei să treacă la 
procurarea celor necesare 
ca: locuință, alimente, mobi '

liei < ărți și jucării ele..
(Biata grădinițele deschise 

copni p)i li zii,flit în s;gu- 
ran|a iar mamele plecate I i 
muma, vor lucra cu spor și 
fără grija copilului pe i.ne 
îl știi» ferit de ori.p peru ol 
de nenorociit hrănit și sa- 
nălos.

Motalu Grorjpta

I Important decret 
pentru stabilirea și 

reprimarea unor noui 
crime de sabotaj
(Urmare din pag. >I-a)

clădirilor, insta'a iilor, ma i iilor, in
strumentelor, așara'e o , u clteor și 
mărfurilor, de orice le', proprieta» 
tea întrep: iiidecrror indii triale satf 
comerciale oii dețin.de de acestea 
sub orice titlu.

Art. 2. In cazul când faptele 
prevăzute de art. 1, pcl. 3, sunt 
săvârșite de sala.i.Tții sau angaja(ji 
de orice categorie a Întreprinde
rii și sunt datorile neglijență, j n- 
prudenței sau nerespectârii normei 
lor de serviciu, sau normelor imx 
puse de natura fab Lăți unei, ele 
sunt socotile delicle de sabolare a 
economiei naționale i se pedep
sesc potrivit art. 2.8 din legea Nr; 
351 din 3 Mai 1945, pentru reprima
rea speculei ilicit’ și a sabotajului 
economic. ,

Art. 3. — Tentativa infracțiuni
lor prevăzute la art. 1, se pedepsește 
ca și infracțiunea consumată. ,1

Organiza ia .11 F.D R , - ub.ilijliă

1 ribunalul Huedoara, Deva

Publicați*jne
Iotroducfindu s" cererea înr 

ghtntă sub nr, 2883—1947 1, 
acest Tribunal pentru declararea 
morțli prezumate a dispărutului 
Moise Adrian cu ultimul donai 
ciliil în comuna Lâpuțnic, jud 
Hunedoara, invităm pe toți c»ri 
au jtlri despre existența dispă
rutului, să le comunice tribuna
lului.

Prim, preș, Trib. 
ladescifr«bU, j

Deva, a conVo.nl în ziua <lc _9 
iunie a. c. toate membrele inlr’o 
ședința plenara iu sala le tivii a 
U.T.M., in vederea de'iniiivării co
mitetului de conducere al su 
lei și alegerii delegatelor ce 
lua parte la ședințj, cu acel o,i 
scop, a organizației județ ne II.F, 
D R., in ziua de -I Inie a. cz

Plenara a fo-t condusa de p ie, 
tena Vidu Ana, re ponsabili sec
ției culturale, care dup i ie a des
chis ședința a dai cuvântul Iova 
râse. Budai, se iclara Io a’ei IJ.F. 
D.R. Deva peu ra a fa e un rapoiț 
amănunțit al activii ț i membrelor,, 
al realizărilor și lip,milo în mun
ca organizației dela unilieire sl 
până în prezent.

Un raport bogat îi r. a'izări din 
care însă nu au lip it p.rțile sla
be, a fost expus de tovarășa Un
dai după care n urmat la cuvânt! 
prietena llorvat care a vorbii în 
limba maghiară.

Prietena Dâncșoreanu me nbr.i in 
comitetul de stradă „Aiuel Viaictt 
a făcut apoi un expozeu al activi
tății acestui Comiiet, dela înfiin 
țarea sa, punând accent pe ini. 
țlaliva acestuia de a se c n trni în 
Deva un pa'at cultural și pc fap
tul că tot a.e l comitet a porniț 
fu muncă pentru strângerea | ri.nu
lul fond în acest scop, prin baza
rul de du'ciuri care a fo t deschis 
în localitate li np de 10 zile.

Trecâiidu-sc la _ al treilea pun.-f 
din ordinea de o. romi.ia de ca i- 
didare face propuned'e pentru noul 
comitet al subfilia'ei U F.D.R., asl- 
fel în urma propunerilor larute, ple
nara comupsâ din cea 200 de I 
mei fcjsrobă în unanimitate a'eje- 
rea în noul comitet a'- prietenelor; 
Budai Maria, Cățou Iul ana, Salasy 
M., Grosu L., lonescu A., Manea 
R., Vătavu L., Lupescu V., Nls- 
for E., Pojouj M., Daiodi C., Da
ne E., Mihalcca I., I imie !., Mân- 
dreanu E., Măciuca.?, Aftergut, Mi- 
hăiiescu E., Orunfeld M., Kosely 
Agnes. Motoc M., Munteanu Bog
dan F., Popa S ,

In afara propunerilor, într'un val 
de aplauze entuzia te, adunarea a- 
claină ca membra în comiiet pe 
prietena Almășanu ire a muncit 
neprecupețit pe lângă această or
ganizație iar în comitetul de stra
dă „Aurel Vlaicu’’ a fost aceia 
care a încurajat inițiativa de a se 
construi palatul cultural.

Prietena A+mășanu, dupr c.’ mul
țumește plenarei pentru rinslea ce 
i |s’a făcut de a ti aleasă în co,- 
r.iitet, da cit're li te' cu de'egalele 
la conferința județ.ană a U F.D.R.

de Duminecă I Iulie a. c. ( 
(uvântul de închidere a lost ți 

nul de prietena Vidu, care a sub
liniat faptul ra după ce loate or. 
ganizațiile de femei s'au contopit 
într’uiia singura U.F.D.R. mișcare.» 
temcniiiă a luat lin avânt nou în 
numea politica, <u furată și de r.'- 
constracție, iar astăzi când comi
tetul Central al l'F.DR. a hotă
rât a se face Închegarea organiza
torica pe țara întreagă, el are ia 
6cop unirea și mai -trinsa a loițelor 
femenine muncitoare, sătece și In
telectuale dela -a'e, și orașe peilru 
n se putea rezolva toate sarci
nile ce stau dea.um înainte în față 
organizației lini e de femei

In ce privește lipsuri! ■ activi 
tații organizațiilor din Judelui nos
tru, ele constau în ur.nătoare'c: — 
continuă prietena ' Vi Ju fem ile
dela sate au fost în cea mai inaro 
parte neglijate, nu s’a du o mun 
că destul de intensă pentru ridicarea 
nivelului cultural și poli i. al mem
brelor, clini tot a-a nu s'a dai im
portanță muncii duse de comitetele

ile acțiune sate.ti. O alta lip»ă im- 
poitantli este nivelul polilic. cul
tural și ideologic mult cizut al 
membrelor și elrar al a.tii ittelor, 
care aduce după âne o serie ile 
neajim-uii în eaJrnl naivității

Ca mclieieie, piieteia Vidu tra 
sează sarcinile impoilame ce -Iau 
in fața organizațiilor de femei, iu 
viitor.

O importanța mai mare femeilo» 
dela sate, încurajarea femeilor din 
câmpul mumii, îidiiuța-ca 
lor de calificare pr< e-iona a ; vi 
tril lemeile din lubrici și uzine 
lupta penii u combaterea ..conuri
lor, educarea mame'or, de le ul . um 
trebuc să crea-ci i a-și edu< e co 
pii și in special intensifica.ea -tu 
diului individual la O'gaiiz ții| dij 
tot cuprinsul Județului

Plenara a a-l-tat ;i|TS>i li un i t 
program artistic compu- din dan
suri naționale, re itari în limb, io 
mână și maghiară, cânlc.c, e< cu
tat de femei și copii <11 șcuda 
primară din Io al ta'.e.

Subfiliala U.F.D.H. din Hunedoara 
și-a ales noul comitet

In aceiași zi a avut loc în 
sala cinematografului uzinei 
I. M. S Hunedoara, plenata 
organizației U. F. D. R. sub 
filiala Hunedoara, în vede
rea definitivării tomitctulni 
de conducere după principi; 
le de organiz.are prevăzute 
în Statutul U. F. D. R.

Conferința s’a ț nut in pre 
zența tovarășelor Măriri Pe 
troșanu din Comitetul Cent- 
tral l F. D. R. și Eva 
Dragomir secretara jud de - 
nei C. F. D- R, din Dcva.

Tovarășa Eva I n'ago.nir a 
deschis ședința propunând 
un prezidium dn 6 membie 
'care să conduc.i lucrările 
ședinței, după care dă cuvâtr 
trd prietenei Ni» ula Maria, 
secretara subfilialei pentru a. 
da raportul de >aclivitatea 
depușii până în prezent.

1‘n cadrul raportului tov. 
Nicula arată printre chele ac 
țittnile duse pentru ridicarea

nivelului Cultural și po]iti ,d 
femeilor și înftinMrea a 12 
comitete de acțiune la știe 
precum și 7 comitete di 
străzi în Hunedoara.

In urma conferinței ,tov. E- 
'■'* Dragontir care a făcut o 
e xpunere a importanței noi 
lor alegeri de membre in <o 
mîtetele di conducere a ( 
l' D.R.-ului au urmat propu 
iR-rile prezidiului de condu - 
cere al ședinței pentru aț •- 
gerca comitetului subfilialei 
I luriedoara.

Du|tă cf au fost . tlr-sc 
număr de 25 femei în noul 
< omitet s'a ales delega
tele <are vot ]ua parte 
la conferința organizației Ju 
dețenei din 4 Iulie a. c.-

Conferința s'a încheiat a- 
pof cu un program artistic.

Asemenea ședințe au defi 
nitivat în întreaga județeană 
Comitetele de conducere a'e 
subfilialelor l . F. D. R. 1

Să păstrăm puritatea principiilor’ 
organizatorice ale partidului marxist*) 

de V GRIGORIAw
ca „o turmă care voieaza’’, au în
cercat să spargă unitatea Parii- 
dului_ șă distrugă puterea -o ie . 
tică și revoluția so.ia'istă.

Sub conduce .-ea tova-ășului St.-i- 
lin, Partidul a demascat josnicele 
uneltiii a’e dușma i or poporului, 
și a distrus cuibul ior de -pioni.

Orice subapreciere a rolului și 
imporlan'ei orțaiizăii Par i .ului, 
disprețul față de principi l_- orga
nizatorice ale Partidului revoluțio
nar marxist, tendința de a înlocui 
formele organizatori :e ae s'ructu- 
rii Partidului, călit în experiențl 
politică, prin forme amorfe și net 
precise, amestecând Par.idui prin
tre celelalte organizații, i nlu 1 a- 
ceea a Frontului Popu'ar, — toate 
acestea răpesc Partidului rolul său 
principal de avantgardă și de de 
tașament organizat al c asei mtin- 

citoa.c, fac din el un put d care 
se târă-te în coada masseio-, ttb- 
minează încredpr.a masse'.or, care 
încetează sa mai . p.riji.ie Par
tidul.

Este cunoscut că în 120", men. 
șevicul Axelrod a propus convo
carea unui pretins „congre.B mun
citoresc’1 care urma sa înființeze 
fie un „partid al celor fără par- 
tid”. fie un „larg” part d munci- 
toresc inic-burghez, iară program, 
Lenin a demascat „axcl.odis.nul’’ 
care nu înseamnă de ât o încer
care de a șterge deosebirea dintre 
Partid și clasa mun.'itoa.e, pentru 
a desființa Partidul ca detașament 
de avantgardă al cai’i munci
toare.

1 Urmare din numărul trucul!
p „In aceasta constă sccictul in- 

vinabilității co'aluu’bi boșevi.e’’.
Paitidul este de a . nenlul orga

nizat al clas. mu citoa.c, forma 
superioara a organizație, de clisă 
a pro'ietarialuui, a cărei conluceie 
politica se extinde arii;, a linuron 
celorlalte fo;me de organiza i* ale 
clasi i muncitoare, e! Mruchip a/ă 
o imitate de voință incompatibilă 
cu exi-leu'a unor fra.ținui. Epn. 
rând pe oportuni i și pe refor
miști, Pa.tidul ;e înlăre.l.-, li.ni- 
na clementee'e <a e itCroduc spiri
tul de desco—punere ți de destră
mare

Trofzkiștii și oportuniștii de-, 
toate culorile au vrut,—pentru a-și 
atinge scopuri'e lo- contra evolu- 
ționare — șă fa.a din Partid o 
organizație amorfă și sia.iă. Ei 
s’au ridicat împotriva di -iplir.ei 
de fier clia Partid, au di prețuit 
massa ntembrJor lui, con-iderând o

*) Artio )1 apărut ia nr 15 al ziarului 
„Pentru pace trainică, pentru democ
rația papulaiă I4 organ al Biroului !□- 
tormativ al I artidelor comuniste și 

ncitarești.

Acolo unde se micșorează im
portanța rolului Partidului în- 
viața politică a țârii, unde se as

cunde în fața poporului rolul 
conducător al Partidului în ț.-tru 
în care el reprezintă forța prin
cipală, acolo unde c: i ti .ca. a 
de a se vorbi deschis în numele 
Partidului în fața masselor munci
toare, acolo sunt întrunite toate 
condițiile pentru a se de,voi a ten
dințe lichidatorisfe, față de Partid,

Dacă în vreuna din organiza
țiile Partidului, eligibilitatea orga
nelor conducătoare nu este res. 
pectată, dacă în Partid, ședințele- 
nu se țin în mod regulat, daca 
nu există conducere colectivă în 
organizație, principiile organizato
rice ale Partidului marxi ;t sunt căl
cate în picioare.

„înfăptuirea stricta a centrali - 
mului democratic în Partid, astfel 
cum cer statutele | a,lii.'uui nos
tru — spune tovarășul S alin —<

eligibilitatea desăvârșită a og - 
nelor Partidului, dreptul de a 
propune și a re ringe candida i* 
votul seciet,• libe laba de cri.ic.11 
și autocritică, toate aceste ma
suri și altele 3 e.nănntoare tre
ime pu-ec în aplicare, pentru a 
ușura, între altele, po ibil lalea e 
control a îna—ei Pa lidului a upra 
conducitorilo; l arii !u ui”

Demociația inte- m da :'ec.r-i 
membru de Partid dreptu. de a 
lua parte in discuțiile libere a-u. 
pra problemelor practice ale po
liticii Partidului, de a critica îi 
întruniri pe oricare dintre a.ti .- 
vlști.

Prin toată activita.ea sa prac
tică, comunistul Irebue să dei 
exemplu de .-titudin severa n 
exigență fața de el în.-u.i. cl ire- 
bue să contribue ia uesvoliarea 
la maximum a criticii si a auto
criticii. el treime să știe să as
culte criticile serica e și ,-ă trugtf 
din ele concluziile ne, e a e

El treime sa lie în ochii mas- 
selor largi 1/.1 reprezentant demn 
al F. tidului un model de tena •

de%25c8%259bin.de
conVo.nl


ZORI NOI 3

Pentru a putea mări și mai mult producția, făcând mari economii Pentru a economisii timpul șl brațele de munci

Muncitorii și tehnicienii
turnătoriei Atelierelor Centrale Petroșeni

au construit un cuptor electric neutru oțel
Muncitorii și lechnicicnij 

turnatoriei de oțel <)e pe. lân 
ga Atelierele Cenlralt J\ tio 
Șeni. entuziasmați de marii,; 
su< < < se în munca ale mineri 
lor din Valea jiului, nnm< esc 
<11 elan pentru a priite la 
<li^po/.iția minerilor cât mai 
multe piese de oțel turnate, 
de care ;)<«știa au nevoie 
și în special roți și tampoane 
]\-nțru vagonete Standard”, 
de. a caro) silfii iență depi't 
de in buna măsură bunul 
mers al muncii în mine.

Astfel, in ultimele luni, 
cantitatea de piese turnate 
n fost din ce în ce mai mare, 
reușind sa se obțină depă 
șiri de 2oo până la 300 ța 
suta, fața d'e producția ani 
lor ii’ecuți.

In urma acestei considera
bile < reșteri a producției de 
piese de oțel, precum și pen 
tru faptul că muncitorii lu 
pta pentru obținerea unei 
producții și mai nutri, ccle 
doua cuploare electrice pen 
tru topire alternativă unul 
In fum țiune și celălalt în re 
parație) ihi mai puteau face 
fații cerințelor.

In fața acestei situații, 
muncitorii și tecbnicienii au 

‘ pus problema construirii ți
nui nou cuptor cu o capacita 
te mai mare. ®ri construirea 
unui cuptor nou necesita in
vestiții mari și nici nu ar lj 
fost posibil din cauza greu
tăților tccbnice și în special 
din lipsa materialelor electri 
ce-

'l otuși pentru a se putea 
face față cerințelor mari 
de pi s ■ 11 rnat ■ d? oțel, mun

Societatea „Mica“ din Brad, 
jud. Hunedoara, 

angajează în serviciu 
subingineri chimico- 

metalurgi.
Ofertele de serviciu s» var ia*- 
lata Ia Direcțiunea Minelor Brad. 
Locurfe se vor complecta pe 

bazX d<s concurs. 

citorii și tecbnicienii au re
curs la alte mijloace. Ațe'ie 
ml de turnatorie este înze
strat ci. dou 1 < uptoare cler 
trice, cil o capacitate de 30 > 
tom prevăzute cu instalații 
le electrice respective. Mm' 
< itorii și tecbnicienii au pro 
pus ca deia aceste cuptoare, 
sa se folosească energie și 
materiale electrice pentru 
piinerua in funcțiune a uimi 
nou cuptor electric cu o u'i 
p u itate de 1000 kgr. După 
analizarea propunem și con- 
statându se că este bună, 
s’a trecut imediat la construi 
rea unui cuptor electric din 
materialele vechi, făcândn se 
șî modificările necesare înshi 
lațiilor electrice- Mai mult, 
prin instalarea unor transfor 
maiori în paralel, s’a dublat 
intensitatea energiei electri 
Ce, i ir rezultatele țobț nute au 
tost mai mult decât satisfă 
cătoare-

In urma realizărilor acestui 
cuptor, capacitatea de pro 
ducție de oțel topit s’a trip 
lat, putându-se astfel mări

In prezența membrilor biroului organizației 
locale P. M. R. Petriia a avut loc 

încheerea cursurilor școalei serale
de pe lângă org.

Zilele trecute, în prezența 
tov. Leahu Gheorghe, repre 
z.enlantul județenei P- M.R. 
Valea jiului, p. jnembrilor bi 
roului org. locale p. M. K 
1\ trila precum și a elevilor _ 
a avut loc încheerea cursuri 
/lor școalei de cadre serale 
P. M. R. de pe lângă orga 
nizația Pctrila.

Din examinarea elevilor, 
s’a constatat că elevii au 
muncit cu râvnă pentru în
sușirea învățăturii predate.

Tov. Leahu Gh. delegatul 
județenei P. M. R. Valea Jiu 
lui, vorbind cu această oca
zie, a arătat că elevii trebuie 
să ducă mai departe în rân-

din materiale vechi
cu mult producția de pipsc 
turnate- Investițiile de fon 
duri și materiale noui au 
fost aproape mile, iar prețul 
de cost a(. oțelului topit a 
scăzut simțitor. Deasemenea, 
condițiile de muncă ia ac( st 
cuptor sunt mai bune.

Această măreață realizare, 
liuct al todnicei colaborări 
intre muncitorii și icchni - 
cienii secției este o notă do
vadă a atitudinii noui față 
de utilaj și bunul mers al 
producției de care jrot fi 
mândrii oamenii muncii din 
Valea jiului-

1. HERMAN coresp.1

La o mină de aramă
(Urmare <21 pag. 1-1]

sondorul găurește, boltiloriil ciîțili» 
șvște, ctc.

Eu am lucrat deoblceiu ca son1 
dor, deși cunosc și alte spe :ia’ilăți.

In abataje munca este mecani
zată. Oăurirea se fa e cu aparateț 
de foraj, aplicându se spălarea cu 
apă, ceeace înlături praful dăună-

P. M R. Petriia
dul masselor învățătura pri
mită și să muncească pen
tru a (adjânci și mai mult 
învățătura marxistă-leninistă. 
Răspunzând în numele ele'’i 
lor, tov. Panczer Jon și-a luat 
angajamentul de a muncii 
Pentru difuzarea învățăturii 
primite, în rândul masselor 
largi de muncitori, de ași ri 
dica necontenit nivelul po 
litic și ideologic, putând ast
fel să o .ducă un aport prețios 
luptei pentru înfăptuirea o 
rânduirei socialiste în țam 
noastră.

E, Truța coresp.

Uzinei electrice din Gurabarza au muncit 
voluntar pentru schimbarea traseului liniei 
care deservește evacuarea sgurei

Alături de minerii icxploiGi 
iilor auriei re din M ții Apu 
seni, muncitorii și technicic- 
nii uzinei electric»/ dm Gura 
barza muncesc <11 elan pen 
tru ca în r;lza lor de activi
tate. munca să decurgă cât 
mai bine.

Astfel, din inițiativa mem 
birlor org. de bază P. M R. 
au muncit voluntari p -ntru 
schimbarea traseului liniei 
secundare G. F. R. <arc de 
Servește evacuarea sgarei 
din sala cazanelor, dând ast
fel posibilitatea < a vagonete

tor sănătății.
încă în 1910 am țpiiiat metoda 

foarte eficace a polilorajuluj. Ca 
toți muncitorii sovietici don a;n să 
dau Patriei mai multă producție, 
Nefiind satisfăcut de rezultatele ob
ținute, am început să gândesc ce 
ași putea face ca să măresc pe 
cât c posibil productivi'alea muncii.

Metodele poliforaj j lui
Manipulând un singur ței fora — 

tor, muncitorul are timp mult li
ber. Ani luat hotărîrea -1 lucrea 
cu 2—3 perforatoare.

După o pregătire ,oie.punzăb a e 
am început să lucrez cu 3 per
foratoare. Productivi alea muncii a 
sporit de trei ori. In decursul u- 
nui schimb am putut să forez 1 
abataje. Mai târziu am reușit să lu. 
crez și cu 8 perfctratoaic. Pilda 
mea a fost urmată și de alți son» 
dori . Iu prezent metoda mea este 
aplicată în toate întreprinderii mi
nere din Uniunea Sovietică.

Aplicarea pe scară larga a a.e- 
tei metode a fost favoriza'â Ce 
două împrejurări; mecanizarea am. 
plă și dorința fierbinte a minerilor 
de a mări productivitatea muncii;

Sunt întrebat deseori dacă me
toda poliforajului mărește e'orluj 
mușchilor muncitorului. Eu răspund 
hotărît că nu! Trebue să ținem 
scama de faptul că aparatele dq 
foraj sunt instalate pe o platformă 
mobilă, pot fi ușor aduse până la 
abataj, sunt fixate și funcționează 
automat. Rolul meu se reduce la 
repartizarea justă a găurilor, înlo-’ 
cuirea burgluelor și supravegherea 
mecanismelor. In asemenea condi- 
țiuni este indiferent cu câle per
foratoare lucrează un muncilor.

Avantagiile pe care le prezintă 
metoda mea sunt însă imense atât 

h- să fie manipulate mai u- 
șor și mai rapid, putâiidu se 
astfel face o însemnată e< c* 
conoinie de timp și d brațe 
de muncă.

Această lucrare, a neced 
lat un mare număr de ore 
de muncă, ]>e care nnmci 
lorii și tecbnicienii secției 
leau prestat voluntar cu dra 
guste și entuziasm, fiind cor» 
v inși că astfel pot contribuit 
și mai mult la făurirea unui 
trai mai bun pentru cei ce 
muncesc-

V, C(«j, c rerp.

sovietică
pentru Stal, cât și pentru udorij 
al căror câștig crește foarle mult.

Așadar, iată-mâ la locul de mundâț 
Holtlforul a și pregătit podețele , 
încep forajul.

Intre timp un miner încearcă mi- 
nercul pe o mașină dc -încărcat sau 
folosește in acest scop un vârtej 
de scraper. Minereul se scurge spre 
vagonetele ce sunt transportate da 
locomotive electrice până la puțul 
principal. Un ascensor sistem skip 
il ridica la suprafață, de aici mi
nereul ești- îndreptat prin benzi ru.' 
lăute spre magazii și încărcat in 
vagoane de cale ferată

Când s’a terminat schimbul, nq 
luăm instrumentele și Ie punem la 
locul cuvenit.

Ascensorul ne urcă la suprafața, 
ne luăm jetoanele, depunem lăm
pile la magazie și mergem la gar
deroba. Spălându-ne și împrospă — 
(ându-ne după șederea în mină, na 
imbracam hainele de toate zilele ș{ 
mergem la cantina. De aici mer
gem acasă la odihnă.

începând cu prima zi de lu
cru toți lucrătorii minei urmează 
fără nicio plată cursuri de speciali
zare. Aceste cursuri sunt de mare 
folos. Pot să judec după propria 
mea experiență. Când ministrul mo, 
talurgiei colorate m’a trimis să ur
mez studiile la Institutul de mine, 
am putut să termin cursurile In ti- 
tufului în timp de doi ani datorită 
mărci experiențe și cunoștințele* 
serioase pe care le-am dobândit la 
școala care funcționează pe lângă 
mină.

In prezent pregătesc proectul dq 
diplomă și în curând îl voiu sus
ține în fața comisiei de exami
nare.

lllaricn Iank n

citate și de holarîre pol tică, Î11 
nirjlccul oricăror greutăți și în- 

* cercări, el trebue întotdeauna s:i
poarte sus steagul Pariidu ui și 
să nu 1 ascund.1 cla-’ei muncitoare,
poporului

Lămlaroșia, vanitatea, î .gâin— 
tarea, sunt -t ai ie conturi lului. 
Sa ne amintim cu câta căldura, 
evoca toya,;' iil Sta in în fața 
noastră imaginea lui l.enin sim
plicitatea și modestia lui, dorința 
lui de a trece neobservat sau cel 
puțin de a, nil ff prea remarcat, 
de a nu scoate în e.idență inalta 
lui situaiie’’. Tovaiașul Stalln a 
vorbit altădal 1 ca o ironie ustu
rătoare de acei care au to t ridi
cați prin publ cita’.ea ziarelor la 
rangul de șefi și ca-e nu au ni
mic comun cu advvarații condu— 
cărori ai Partidului. Acliritatea 
lui Lenin șt Stalin dă fiecărui 
muncitor un înalt exemplu xle 
simpli, .ta‘e ți de mode lie. Ori
cât de ridicat ar fi portul dc 
care 1 ocupă un comunist, acesta 
trebue eâ-și amin.ca că neînce 
tat, că modestia esl.- podoaba 

unui mc.nbru al Pa ti lu ni Co. 
munisf, ca el trebue nu numai 
să învețe massele, ci și să învețe 
dela masre, că trebue să știe ă-și 
îndrepte la li.np ;; e cii'e, fâ,nf 
a se teme să le mărturiseascăț, 
că trebue să fie cimtil și sincer. 
■|"rebue să știe să .,spună Parti
dului deschis și cinstit tot ade
vărul, așa cum o făcea II ci, cum 
trebue s’o facă f eear.- bolșevic” 
(Stalin).

Partidul mar-ist rev Iitț;o:iar 
esfc hotărît polrivni • cău ării 
de forme organizatoro ice de Par
tid și de metode de muncă vala-

multe țări cu democrație nouă, 
inseamna realiza ea uni ății c'a- 
sei muncitoare, ceeace va avea 
neîndoios o i aporia iță covârși
toare peniru consolidarea unirii 
forțelor lagărului an i imperialist 
și democratic. Partidele comuniste 
și muncitorești care urmează 
doctrina lui Marx-Engels-Lenin-

bih pentru toate etajele pro e u-
lui revoluționar.

fuziunea partidelor comuniste
cu cele social-democrat • în 111 ai

Stalin, a marxismului creator, iau ț 
în considerare particularitățile- 1 
situației concrete și stabilesc, pa- 1 
trivit cu ța>:easla, forme de or- 
gauizare și metodele de muncă.

Schimbul de experiențe în mun- ! 
ca organizatorică și în munca ’ 
politică între Partidele comuni.te j 
și muncitorești frățești, s/oater a * 
in evidență a acc^for experiențe 
de către presi dc partid, vo." con
tribui la întărirea orgaiii/alorică 
a rândurilor partidc’o , la ridicarea 
nivelului deologic și politie af 
membrilor și al candidalilor de 
Partid, la educarea lor în spiritul 
militant de partid, -î:i spiri'ul 
leninist-stalinist.

De vânzare
una sufragerie 

în bună stare, kf jrmttiunl 
Im firma »Mcdtsf“, Deva, 
S ii», 23 A Jiul nr. 1

la stofele tip
Ministerul Comerțului a 1 o 

tărît printr'o decizie, ca pre 
ți’ ile din decizia Nr. 4854 
din 1 Octombrie 1947, la 
stofele tip fabricate și diri 
jate să fie considerate p.ta 
xiinalc-

Iată câteva din aceste ti
puri de stofă:

Tip I: Stofă bărbătească 
40 la sută, ]ână, Ici 38S m.: 
Tip II A. Postav7 Loden 40 
la sută, lână, lei 447 m.; 
Tip II B. Postav Lodcn 40 
la sută, lână, lei 392 m.; Tip 
III: Stofă palton bărbătesc 
40 la sută, lână lei 677 m.; 
Tip IV: Stofă rochie damă 

35 la sută, lână, lei 148 m.; 
Tip V: Stofă palton damă 
35 la sută, lână, lei 500 m.; 
Tip XI, Postav Loden 30 la 
sută, lână, lei 518 m.; Tip 
XII, Stofă costum bărbătesc 
50 la sută, lână, lei 386 m.; 
Tip XIII: Stofă costum băr 
batesc 46 la sută, lână, lei 
524 m.

Prețurile se înțeleg o ;a 
brică, exclusiv taxele. Ofi
ciul Industrial al Lânci poa 
te aviza asupra cotelor de re 
ducere, potrivit normelor cQ 
se vor da de Ministerul c« 
merțului.



4 ZORI NO

EVENIMENTELE ZILEI
Ecourile presei străine 

cu privire la Rezoluția Biroului Informativ 
al Partidelor Comuniste asupra situației din Partidul Comunist din

Politica Statelor Unite 
lat» de Pmleetina

Bulgaria
SOIA, 29 Ziarul „Rabot - 

nioesco Delo” a dat astâzi |>ub i- 
citații comunicatul asupra t on fa 
țuirii Biroului Informativ al Par

'Mor Comuniste, care a avui Icc
■ a doua jumătate a lunii Iunie, 

In România, și rezoluția Birou'ui 
Informativ asupra situației din Pai 
lidtil Comunist din Iugoslavia

Ziarul a publicat comunicatul u 
privire la plenara lărgită a Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc (Comunist) Bulgar, care a 
avut loc la 27 Iunie sub președin
ția lui (jheorgiii Dlinitrov.

In Comunicatul C.C. al Partidului 
Muncitoresc (Comunist) Bu'gar se 
•pune că plenara aprobă în una
nimitate rezoluția Consfătuirii Bi
roului Informativ al Partidelor Co
muniste cu privire la situația din 
Partidul Comunist din lugos'avia ca 
și activitatea depusă de delegația 
Partidului Muncitoresc ((Jomunist) 
Bulgar, Ia această Consfătuire, Ple
nara £ însărcinat Biroul politic să 
cBflvoace intr’un termen apropiat- 
o ședință a Comitetului Centra1, li 
care să fie desbătute principalelq 
concluzii, care rezultă din rezoluția 
Biroului Informativ și sa fie trase 
Învățăminte pentru Parlidul Munci
toresc (Comunist) Bulgar.

Plenara a însărcinat Comitetul— 
Central al Partidului să organizeze 
imediat munca de lămurire printre 
comuniști și massele oamenl’or mun
cii fără de partid cu privire li 
consfătuirea Biroului Informativ.

Plenara și-a exprimat deplina sa 
încredere că în Partidul C'omunist 
din Iugoslavia și în mas ele largi 
ale popoaieor fră.ești ale Iugos
laviei se vor găsi forțe devotate i. 
deilor marxisinului-leninismutui și 
capabile să învingă devierile na
ționaliste, anti-marxiste și antiso- 
vietice. Aceste forțe vor creia ir» 
iugoslavia o conducere, — se spune 
tei partea finală a comunicatului —. 
care nu numai că nu va permite 
ruperea Iugoslaviei de frontul unic 
antiimperialist al Uniunii Sovieti 
ce, al țarilor democrației populare 
și al mișcării democratice din -în
treaga lume, dar va întări și mal 
mult pozițiile Iugoslaviei în rân
durile acestui front, salvator al po
poarelor.

Comentând rezoluția Birou'ui In
formativ asupra situației din Parti
dul Comunist al Iugoslaviei, ziarul 
,,Rabotnicesco Delo” scrie că criza 
ideologică și politică prin care țre- 
«c Partidul Comunist din lugosla 
via, trezește o marc îngrijorare 
printre comuniști și celela.te forțe 
democratice ale poporului bulgar, 
care sunt legate de popoarele Iu 
goslaviei prin legături frățești da 
aezdruncinat.

Ziarul arată că în conducerea Par
tidului Comunist din lugos'avia pre
domină elemente naționaliste. A- 
ceste elemente suferă de bca'a pri
mejdioasă a îngâmfării și ambiției 
excesive. In orbirea lor, ei au ajuns 
până la negarea meritelor Armatei 
Sovietice în eliberarea Iugoslaviei. 
Ei iși imaginează cu ușurință că 
pot construi socialismul în țara îcr 
fără sprijinul Uniunii Sovietice, al 
țărilor democrației populare și al 
mișcării democrației mondiale.

Totuși iubirea față de Marea U- 
»iuoe Sovietică — elibera'oare a 
prius rădăcini adânci în cla a nrun 
dtoare și printre toți oamenii mun- 
oli din Iugoslavia. Ar fi o mar« 
naivitate să se creadă că Partidul 
Comunist din Iugoslavia, bogat în 
fradiții internaționale, va permite 

ca (ara sil degenereze, și să piar^ 
marea operă a socialismului.

Conducătorii iugoslavi și-au put l 
duce până în prezent politica lor 
in justă șl dăunătoare numai pen- 
truca ea era efectuata în spatele 
Partidului și al pOporir lor Iugos
laviei. Acum după publicarea rezo
luției Biroului Informativ, massele 
populare vor afa adevărul și vor 
trage concluziile corespunzătoare . 
Partidul nostru, scrie ziaiul în 
concluzie — crede cu tărie în for
țele sanatoase a'.e Partidului Comu- I 
nist din Iugoslavia. Acește forțe voi' 
face tot ce depinde de ele, pentru 
a pune capăt, cât mai curând cri
zei existente și pentru a întări și 
mai mult prietenia iugos’avo -buh 
gară. Fără îndoială că îti pofida 
greutăților care le slau in cale, 
forțele sănătoase din Partidul Co
munist din Iugoslavia, vor triumfi/

Italia
ROMA. — Ziarul ,,UNITA” pu

blică astăzi comunicatul cu privire 
la consfătuirea Biroului Informativ 
al Partidelor Comuniste și rezoluțiat 
Biroului Informativ asuptra situației 
din Partidul Comunist din Iugos
lavia. In comunicatul conducerii Par
tidului Comunist Italian, se spune;

,,Conducerea Partidului Comunist 
Italian, ascultând rapoartele lui To- 
gliatti șl Secchia asupra consfă
tuirii recente a Biroului Informativ, 
își exprimă în unanimita e, deplina 
și necondiționata aprobare în ce- 
eace ^privește hotărârile Biroului In
formativ, expuse în rezoluția asu
pra situației din Parlidul Comunist 
din Iugoslavia, rezoluție adoptată 
de Biroul Informativ”.

întreaga presă din Roma publica 
informațiuoi ample despre consfă
tuire.

Franța
PARIS — Ziarul .,Humanite” a 

publicat astăzi textul comunicatului 
asupra consfătuiiii Biroului Infor
mativ al Partidelor Comuniste, pre
cum și rezoluția Biroului Informativ 
asupra situației din Partidul Co
munist din Iugoslavia. i

Ziarul publică comunicatul Biro
ului Politic al Pariidului Comunist 
Francez, în care se spune: f

,,La 28 Iunie, sub președinția se
cretarului general Maurice 1 liorez. 
a avut loc o ședință a Biroului Po- 
lific al Partidului Comunist Fiancezj 
Au fost ascultate dările de seamă 
ale lui Jacques Duclos și Etienne 
Fajon cu privire la consfătuirea Bi. 
roului Politic caie aaprobat in unani
mitate .rezoluția Biroului Informa
tiv asupra situației din Parlidul Co- 
munist din Iugoslavia.

St. Unite
NEW-YORK, — Ziarul „DaUyj 

Worker” declară că rezoluția Bi
roului Informativ ,,ara ă lumii in 
mod deschis lipsa democrației in
terne In Partidul Comunist din Iu
goslavia, fapt care constilue o în
călcare a principiilor comunismului 
și duce în mod inevitabil, Ia pozițiț 
dăunătoare națiunii, deci dăunătoare 
și frontului păcii”. Ziarul dedării 
deasemenca că hotărîrea consfătu
irii Partidelor Comuniste dovedește 
vigilența, cu care partidei, e comu
niste din Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări din Europa Răsăriteană 
apără democrația. Ziarul arată că 

speranța presei reacționare înlr'o 
ruptură a frontului păcii, nu va 
fi realizată”

,,întărirea și unirea acestui front 
al păcii corespunde i nteereselor lup- 
tei pentru pace din Slale.le Unite 
— scrie ziarul”. i

(Urmare din pag. I-a) 

nitive a poporului său de e- 
xploatarea capitalistă.

Intre patriotismul munci
toresc și ' naționalismul buf 
gliei! mi poate exista și nu 
există nimic comun.

Naționalismul burghez a- 
țâță națiunile unele impotri 
va altora, ducând la slăbi 
rea și Spargerea frontului 
internațional antiimperialist. 
Naționalismul nu poate slu
ji decât intereSele burgheziei 
exploatatoare, interesele im
perialismului.

Pe această poziție națio 
nalislă au stat și la noi par 
tidele burghezo - moșie - 
î’ești, care au adus fascis
mul la putere, au robit țara 
hitlerismului, au deslănțuit 
războiul anti - sovietic și au 
sfârșit prin a se transforma, 
într'o bandă de trădători și 
Spioni in slujba directă a 
imperialismului american și 
englez.

Idei naționaliste de 01-igl 
nă burgheză, străine cu 
desăvârșire in ternațion al i s 
mului proletar, incompati 
bile cu marxism-leninismul, 
au isbutit să pătrundă și 
au existat sub o formă as
cunsă și în mișcarea anti 
hitleristă a popoarelor jugo- 
slave și până și în conduce
rea P. C. J.

Predominanța elementelor 
naționaliste în conducerea 
P. C. J. în ultimele 6 juni, 
stă la baza greșelilor aces - 
tei conduceri — așa cum a- 
rată Rezoluția Biroului In 
formativ.

Conducătorii actuali ai P. 
C. J, au ajuns printr'o Su- 
pra apreciere a forțelor in
terne, să-și închipuie că de - 
mocrația populara jugoslavă 
s’a născut în mod izolat față 
de lupta internațională atih 
imperialistă, că ea se poite 
desvolta numai prin propriile 
forțe. Conducătorii actuali 
al P. C. J. nu consideră că 
există un front unic al so - 
cialismului și democrației ca 
o condiție a existenței și 
desvoltării oricărei demo - 
crații populare- Ei au luat o 
atitudine ostilă față de Uni 
njea Sovietică, pornind în 
mod tacit dela teza națio
nalistă burgheză că un stat

Ocupând» s> de politica Sta 
telor Unite fa|S ds Pal«stin*> 
ziarul ,,Ash-Saik“ acrie: „Este 
acum foarte limpede faptul <* 
dupM retragarea englezilor din 
Halfla, locul lor va fi ocupat dc 
americani.

Numeroțl ofițeri amar'cani au 
sosit fn ' r<| sub pr.trxtul con
trolării Îndeplinii li prevederilor 
armiit țiului și sute de soldați

țoauad un țpuizo.id jsțpbțduo 
mai mic pentru indepen - 
dența jtigoslaviei, decât U- 
niunej? Sovietică.

Această poziție naționa
listă i a dus ja părerea ab
surdă că se vor putea înțe 
lege în privința independen
ței Jtigoslaviei cu vrăjmașul 
de moarte al acestei inde
pendențe—imperialismul. Nu 
e greu însă de înțeles că o 
țara cu resurse restrânse nu 
poate — nu să construiască 
socialismul, dar nici măcar 
să se refacă — fără ajuto 
rul frățesc al Partidelor Co
muniste din alte țări, fără 
sprijinul democrațiilor popu 
lare și mai ales fără spriji 
nul Uniunii Sovietice-

Respingerea acestui spri
jin frățesc, ruperea frontului 
internațional al socialismu - 
lui și democrației, duce în 
brațele imperialismului, în 
mrejele planului Marshall, 
la pierderea independenței 
naționale și la transforma
rea jugosțaviei într o colo
nie a țarilor, imperialiste. 
Dezarmând Jugoslavia față 
de v răjmașul imperialist șj 
opunând-o frontului demo 
crației și socialismului în 
frunte cu U- R. S- S- sin
gurul aliat posibil în lupta 
pentru apârarea indepen
denței naționale și con - 
stmirca socialismului, ac ■ 
tuali’ conducători iugoslavi 
nu înțeleg sau se fac că nu 
înțeleg eă merg astfel pe 
calea trădării îndependeței 
naționale a Jugoslaviei. Re
zoluția Biroului Informativ 
exprimă conviugerea, pe 
care o împărtășim, că in 
sânul P. C. J- sunt destule 
elemente credincioase mar - 
xism ’-leninismului și tradi - 
țiilor internaționaliste, care 
să se împotrivească acestei 
grave și primejdioase alune 
cări naționaliste a actualei 
conduceri a p. C. J.

Critica aspră a greșelilor 
P- C. J. făcută de Biroul In
formativ al Partidelor Co . 
muniste trebue primită în 
spirit autocritic de cei care 
leau făptuit, constituind tot 
odată o prețioasă lecție de 
marxism - leninism pentru 
toate Partidele Comuniste-

Partidul nostru a combă
tut cu tărie devierile națio- 

americani ae află daaatmenl la 
Hriff* »ub duci poliției lntar- 
n*|ionble.

Folosind acvst pretext, vasele 
de război amatiesne au ancorat 
fn spele teritoriale palestiniene

Desigur, subliniază ziarul, pre
luarea orațulul llaiffa de cltra 
amticenl nu va fi denumită ocu
pație, pentru a nu se da nsftere 
la complicații Internaționale.

naliste din rândurile sal- 
a făcut o critică deschis, jm 
potriva poziției naționali 
a lui Patj-așcmiu. ,tă
nu înseamnă încă <ă națio
nalismul burghez a fost u 
desăvârșire lichidat în în-ji 
Partidului și <u atât mai ț.-.j 
țin în massele muncim ut. 
Există. încă rămășițe ale 
mentalității naționaliste bur
gheze, există încă rămășițe 
ale atitudinii burgheze de 
încredere și ostilitate fațâ de 
principalul sprijin a) ind> 
pendenței noastre naționale, 
față de U. R. S. S.

Partidul nostru socotește 
ca o datorie a sa de uiM» 
educarea membrilor dc -zar 
tid și a masselor in spiritul 
dragostei față de Uniunea 
Sovietică, față de Partidul 
Bolșevic și fața de mar.-lo 
conducător al popoarelor 
sovietice, I. V. Stalin dra
goste care dă și conținui și 
forță patriotismului nostru

Trebue să întărim lupt.;, 
până la desăvârșita stârpire, 
împotriva tuturor rămășiți
lor naționalismului burghez, 
a căr- r ignorare e profund 
greșită și plină de primejdii.

Trebue să stârpim fără 
cruțare în Partidul nostru 
orice amețeală de pe urma 
succeselor, care duce ța i'.o 
lare și naționaism, orice 
nepăsare faț > de însușirea 
ideologiei marxiste-leniniste, 
fără de care nu e cu putință 
aplicarea justă a ținiei Par
tidului și evitarea unor gre
șeli din cele mai grave

Numai educând pe meni 
brii de Partid și clasa mun 

■ citoare în spiritul înternațio 
nalismuțui proletar, al soli
darității internaționale, — ti* 
melie trainică a patriotism’ i 
lui — numai întărind frontul 
unic al socialismului și de
mocrației, Partidul nostru, 
ca și Partidele Comuniste 
din celelalte țări ale de 
mocrației populare, poa - 
te menține și întări indepen
dența națională, poate <\si - 
gura desvoltarea denie ra - 
ției populare, impotriia ori 
căror amenințări ale impe 
rialismului, împotriva orie» 
ror infiltrații aje naționalis 
mului burghez, ale ideologiei 
imperialiste.

“(Din S-ânleia)
IMPRIMERIA JUDEȚULUI HUNED OaRa >va8.


