
înfățișarea naționalistă 
mic-burgheză a conducătorilor 
Partidului Cumunist din Iugoslavia*)

VASILE LUCA
Secretar al C. C. al P. M. R.

ta rezoluția sa, Biroul Informativ 
•1 Partidelor Comuniste constată 
ta baza greșelilor savâișite de con
ducătorii Partidului Comunist dii.i 
Iugoslavia stă faptul neîndcelnic .> 
iu conducerea P.C.l. ,,au capălat 
ta mod fățiș predominanța elemen
tele aaționaliste...”, ,,câ conducerea 
P.C.l. a rupt cu tradițiile interna
ționaliste ale P.C.l., pășind pe cale? 
■ațioaalismuliu". ,

Tito șt clica Lui incearca sa nege 
/rolpl holărîtor al U.R.S.S. în eli

berarea Iugoslaviei. Ei incearca 
nege rolul și importanța ajutorului,, 
direct sau indirect, dat de U.R.S.S 
de democrațiile populare, precum și 
de mișcarea democratică și muncito
reasca din toată Jumea pentru a>ș 
0irarea existenței și independenți.' 
naționale a Iugoslaviei, pentru des- 
voltarea și întărirea in țara a re-, 
gimului democratic.

Prin atitudinea ei antimarxistâ„ 
Conducerea actuală a P.C.l. își aral^ 
fața ei națianalislă nric-burgheză„ 
împinge Iugoslavia spie izolarea dp 
U.R.S.S. și de țările cu democrație 
populară și o ryuncă în brațele im
perialismului.

Cfi deosebire este, din punct dț> 
reiese ideologic, și practic intrț> 
propovăduitorii „Forței a treia’’ ș; 
grupul Tito, Djilas, Kardelj, Ran- 
kovici, care prin atitudinea lor antl- 
■ovietică și antimarxistă aduc apj 
la moara cercurilor imperialiste f 
pășesc ,,pe calea rupturii de Fron
tul Unic Șocialist împotriva im pe. 
rialismului, pe calea trădării cauzei; 
solidarității internaț ona.e a ielor cej 
muncesc și a trecerii pe pozițiile 
naționalismului ?”

Socialiștii de dreapta, refcrrr.i,tii șif 
oportuniștii trădează ne.onteniț, L 
Domele „intereselor superioa e” a> 
națiunii, interesele părții jelei maș 
■nmeroase .rț națiunii Ipr, adică a 
celor ce muncesc.

„Apărând” astfel interesele națiu
nii, socialiștii de dreapta sparg Frcn< 
tul Socialist intern — refuzând co
laborarea cu comuniștii — și sf 
Consideră creatorii celei c*^ a treiș» 
forțe, care pretinde că e neutră, că 
stă la mijloc, între forțele socialist^ 
democrate, în frunte cu U.R.S.S. și 
forțele imperialismului în frunte cu 
U.S.A.

La fel cu cei care propovăduiesc 
a treia forța, grupul naționa.ist mic- 
burghez al lui Tito, confundă in» 
teresde clasei muncitoare și ale ță
rănimii muncitoare cu interesele na
țiunii în sensul ei burghez, negii- 
jând raptul că există c|a e antagor 
nisle precum și ascuțirea luptei de 
dată în Iugoslavia, negând pericolul 
de naștere al capitalismului în ta
ra lor.

Tito și clica lui încearcă să ci n- 
vingâ lumea ca ar fi descoperit 
drumuri noi, drumuri propiii de 
constrn e a socialismului. Ei au șt 
Încercat să exporte m alte țări a. 
ceste „teorii” ale [or precum și di
ferite altele, ca de pilda „teoria” 
disolvării partidului cja_ei mumi > 
toare în organizația 'de masă a- 
Froulului Popular sau „teoria” con
form căreia „prin războiul de par
tizani se poale obține victoria fi. 
nală asupra cotropitorilor”, precum 
pretinde generalul Vucmanovici.

Insa acest drum „descoperit” de 
Tito și de care el este atât de 
mândru, a fost umblat de jnu'.t de 
toți jiarodnici, lich da'o iștii, meu- 
jevicii și troțchij i și este astă./ 
umblat de joți social-democraț i de» 
dreapta. El nu duce la socialism/ 
d duce inevitabil în brațele impe» 
rialismului. /

Leninismul nu neagă particula t? 
Hțile sau specificul revoluțiilor 
daliste in fiecare țară. Avem astăzi 
a formă specifică a trecer i spre so> 
rtalism — democrația popu ară.

Lenin spunea în Octombrie 1917 
d toate națiunile vqr ajunge la sev 
dalisin, dar nu într’un mod absolu* 
tdaiic; fiecare va da jjn taracte^ 

specific unei forme sau alteia a» 
democrației, unui ritm sau ^tuia 
al transformărilor socialiste ale di
verselor laturi ale vieții sociale.

Conducătorii P.C.L nu au pricepui» 
însă că prin formă specifică nu 
se înțelege de|oc stingerea luptei 
de clasă. Dimpotrivă, democrația 
-♦populară nu poale să jie forma> 
de trecere dela capitalism la socia
lism decât prin ascuțite ciocnirjr 
între clasele antagoniste. i

Ascuțirea și nu stingerea luptei 
de clasă este legea de desvollaro a' 
democrațiilor populare spre socia-> 
lism. A nu pricepe acest lucru și y 
nu educa partidul clasei muncitoare» 
în acest spirit, a nu mobiliza clas? 
muncitoare și pe aliații ei la lupl^ 
pentru socialism — așa cuin a fd« 
cut și face conducerea P.C.L. — în-r 
seamnă a contribui la degenerare^

Tov. Vasile Luca

Republicii Populare jnlr’o republi
că burgheză oarecare și a înlălurș> 
clasa muncitoare dela rclul de cqn-r 
ducere în desvoltarea istorică a țăiiit 
respective.

* * *
îngâmfarea naționalistă împiedică* 

pe conducătorii actuali ai P.C.I. să 
observe că înfrângerea fascismului 
și eliberarea Iugoslaviei nu a însem
nat încă victoria deiini ivă a democ 
crației populai e în Iugoslavia și a fi
gurarea drumului care duce la con
struirea socialismului,. In Itația, 
Franța, și alte țari, unde partidele 
muncitorești nu s’au dovedit a fi 
mai puțin eroice decât P.C.L în 
lupta împotriva cotropitorilor Ifițle- 
riști și unde influența acestor par
tide asupra maselor muncitoare nțr 
este mai mică decât a P.C.L satț 
a celorlalte partide comuniste și- 
muncilorești din Republicile Popu- 

’lare, lupta pentru democrație și 
socialism se desfășoară altfel și în 
condițiuiii mult mai grele decât în 
țările noastre eliberate, de eroica 
Armată Sovietică. f

In 11aia, Franța și în ale țări 
din Apus, precum și în Greca, a 
lipsit una din condițiunile hotărî- 
loare care a permis la noi nașterea 
și desvoltarea democrațiilor populare. 
In aceste țări au int at armatele 
imperial.șlilor, caie au încălcat, toate 
principiile neamestecului în trebu
rile i nterne ale țărilor efiberale, pre
cum și principiile prin care se asigură 
dreptul fiecărui popor de a hotar? 
singur asupra soartei sale și de 
a-și alege regimul poli'fic-social după 
propria șa voință.

Prezența Armatei Sovietice ca 
forță eliberatoare, puterea Uniunii 
Sovietice și influența sa în poli
tica mondială au împiedicat pe im
perialiști sa se amefiece cu succes, 
spre folosul reacțiunii, în treburile 
țărilor cu democrație populară. U. 
R.S.S. și armata sa au asigurat li
bera desfășurare a fprțelor demo-

(Cootuiuire ta pag. IH-a)

‘1 Art.coi publicat in ziarul Nr. 18 
al Biroului Informativ al P C. Pentru 
Pace Trcinică prntiu Democrație Popu
la ă

Anul V. Nr. 584 Mierfan 4 August 1948

d B 0 A C Y ’ A: tava 8tr, ttarl Marx Nr. 2 Telefon 252 
ADMINISTRA,*! Deva Strada Karl Marx Nr. 1.

mm arar omit. IFSQ- Cir. litrii PTT Hr. 2f7.2ii2.SlS

ABONAMENTE.

LUMAA Iii 120 COUCriYE IM 80 rt țVtM, m-

ro a lui iu tso »< 1 ra*1*1 ,â0 “t

Prin buna ’irganizare a muncii, întrebuințarea chibzuită 
a timpului de lucru și prin îngrijirea utilajului 

Grupa minerului Tomoioagă Ștefan 
din Lupani, a obținut cea mai mareață 
victorie în muncă depășind programul 
de producție pe luna Iulie cu !I2°|O

In cadrul lunci Iulie a. c., 
grupa mincrvluiTomoloagăȘ 
din Lupxni, a realizat cea
Jrnai mare .depășire Junara de 
normă în .Valea jiului - i.i 12 
la sută — ceea.ee înseamnă 
că în fiecare zi a extras în 
imedie 50 tone cărbune.

Acest record a putut fi rea 
Uzat datorită bunei organi
zări a muncii, întrebuințării 
chibzuite a timpului de ]□ 
cru, precum și prin buna în
grijire a utilajului.

De subliniat țeste ică echipa 
minerului Tomoioagă Șt. 
se mepține d<; trei Jupi în 
fruntea marilor depășiri de 
norme. t

Entuziasmați def acest ma
re succes în muncă al echi
pei tov. Tomoioagă Ștefan, 
îndrumați de P. M. R.,jmine 
rii din .Lupeni și din cele
lalte centre minere din Va
lea Jiului, în special cei so
siți din concediul de o - 
dihnă petrecut la diferite sta 
țiuni balneo-climaterice, în - 
cepând din ,1 August au por 
nit la întrecere în producție 
între echipe, sectoare, mine, |

Ne fiind de acord cu politica antileninistă, naționalistă 
și antisovietică a actualilor conducători iugoslavi

Tov. X.. CSrol <«.l»oviL«si 
ia demisionat din postul de Ambasador Plenipo- 
tenciar extraordinar al Iugoslaviei în Bomânia

Textul scrisorii adresată Scupcinei Populare a Republicii Populare Fede
rative Iugoslave de fostul ambasador al Iugoslaviei în România

Ziarul SCÂNTEIA de Luni publică textul scrisorii adresate de 
R. Golubovici Prezidiului Federative Jugoslave prin care acesta l >
dă demisia din postul de amba-a

Reproducem mai jos această

îmi dau demisia din funcția de 
Ambasador Plenipotențiar Extraor-, 

I dinar al Republicii Federative Iugos
lave în România din următoarele 
motive:

Cuprinsul primei scrisori a C.C- 
al P.C. (b) U.R.S.S. trimisă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Iugoslav și răspunsul acestuia 
din urmă la această scrisoare, mi au 

I fost aduse la cunoștință încă 
înainte de publicarea Rezoluției Bi
roului Informativ cu privire Ia si
tuația în Partidul Comunist Iugos
lav. Publicarea Rezoluției mi-a da« 
putința să iau cunoștință de cuprin
sul întregei critici făcută de cele 
opt Partide Comuniste și Munci
torești din Biroul Informativ, Co-

4

etc-, pe perioada de câte o 
lună. 1

Astfel, minerii din Valea
Jiului, urmând exemplul 

echipei tov. Tomoioagă Ște 
fan, prin întreceri în produc 
ție pe lungă durată și bine 
organizate, vor da țării tot 
mai mult cărbune, grăbind 
înflorirea ei și ridicarea nj 
velului loț de viață. ( < J

A. Petruș coresp.

Instalarea noului director 
al Serviciului Agricol județean 
Hunedoara-Deva

In cadrul acțiunii inițiate de Ministerul Agriculturii pentru în
sănătoșirea sectorului agricol, Lunip2 Aug. a. c. la £eva -în sal» 
festivă £ prefecturii, în prezența tov. Drăgoi director g-ral din Mi
nisterul Agriculturii, Duduia Andre, secretarul J»ud. P.M.R. Hunedoar? 

Deva și tov. prefect, Origoraș Constantin, a avut loc instalarea tov 
Bodea Ioan în postul de director al Serv. Agricol Hunedoara-Deva.

Luând cuvântul tov. Dră 
goi, a ,s u IV 1 i n i a t 
deosebita importanță a In
stalării elementelor fîtunci - 
torești în posturile A ie con 
ducere ale sectorului agri -

dor plenipotențiar în R.P.R. 
scrisoare:

mitetului Central al Partidului Co
munist Iugoslav.

întrebarea fundamenta ă pe care 
mi-am pus-o in calitate de comu
nist, a fost următoarea: a luat sau 
nu conducerea Partidului Comunist 

Iugoslav o poziție antisovietică, 
este sau nu linia urmată de Parti
dul Comunist Iugoslav în munca sa, 
atât în problemele de politică ex
ternă, cât și în cele de politică 
internă, o linie antisovietică? Toate 
celelalte probleme scoase în evi
dență de Rezoluția Biroului Infor
mativ și anume: caracteiul semi- 
legal al Partidului, dizolvarea Par
tidului în Frontul Popular, păre
rile greșite ale conducerii Partidu
lui In chestiunea desvoltării clemen

Sâîițâ ân 
corpul ziar ului 

fopulația muncitoare 
va primi rații mai mari 

de pâine

Performanțele obți
nute de tinerii din ju
dețul Hunedoara la 
campionatele regio
nale dela Arad ale 
Cupei Unității Tinere
tului

co], acțiune menita să re
zolve în mod ferjcit sarcini 
le ce stau in fața agricultu 
rji noastre", îmbinând cu suc 
ces munca organelor tehnice 

(Continuare in pag. IL-aj^ 

telor capitaliste Ia sate, c< .. eu 
le socoteam și le socotesc drept 
chestiuni legate de problema ge
nerală a atitudinii față de țara socii- 
lismuțui — U.R.S.S.

Toate aceste chestiuni, având ta 
vedere că se confirmă faptul că 
C.C. al P.C.L urmează și în a- 
ceste probleme o linie nejusta, pot 
fi înțelese ca greșeli săvârșite d« 
comuniști în munca practică. Aceste 
greșeli pol fi înlăturate prin critijj 
și autocritică. După cum am ară- 
tal mai sus, pentru mine a rămas 
câtăva vreme fără răspuns întrebare^ 
fundamentală: s’a situat oa e ta- 
triadevăr conducerea P.C.l, pe a 
'linie antisovietică? A rupt ea cu 

internaționalismul, a tre ut ca pe a 
poziție naționalistă sau n’a ticul 
lucrul acesta?

Oricât de greu mi-ar fl pentnf 
Partidul meu, al că. ui membru șan, 

(Continuare ta pag. /-ai
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PAfiIHA SPORTULUI I
2

La campionatele regionale ale Cupei 
Unității Tineretului dela Arad

Tinerii județului Hunedoara 
au înregistrat performanțe peste așteptări

A fost stabilit un nou record regional la săritură în lungime 6,49 m

La Araci s’au întâlnit 
mjnicii, <ci jnai buni atleți 
ne Arad, Bihor și Deva 
campionatelor regionalei 
Tineretului.
Sâmbătă, după, pmiază. pe 

stadionul 1. T. A-, frumos 
|>avozat cu (steaguri și lo
zinci, a; avut ]oc deschiderea 
competiței într’un cadru fe
stiv a campionatelor regio 
ualci Arad1 ale Cupei Unita 
ții Tineretului.

După defilare, țtov. Ștad 
Ier, președintele comitetului 
județean C. |U. (T. Arad, a/hi 
ce salutul F. IN. T- D- IU, 
al județenei Arad, dând a- 
poi cuvântul tov- josan, care 
vorbește din partea Judeje 
•iei P. M. R., Arad-

Tov. Josan, face o analiza 
a sportului din trecut cât și 
a nouilor, condiții ce se crea 
ză astăzi tineretului la noi în 
țara, urând apoi participan 
ților succes și tot odată în- 
demnându-i' de a face tot po 
sibilul, ca această competi
ție să-și lajungă ținta dorită, 
adică unilicarea .întregu - 
lui tineret \din Republica 
Populară Română, pentru 
propășirea și proseritatea 
Itinerei noastre democrații po 
pulare in drum spre socta 
iism.

înainte de a trece însă la 
desfășurarea probelor, tre - • 
bue să menționăm frumoasa 
comportate a județenei Hu - 
țnedoaraF Ț)eva, care a între 
cut toate așteptările, Reo“ 
zentatjva județenei noastre a 
avut neșansa — să spunem 
așa — de a concura alături 
de două județene ca Arad 
și Bihor care din punct de 
vedere aț sportului, sunt cen 

tre ce se situează 1n frunt a cen» 
trelor sportive din țara noa 
gtră, alături de Cluj și Tjmi 
țoara.

In toate probele desfășu 
rate, județul nostru a obți
nut două succese remarca
bile Primul la atletism, la 
sărituri la lungime, unde Du 
mitrescu V. a sărit 6,49 m., 
bătând vechiul record regio 
nai, iar al doilea l-a obținut 
echipă de ;.volley-ball, care 
a câștigat absolut toate maț 
churile-

Comercianții sunt obligați 
să plătească impozitul de 1O |o 

cumpărăturile de fructa și zarzavat
BUCUREȘTI, 2. (Ager - 

preș). Ministerul de Finanțe 
fcducela cunoștința industria 
filo» și comercianților că la 
cumpărarea de fructe și zar 
zavaturi dela producător se 
datorează impozitul de tini 
bru de io la sută, care 

în zilele de Sâmbătă și Du 
ai reprezentativelor județe- 

Huncdoaia, in1 cadrul
Arad ale Cupei Unității

In majoritatea probelor, 
concurenții județului nostru 
s’au clasat in primele patru 
locuri, iar 14 au fost sclec 
ționați pentru a merge mai 
departe la campionatele pro 
vjnciale, ce se vor ține la 
15 August la Timișoara, 

lata probele desfășu - 
rate în ordine și perfonnan 
țele înregistrate de tinerii 
din juețuL nostru.

80, na. plat fete. Băcilnțanu 
Ana 12"6 lozul IV.

100 m, plat băieți Clolnsa Ion 
12’, 2 locul II.

Greutate bttitți, Naghi Andrei 
9,57 tn. locul IV.

Lungime fete. B&c&tnțcanu A. 
3,92 in lecui IV.

Lungime bateți. Dnmitrcacu 
Virgll 6.49 m. Jocul 1.

Foot-ball, Hunedoara—Bihor 
1-1 (1-0) Hunedoara—Atad 0 2 
(0-1).

Volky ball. Hunedoara—Bihor 
2 0 (15-9) (15 5), Hunndoara— 
Arad 2 0 (15-12) 15 13). Locul 
1. au fost selecționați Osacenko, 
Tocanu și Ursan.

Inăl'ima fote. Reln M. 1,27 m, 
locul 11,

înălțime băieți Dumitrescu V. 
1,60 tn, locul )V.

3000 plat băieți. Bunea N. 
9'31”2 locul 11.

800 'plat băieți. Bunea N., 
2’14” locul IV.

5'30 m. plat fete. Popa Silvia 
1’35”2 locul IV.

1000 m. crosi fete, Hentzel 
A. 6'14’’ locul ÎL

Ștafeta 4x100 fete locui lli, 
selecționată Băcălnțeanu.

Ștafeta 4x100 băcți. Locul II, 
47'( selecționat Ciolnea I

Ca încheere a urmat mat- 
chul dc foot-ball dintre re - 
jprezentatjva regionalei și I. 
T-A. campioana națională.

După un joc îîn care repre 
zentativa n’a putut să rezi 
stă decât o singură repri 
ză din cauza oboselii, a ce 
dat campionilor da severul 
scor dei 10 — 2 (2'— 1 ’.

Este demn 'de remarcat, 
că scorul a fost deschis de 

se achită pe baza de borde
rou.

Se atrage atenția că cei 
cehu vor achita acest impcl 
zit de 10 la sută, se vor 
pedepsi pe lângă amenzile 
fiscale și cu închisoare co- 
recțională dela 4 la 12 ani. 

către reprezentativă, iar Lă 
zâicanu, portarul echipei 
regionale a apărat un p - 
nally.

In echipa icprezentativă a 
regionalei, au fo-t selecțio 
nați 5 jucători din llunedoa 
ra și anume: Bucur, Anisie, 
Rancu Matei și eventual Mi 
hai. După terminarea mat 
«jiului â urinat din nou defi 
lai ca con, ur< nților,’după ca 
Se Iov. Pjnter delegatul C.iC. 
al OSP a rostit cuvântul de 
închidere, șiva trccut apoi ]a 
premierea atleților.

In afară de premierea indi 
viduajă a celor mai buni .con 
< urenți, județul -nostru a ț>ri 
^nito Cupă în urma .acumula 
rii celor1 383 puncte în clasa 
inentul general.

de pe șantierul Național Bumbeșți Livezenj 
participă la Cupa Unității Tineretului
In zilele dc 24 — 25 Iu

lie a- c., s’au desfășurat a 
Alba-lulia, concursurile 
sportive în cadrul C. U. T- 
(Cupa Unității Tineretului). 
Șantierul Bumbești (- Live 
seni și a trimis și cl sportivii 
după o bună selecție făcută 
între sportivii brigadieri din. 
toate sectoarele șantierului. 
In felul acesta, activitatea 
și în 1 domeniul sportiv al 
brigadierilor noștn a dat po 
sibilitate de evidențiere și 
promovare a celor mai ca
pabili tineri.

Concursurile dela Alba Iu 
lia au arătat participanților 
că pe șantierul național, e- 
ducația tineretului nostru se 
extinde pe toate planurile, 
că noua atituddine față de 
sport este o realitate în bri 
găzile de muncă voluntară.

Dela prezentarea perfectă 
ca disciplină liberă, ținută 
sportivă și tinerească a coloa 
nelor de brigadieri, dela per 
formanțele largi până la 
manifestările artistice și cui 
turale, brigadierii au fost în 
aceste două zile dovada vie 
a perspectivelor fericite care 
stau în fața tineretului no - 
stru creeCut și îndrumat de 
Partidul Clasei Muncitoa
re.

Concursurile Regionale în 
cadrul C. U. T- dela Alba- 
lulia au extins acțiunea de 
unificare a diferitelor cate
gorii de1 tineret de pe șantie 
rul de muncă, pe stadionul 
sportiv. Tinerii muncitori, ță 
răni și studenți, înfrățiți în 
munca de reconstrucție a ță 
rii alături de muncitorii spor 
tivi din Valea jiului, Târna

instalarea noului director al 
Serviciului Agricol Hunedoara Deva 

(Urmare din pag. 'I a.)

■ u a masselor țărănești.
Fai ând o incursiune "în tre 

cutuI trist 'și umilitor al 
teclnnc ionilor agricoli, care 
se aflau la cheremul moșie 
rujul, pentru ale cărui intere 
se exploatatoare tra con
strâns sa munceasi ă in dau 
na atijbuțiunilor sale, tov. 
Diăgoi a arătat că astăzi,, 
prin numirea la conducerea 
compartimentului agricol, a 
elementului politie — munci 
toresc. t(•< hnFien i vor pu
tea să-și îndeplinească ade 
varatul lor rol, contribuind 
la desvoltarea sși înflorirea 
agriculturii noastre.

Tov. Bodea noul director 
a arătat importanța plină de 
răspundere a .postului în 
care a fost numit și anali - 
zând sarcinile imediate care 
stau în fața agricluturii h1-» 
nedorene a instalat asupra bă 

va și^Alba au arătat cK^-por 
tul nu mai este astăzi un lux 
ci este un bun al întregului 
tineret din R. P. R.

S’au realizat ,următoarele 
performanțe de către briga 
dieri. \

I Atletism
100 m. plat. BrbSroște N.l. 

1'25'1 in semifinală selecțonat 
pent-u ștafete 4x100 m.

3000 m. Dragomlrescu D«tru 
10' 35" <1I>

3000 m. cross. Trestaru Iile 
10' 1" <III>

800 m. plat. Barbu Nicolae 
2' 10" <II>

Săritură in lungime. Remeteaou 
Aug. 5,96 m. <II)

Săritură în înă țime. Spiridon 
C-tia 1,65 m. (II)

Aruncarea grenadei. Nuță Ioau 
53,40 tn. (II)

Stefeta 4x100 m. Baraăroșie 
Nii„ Lupașcu, Spiridon C-tin, 
Țigănuș Lae 49" 8 <II)

II Stefeta
8x4x2x100 m. Purcan Ioao, 

Barbu O., Tudoresc Gb,, Barbă- 
roșie Nil., 3 minute 47 sec, <II)

III. Șah
Codresou Segiu, 6 victorii 1 

înfrângere.

IV. Foot-ball
S. N. Valea Jiului 2-2 (1-1) 
Alba—S. N. Șantierul Națio» 

nai 2-0 (1-0)
Șanț. Naț -Târnava 2-1 (1-9) 
S N.—Valea Jiului 15-1, 15-1 
S. N -Alba 15-5, 15-4
S. N.-Tamara 15 2, 15-0
I- S. N. Selecț. Județ 15 9 

15-11.
II S. N. Selecț, Județ. 15-5 

15-4.
I. Hertnan eorasp. 

taliei colectărilor, de a câ
tor bună reușită atârnă des 
voltarea economiei noastre

In încheiere, și < luat an 
gajanientu] d<- a și consa 
< r.i întreaga sa putere de 
munca. ]X.-ntru dezvoltarea a- 
grieulturii din județiM no - 
-tru.

Din partea personalului te 
■ Imi' <1 Serve rului Agricol 
fudcți an, a adus Salutul iov 
mg. Chiroșfa, rar din par 
tea Serviciului \ < t.-rmar dr. 
•' 1 <u • eba-t’..1n

A luat tjpoi cuvântul tov. 
Horea Simion, membre, tn 
birou] județean p. M. R. 
ldunedoara-Deva, care a ex
pus sarcinile agriculturii hu 
nedorene, pe care noul di
rector, îndrumat i sprijinit 
de M. R. și ajutat de per 
sonalul technic al serviciu 
lui respectiv, va trebui să 
]e realizeze în munca sa de 
viitor. 1

Una dintre necesitățile a- 
cute, este întocmirea unei 
statistici agrare pe baze de 
date reale, a câr.-i lip<-ă a 
pricinuit o serie de greutăți 
județului nostru, in cadrul 

colertlrilnr din fr» nt. •
cărei înfăptuire trebue țra 
pielită cu acțiunea ridicărij 
producției agricole pria per 
manente îmbunătățiri techni 
ce, Sprijinirea « fictivă a u- 
nităților A. F. S M- și con 
solidarei alianței dintre cla 
sa muncitoare și țaranimea 
muncitoare.

In încheere, tov. Florea 
asigură pe noul dir. 'tor de 
Xot sprijinul și grija P. M. R. 
întru realizarea sari in lor ce i 
revin în manca sa, urându-i 
spor ]a muncă.

La sfârșit, a ] u-jt cuvântid 
tov. Prefect Constantin Gri 
goraș, care l-a asigurat pe 
tov. Bodea de tot sprijinul 
aparatului administrativ al 
județului nostru, în toate ac 
țiunile sale, și a arătat per 
sjpectivele noui, care se 
chid agrjcultur i hunedorene 
prjn numirea nou]ui director 
^n fruntea treburilor agTicole 
ale județului nostru.

Subliniind necesitatea ..In
troducerii și adâncirii nouj 
atitudini în muncă și în sec 
torul agricol, tov. prefect î?î* 
exprimă convingerea că sar 
cinile <-c revin noului dÎTeC 
tor vor fî îndeplinite cât 
mai desăvârșit.

A apărut:
M LENOV; »Critica și 

autocritica, kgea dc 
desvoltare a societății 
sovietice».

Editura P.M.R.
F GAPOCICA . «Îmbina

rea intereselor indivi
duale cu cele socala 
iu orânduirea capita
listă».

Editura P MR.
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Prin grija Partidului și a Guvernului, ca urmare a recoltei bune
și al mersului satisfăcător al cnectârllor

POPULAȚIA MUNCITOARE
VA PRIMI RAȚII MAI MARI DE PÂINE

— Se distribue
— Cu începere

mese pe cartelă

mari 
dela

suplimente de zahăr 
I August salariții pri- 
pâine In

rea

baza ta«Consiliul de Minișlri, în 
portului Ministerului Comerțul .i, a 
dai o decizie potrivit careia, având 
hi vedere posibilitățile oferite xJc 
noua recoltă și pentru îmbunătăți- 

aprovizionării populației mun-
dtrxire, se hotarește mărirea lățir
ilor de ,vâine pentru populația muri 
atloare. Totdeodată s’a hotarlț ca 
populația salariată și membrii de 
familie sa primească pâine IN FIE- 
CARL "ZI, în tot cursul săptămânii.

Se vor distribuii următoarele ra
fii ZILNICE:

1.000 gr. pâine zilnic pen 
tru muncitorii mineri care e 
fectuează munci subterane 
și muncitorii asimilați acelo 
ra (până acum toți aceștia 
primeau 700 gr. zilnic).

700 gr. pâine zilnic pentru 
militarii sub arme, pentru 
«num itorii laminatori și tur 
nători (până |acum aceștia 
priuaon.1 câte 500 gr., numai 
Ș 2tle pn săptămână pâine 
iar 2 uile mălai).

500 gr. pâine zilnic pentru 
«nuii<Storii ce efectuează 
iniikri grele (până acum a 
ceșua' primeau tot câte 500 
gr. pâine, însă numai 5 zile 
j/ săptămână, ’iar 2 zile 
midxi,.

.350 gr. pâine zilnic pentru 
ceilalți muncitori și pentru 
funcționarii dc (toate catego
riile (pâpă acum ei primeau 
pâine numai 4 zile pc să - 
pfiiMiână restul do 3 zîie mă

25° g'• pâine zilni- pentru 
in, tnla ii de jfamilie (ai salaria 
ților pTcvăzuți ,mai sus (pi 
năticum ace-tia primeau pâi 
fie numai 3 zile pe săptămâ 
11.1 irir 4 zile mălai ).
1 Muncitorii forestie i, care obi.-uu- 
rcac ak consume mălai, vor pute.? 
primi mălai în loc de pâine.

Aprovizionarea populaței urbani 
aesafariate. a populației rurale dig 
regiunile lipsite, a spi'alelor, cre
melor, internatelor, căminur'Jor, a— 
•Uurilor, penitenciarelor, si al'or în 
•titutiî, se va face potrivit in-țru - 
{lunilor speciale ale Min. Comerțului 
• Populația nesalariată se ra 
'vlziua ai pâine fără cartelă.

Prețul pâinii 
rămâne neschimbat

f’rețul pâinii care se
trabuc pe cartele rămâne a 

acum, adică

apro

did

celaș de până
* A ]ei pâinea integrală de 
s Vg. t 10 lei pâinea irtteg 
m]ă de 700 gr.

I

i
I

I
I

fiecare zi

— Prețul pâlnii rămâne neschimbat
— Imbunătă|irea calității
— Ce cote de zah’r vor primi salariațil

îmbunătățirea
Calitatea pâinii va fi mult îmbună

tățită, pe de o parte datoriță ex
tracției de făină din grâu, care eslq* 
acum de 850/0 (față de 90 la sub,, 
cât era până acum), de.i cu maj- 
puține tărîțe, iar pe de alta parlA 
datorită faptului că pâinea de ut" 
kg. va cuprinde 730 gr. făină, în 
loc de 714 gr„ cât era până acum.- 
Deasemenea, nu se va mai permit* 
amestecul de orz. 7

Nouile rații intră Î11 vigoare 
începere dela 1 August a. c.

Se distiibue mari 
suplimente de zahăr

Odaia cu aceasta Consiliul de Mi
niștri a aprobat ca pentru luna Au. 
gust crt. să se distribue o cotj* 
suplimentară de tfahăr, pentru po
pulația muncitoare.

Se vor distribui următoarele can
tități:

5 kg. zahăr de persoană 
pentru muncitori» ce aice ti 
cază munci subterane și pen

calității pânil tru asimilații lor.
3 kg. zahăr pentru munci 

grele.
2 kg. pentru < cilalț mun- 

< itori și pentru funcționarii 
de to ile categoriile-

3 kg. pentru copiii sub .14
ani ar sJariaților arâtițj măi 
sus. I

1 kg- p> Intru fiecare din 
ceilalți membri de familie ai 
salariaților.

Aceste cote de zahăr se vor distri
bui pe baza unui bon de cariei,} 
care va fi anunțai din vreme. <

Zahărul va fi distribuit la 
prețul caro se plătește pen 
tiu rația (obișnuită ce se 
distribuie pe cartelă.

Se ya distribui o cotă supli 
montară de >zahăr și popu 
lației rurale, câte 250 gr. de 
persoană, pe bază de tabele 
nominale. I

Din câmpul muncii

Muncitorii dela atelierele
dela suprafață ale exploatărilor aurifere 

„Mica“ aduc un eport important la 
bunul mers

Alături <le muncitorii
i e scot tot mai mult minereu 
Ja suprafață ale exploatărilor 
Apuseni, prin inovații în 
utjalje, etc., aduc un aport 

producției.
Astfel, la stația de presfa 

râmare del "Barza, com-pre 
soarele <le aer nu mai dă
deau randamentul necesar, 
din cauza suprauzurii curele 
lor trapezoidale de cauciuc.

Întrucât curelele nu pu
teau fi schimbate din lipsă 
de altele noui, vulcanizatorii 
Gh. Tarazii1 și hL. Sfetca ’ 
au reparat prin vulcanizare 
aceste curele,"iar acum cont 
presoarele funcționează în 
condițiuni bune. 1

Un camjon âl acestor ex
ploatări, urma (să fie scos 
Idin circulație, jdm cauza lagă

înfățișarea naționalistă mic-burgheză
Partidului Comunist din .Iugoslaviaa conducătorilor

(Urmare din pag. I-a)

cralice ,în țările ejiberate dc ea 
și astfel au putut să se nască și 
să se desvolle democrațiile popu
lare sub hegemonia clasei munci
toare, care în frunte cu partidele 
comuniste și muncitorești duc o- 
munca >și o luptă încordată.

Deasemenea, nu se poale suba
precia decât numai prinlr’un na
ționalism îngust Șl plin îngâmfare 
mic-burgheză rolul eroicei lupte du
să de clasa muncitoare, de forțele 
democialice din Europa Occidentala 
împotriva imperialismului, împotri
va reacțiunii și a renașleiii iasclsnui- 
lui; rolul luptei care constitue c- 
piedică foarte serioasă Î11 calea im
perialiștilor d,ornici de a nimici dv» 
mocrațiile noi populare și de a l- 
transforma în cap de pod împotri
va U.R.S.S. .

Trădarea unității socia'iste ți de
mocratice de cătree grupul lui Tito 
împingi; Iugoslavia pe calea dege' 
nerării într’o republică burgheză de 
pendentă de imperialismul americaș 
Îngâmfarea mic-burgheză a grupu
lui Tito ia dcadreptul forme de 
idolatrizare. Totul se reduce Ia o 
singură persoană.

Nu „tineretul leninist” ci „tine
relul lui Tito”, ca și „lugosțavia 
lui Tito”, „Partidul lui Tio”, ascun
derea feței partidului și înlocuirea ej 
cu persoana lui Tito: toate aceste? 
arată tendința de dictatură personal-, 
a lui Tito și nu au nimic comun-

cu marxism-leninismul, care deter-» 
mină într’un mod cu totul diferii 
rolul personalităților în istorie.

Grupul lui Tito își închipue <4 
face el singur istoria si că tot 
globul pământesc trebue să se în
vârte în jurul lui Tito. Prin îngusti
mea lor naționalistă mic-burgliezțf 
cei din acest grup nu văd condițiu- 
nile istorice .materiale arătate mal 
sus, lcondițiuni care au permis po
poarelor din iugoslavia să ob,in? 
succesele împotriva colropitori.or pre 
cum și succesele în domeniul dez
voltări, democrației în Iugoslavia., 
îngâmfați până la ridicol, conduci- 
lorii P.C.I. alribue totul , e oisinu.ui’’ 
șși „deșteptăciunii’’Iui Tito. Ei au ui
tat învățătura marxism-leninismulur 
care spune că oamenii își făuresc 
singuri istoria dar totdeauna în condi 
țiuni materiale precise.

Influența personailăț lor marcante 
și rolul lor în desvoltarea istoriei- 
depinde de înțelegerea justă a le
gilor obiective și a tendinței fun 
damentale de desvoltare a vieții so
ciale. i

Succesele războiului de eliberare» 
națională succesele poporului 1 ai? 
orbit pe Tito și clica lui. Dușma
nul folosește îngâmfarea mic-bur-- 
gheză, înfumurarea oamenilor caii, 
confundă masele și istoria maselor 
cu persoana lor și care îi împingee 
astfel spre izolarea de mase.

Lipsa controlului, a criticii si au- 
to-criticii l-a făcut pe Tito 
lase înconjurat de elemente
burgheze lingușitoare, să se Jase 
târît în mocirla trădării ideilor pen
tru care a luptat poporul iugoslav, 
să se Jase prins în plasa întinsă 
de imperialiști, târînd țara și po
porul în ghiarele imperialismului, pe 
drumul aventurilor.

Se știe că și alții cari au încer
cat să dirijeze istoria împotriva le
gilor sale de deesvotaie, pric nuind 
multe suferințe atât popoarelor Jor 
cât și a altora, au părăsit cu ru
șine scena politică.

îngâmfarea mic-burgheză împie
dică grupul lui Tito, Djlas, Kar- 
delj, Rankovici, să-și facă aulocrili p 
să-și recunoască în mod cin tit gre
șelile și să le îndrepte. Ei declar? 
că asta ar însemna slăbirea autori
tății conducerii Partidului. Este o 
teză anti-leninistă care neputând să 
reziste criticii, a făcut pe conducă
tori P.CJ, să treacă la negarea fă-

au căutat să-și întărească

să stf
mic—

al producției
dill mine, care pe zi ce tre- 
mujicitoi ii dela atelierele de 
auiiefre „Mica” din A-mnții 
muncă, prin modificări de 
important ]a bunul mers

importante hotărîri luate 
în ședința Consiliului de Miniștri 

de Sâmbătă

■ _ 1 ■

! to 51 Iulie 194S, Consiliul 
Miniștrii s’a Întrunit la orele 
aub președinția d. prim-mir.islru 
Petru Groza.

S’au examinat
toarele proecte:

I. — Decizia 
njștri, prin care
•epere dela 1 Aug. cri. rafiile zilnice* 
de pâina pentru popu'a ia muncitoare

Du^emenea s’a aprobat ca pen- 
hau Aug. crt. si se acorde f

de 
U’ 
di>

pi aprobat nrm>

Consiliului de Mir 
s’au sporit cu în-

cotă suplimentară de zahăr.
II. — Decizia Consi.iului de Mi 

niștri prin care s’a scăzut, cu în» 
cepere dela 1 Aug. 194S, costul ga
zului metan pentru consumul inclus-

t
în-

trial cât și pentru cel casnic.
III. — Legea pentru reforma 

vățământului de toa e gradele.
IV. — Legea pentru regimul 

neral al Cultelor.
V. — Legea pentru organizarea

Ministerului Cultelor. •

I

ța mi că a faptelor însăși și să sf 
încurce și mai mult in greșelile 
lor profund vicioase. Răspun ul C.Cjț 
al P.C. din Iugoslavia, la Rezolu
ția Biroului Informativ e plin de 
calomnii la adresa U.R.S.S. și a 
eroicului său partid — Partidul Co
munist (b) al U.R.S.S. Conducător,! 
P.C.I. au o atitudine dușmănoasă 
față de ajutorul frățesc al C.C. al 
P.C. (b) al U.R.S.S. și a celorlalte 
partide frățești considerând că pri
mirea acestui ajutor reprezintă o 
știrbire a prestigiului lor; aceasta 
dovedește la ce degradare politico- 
morală au ajuns acești conducători.

Prin congresul P.C.I., Tllo și cli
ca lui
poziția lor naționalistă îrapotii.a so
lidarității internaț oua e democratice 
și socialiste. Ei au organizat acest» 
congres într’un jnoCA' cp totul nede
mocratic, prin amenințări, șantaj și 
teroare împotriva celor care au ră
mas c edincioși marxism-leninismulu,* 
Tito și oamenii lui se sprijină pe 
aparatul de stat, pe păturile mic- 
burgheze si chiaburești. In condi. 
țiunile acestea, forțele sănătoase din 
P.C.I. vor avea de dus o luptă 
grea pentru salvarea P.C.I., pentru 
o Iugoslavie liberă și independentă 
Marxism-leninismul a învins și va 
învinge întotdeauna și nu poate fi 
îndoială că va veni timpul când 
P.C.I. va chema cu severitate b 
răspundere, actuala conducere națio 
nalistă- mic burgheză, timpul când 
o va schimba pentru a păși din nou 
pe drumul internaționalismului mar- 
xist-leninist.

relor motorului, care trecu 
Seră de limita de uzură.

Șoferii Sturak Ludovic, E. 
Mape și Șt. Țacaș, au reu
șit să .confecționeze aceste 
lagăre, redând circulației 
camionu).

l-a atelierele de întreține 
re,'tuburile de aeraj in mine 
in trecut erau confecționate 
din tablă galvanjzată. Acum 
muncitorii confecționează a 
ceste tuburi din tablă neagră 
— fiind mai eftină iar du 
pă ce sunt gata confecționa 
te, sunt introduse într’o baie 
de betumen topit, unde-și 
formează un strat protector. 
In urma acestui tratament, 
aceste tuburi durează 2 ani, 
durată care nu a mai fost a 
tinsă până acum de alte tu
buri. Pentru falțuirea aces 
tor tuburi, au fost -onfec- 
ționate niște prese, care 
permit fabricarea lor în se 
rie. Astfel, aceste tuburi, 
care acum .sunt mult mai ef- 
tine și mai bune, aduc un 
aport important la scăderea 
prețului de cost al produse 
lor.

Tot la atelierele dela su - 
pralață, tov. Holda, a apli
cat un dispozitiv special la 
ferăstrău] bandă, reușind 
astfel să reducă timpul de e- 
xccuție ]a ierurile de lemn 
pentru bateriile de stampa 
{re cu 15 ]a sută. (_

Tov. C. Banriu, a confec 
ționat niște matrițe speciale, 
cu ajutorul cărora a mărit 
.productivitatea muncii ]a 
execuția piulițelor fluture cu 
500 laiisută.

In atelier, se fabrică ac-umi 
diferite piese pentru lămpile 
dc siguranța în mine, rul - 
menți pentru vagoneții de 
mine, întrerupătoare de fur 
tunuri, clicheți pentru per 
foratoare pneumatioe și al 
te multe piese care până 
acum erau aduse din străină 
tate, care aduc un mare a 
port ia scăderea prețului 
de cost al produselor.

V, Clej, coreap.

I

Toți deținătorii de hărți militare 
sunt obligați de a le depune până la I Sept 
Comunicatul Ministerului Afacerilor Interne

BUCUREȘTI, 2 (Ager - 
preș). Ministerul Afacerilor 
Interne face cunoscut tutu 
ror cetățenilor, (instituțiilor 
Și întreprinderilor care de
țin sub orice formă hărți 
de tip militar la scaral-șoo 
mii, I-200.000 I-ioo.ooO șl 
planuri directoare I—20.000 
ți I-ic.000 că sunt obliga-

te de a le depune autorități 
lor polițienești în comunele 
urbane și ța posturile de jan 
dai mi in comunele rurale 
până la data de 1 Sept. crt.

Cei care nu se vor contor 
ma acestui comunicat, se 
fac pasibili de sancțiunile 
prevăzute de Codul justiției 
Militare.
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Demisia președintelui 
Republicii Ungare

ce. Motivul demisiei sale eBudapesta. —,(Rador)). M 
Ti transmite?

Președintele Republicii a 
demisionat-'

Serivciul de ,prc.să de pe 
lângă Președinția Consiliu 
lui de Miniștri publică seri 
soarea președintelui Repu
blicii Zoltan Tildy, adresată 
președintelui Adunării. In a' 
ceasta scrisoare, președinte 
le Republicii Tildy {și anu 1 
ță demisia .

Dl- Tildy ține să sublinie 
ze căi^.estc perfect de acord 
cu politica democrației ț><> 
pulare ungare și că motivai 
demisiei sale ipu constă în 
divergențe de păren politi-

Ziau doua a Conferinței Dunării

Problema valabilității convenției 
din 1921 asupra regimului navigației

Belgrad. — i Ședința de 
Sâmbătă a «Conferinței In
ternaționale asupra 'regimu 
lui navigației pe Dunăre s’a 
deschis sub președinția lui 
Kamenov, ministru adjuact 
al a facerilor streine al Repu 
blicii Populare Bulgare.

Delegatul Franței face o 
declarație prin care susține 
că valabilitatea unei noui 
convenții privind (regimul 
navigației pe Dunăre ar de 
pinde îrt mod obligatoriu de 
unanimitatea voturilor;

La rândul Isău, delegatul 
Austriei a (cerut acorda - 
rea de drepturi egale în a 
drul conferinței.

După cuvântul (reprezentau 
tului Jugoslaviei, care ia po 
ziție împotriva declarației 
Franței și. Austriei, ia cuvân 
tul delegatul1 Statelor Unit1 ■, 
care susține cererea Austriei 
pentru acordarea votului de 
liberativ în cadrul Conferiți 
fei. 11'

Declarațiile 
tovarășei Ana Pauker

Urmând la cuvânt tov- Ana 
Pauker, ministrul afacerilor 
străine al Republicii Popula 
re Române, care își expri 
mă mirarea că într’o confe 
rință care s’a întrunit cu sco 
pul precis de a elabora o 
nouă Conferință asupra re 
gimului navigației pe Dună 
re, reprezentantul Franței 
vorbește despre așa zisele „ 
„drepturi câștigate”. Acea
sta nu înseamnă altceva de » 
cât tendința de a permanen
tiza vechile convenț.i care la 
iveau tn interesele popoarelor 
din Bazinul Dunărean, Fă - 
când istoricul activității ca 
misiei instituită de vechile 

ste ca1 o personalitate din 1 
mediata apropiere' a familiei 
preș* Antelui Republicii a 
trădat Republicai,Ungară 
interesele poporului ungar”, 

in urma demisiei preșe
dintelui Republicii, condu
cătorii partidelor au ținut o 
conferință comună.

Conferința comună, a parti 
delor a pcccptat demisia pre 
șcdintelui Republicii Tildy 
și a (cerut în acelaș timp pre 
ședintelui Adunării Emerit: 
Nagv să convoace Aduna - 
rea, Luni 2 August.

Consiliul de miniștri a ac 
ceptat demisia d-lui Tildy.

convenții, Ana; pauker arată 
că ele ,au fost considerate 
de către poporul român ca’ 
niște comisiuni de capitulare 
în fața intereselor străine o 
puse celor ale poporului . o 
mân. Ea1 a întrebat daca de 
legatul Franței înțelege prin 
așa zisele „drepturi câștiga 
ne”, folosirea1- din nou a Du 
nării pentru expediții îndrep 
tate împotriva Uniunii So
vietice și pentru exploatarea 
Republicii Populare ; Româ
ne 
inceeace privește ^cererea A 
ustriei Ana Pauker sublinia 
Uă pă însăși faptul că această 
țară a fost admisă de Consi
liul de Miniștri al Afacerilor 
Străine la Conferință dove 
dește aprecierea intereselor 
sale țegate de Dunăre, dar 
în acelaș timp î s’a acordat 
numai dreptul de vot consul 
tatjv până la încheierea trata 
tului de pace.

Reprezentantul Marei Bri 
tanii susține declarația dele 
gatului Franței și cererea I 
Austriei

Delegatul Ungariei Eric 
Molnar ia poziție împotriva 
acceptării cererii Austriei-

După cuvântul delegatului 
Bulgariei care combate te 
zele susținute de reprezentări 
ții Franței și Marei Britanii 
la cuvântul ministrul adjunct 
al Afacerilor Externe al U 
niunii Sovietice A. I. Vi 
șinski- (■ f î

Citiți în Nt. viitor 
declarațiile tov. 
Vâsinski

Tov. R. Golubovici a demisionat din postul de Amba
sador Plenipotențiar extraordinar al Iugoslaviei 

în ISomâmia.
(Urmare oii p»g. 1-iJ

de mulți ani și în cadrul căruia ani 
luptai activ, trebue însă iu amără- 
ciune să declar că înainte, eu -nu 
ini-ani dai seama ca in ultimele 
luni, conducălorii Partidului no;-. 
Iru, în frunte cu tov. Jito, zyz 
fiece pas pe cărei făceau, se de
părtau lot mai mult de pozițiile 
internaționalismului prolclar, se ros. 
togoleau tot mai mult pe pozițiile 
naționalismului, lârînd după sine Par 
tidul pe calea antisovictisinului, De 
acest lucru mi-ani dat scama la 
Congrcsul Partidului.

C.C. al P.C.I. s’a situat pe a 
cale antileninistă, refuzând să ia 
parte la conferința Biroului Infor
mativ al celor 9 partide comuniste, 
al cărui membru era P.C.I., în ve
derea discutării greșelilor P.C.I., e- 
vidențiate în scrisorile C.C. al P. 
C. (b) al U.S. In acest refuz cu 
am văzul începutul unei rupturi cu 
frontul comunist, încercarea ițe a 
sparge frontul internațional al for
țelor revoluționare, forțe ce luptă 
împotriva imperialismului. Explica-.- 
ția pe ^are o dă C.C. al P.Q.JI- 
respingând invitația, cum că nu do
rește să participe |a ședință, spre 
„a nu adânci prăpastia între Par
tidele Comuniste frățești”, nu m’a’ 
putut convinge. Nu poate exista o 
prăpastie mai adâncă, decât aceea 
creată în urma respingerii oricărui 
contact cu celelalte partide spre a 
discuta conflictul, nu poate exista 
o prăpastie mai adâncă decât prăr 
pastia care de fapt există acum In
tre Partidul nostru și celelalte Par. 
tide Comuniste. Dimpotrivă, am fost 
pe deplin convins, că prin participa
rea la ședință, mujte probleme ar 
fi fost lămurite și că astăzi lucru- 
rile ar fi stat cu totul at el. 
ceasta părere am avut-o până la 
Tlongresul Partidului și n’am ascun
s-o față de tovarășii membrii de par
tid cu care discutam cu privire la 
aceste probleme. Eu socoteam, că 
la Congresul Partidului, C. C. se 
va situa pe o poziție, caret va 
ajuta să găsească calea pentru în
lăturarea rupturii cu celelalte Par
tide Comuniste. Dar congresul a ai 
ratat că C.C. al P.C.I. s’a situat 
pe linia adâncirii prăpastiei între 
P.C.I. pe deoparte și P.C. (b) al 
U.S. și celelalte Partide Comuniste 
și Muncitorești, pe de altă parte.

Asistând la Congresul al V-lea 
al P.C.I. m’am convins că linij 
fundamentală la Congres era de a 
se răfui cu Biroul Informativ și 
Partidele Comuniste ce-1 formează 
Desbalerile la Congres în legătură 
cu toate problemele, aveau un ca
racter care nu putea duce la rezol
varea conflictului, ci la adâncirea lui,

Ocupanții americani au cerut 
demiterea întregului cartier general 
al armatei monarho-fasciste grecești

Londra. — Generalul van 
Fleet, șeful misiunii milita 
re americane a cerut, în cur 
sul unei ședințe a Consiliu
lui național al apărării, de 
miterea întregului cartier ge 
neral al armatei monarho- > 
fasciste, în urma eșecului 
înregistrat de ofensiva impo 
triva armatei democrate din
TIR _P C'PBMA.”-1MB 

deoarece totul se reducea Ia încer
carea de a descredila Biroul In
formativ, P.C. (b) al U.S. și cele, 
lalle Partide Comuniste. Aceasta li
nie a fost trasata in mod categoric 
de către C.C. in rapoartele sale. 
Lupla eroica ducă in p ev nl de 
către proletariatul internațional împo
triva imperialismului și locul Par

tidului Comunist Iugoslav în aceae. 
la luptă, în alianță cu partidele 
frățești, au fost cu totul ocolițe

După .plărerea mea, aceasta po
ziție este antileninistă, dcoaietc ej 
adâncește prapasciia dintre P.C.I. 
șl Partidele Comuniste frățești și 
aduce astfel apa la moara imperia
lismului, dăunând intereselor prole
tariatului internațional ca.e luptă Îm
potriva imperialismului.

Toți raportorii de'a congrc.ul 
Partidului, începând cu Tito, ca și 
cea mai maie [a te dit- cei ce av 
luat parte la discuții, au calomniat 
Biroul Informativ și P.C. (b) al U. 
S., susținând fără nici un argument 
serios că scrisorile C.C. al P.(^ 
(b) U.S. și Rezoluția Biroului lnr 
formativ ar fi neîntemeiate.

Dacă scrisorile C.C. al P.C. (bf 
U.S. și Rezoluția Biroului Infor
mativ sunt, după cum susțin Tito 
și ceilalți, neîntemeiate, este cu a- 
tât mai de neînțeles dece aceștia nu 
s’au dus la ședința Biroului In
formativ. Dar conducătorii P.C.I. mț 
s’au dus la ședința Biroului Infor
mativ, tocmai pentru că scrisorile 
C.C. al P.C. (b) U.S. și botărirea 
Partidelor Comuniste cari fac parte 
din Biroul Informativ erau juste. i

Conducătorii C.C. al P.Q1. se 
străduesc să convingă pe membrii 
Partidului și poporul că Coinitetelr- 
Centrale a[e Partidelor frățești, înv 

preună cu P.C. (b) U.S., s’ar fi 
situat pe o poziție vrăjmașă față* 
de Iugoslavia; dar chiar prin fap
tul acesta, Tito și ceilalți s’au si
tuat pe calea dușmăniei și a a- 
țâțării împotriva Partidelor frățești.

Până Ia Congresul Partidului am 
avut unele speranțe că la Congres, 
conducătorii noștri vor lua o po
ziție autocritică și că se vor adr.sj 
Congresului cu un apel pentru a fi 
ajutați să se clarifi e asupra învinu
irilor atât de serioase, ridi.ate îm
potriva noastră de C.C. (b) U.S, 
de celelalte Partide frățești șt dy 
Biroul Informativ.

In loc de a lua această pozi
ție leninistă — singura ju ta — 
Tito, Kardelj, Djilas, Rankovki șj 
alții au depus toate eforturile pen
tru a îndrepta Congresul pe calea 
dușmăniei față de toate Partidele 

Comuniste f ră'e ti, în frunte cu P.
C. (b) U.S. Clica conducătoare a 
Partidului a dat tonul la Congre^

munții Grammos.
Această ședință a Consi

liului național al apărării a 
avut loc a doua zi după ce 
șase batalioane monarho - 
fasciste, sprijinite de artile 
jrieși avioane nu au reușit să 
cucerească înălțimile Elias 
din regiunea Fulka. 

lndrumându I pe calea 
inadmisibili- oiensi- și (aîoum i 
de Partidele Comuniste frațcvti ak 
celorlalte țari si in primul riad 
fața de P.C. (b; U.S. Daci 
adoga la flieasta, ca și 
Congri-, -(j in tunpul Congresul» 
au împroșcat cu noruiu pe t et ce au 
aprobat Rezoluția Biroului lufor - 
mativ, cât și organele de pxiducere. 
ale Partidelor < ari au ajxobaf a- 
ceastâ Rezoluție, căutând -ă «rate 
ca primejdia principala , e a.w 
ninț-j Iugoslavia -unt Pariojc Co. 
muniste frățești ,-i Biroul 
tiv devine limpede, ce atmosferă 
nesănătoasăa domnit ta mrir^. 
Din acea ta rezulta vădit j Dto 
și ceilalți au îndreptat Partidul n» 
tru pe calea discordiei și ti> vrăjiți 
cu celelalte î irLidc Co nL . i-rt, ’

teșii, cu țările dcmoc-ji i i pjpu'aic 
și CU Uniunea Sov.e.ica, pr aka 
spargerii frontului ț role'ar jfdaj re. 
voluționar.

In Partid domnește o fer. o gș. 
fișă. Toți "tovarășii cari Ij crp». 
mă chiar și în forma cea npu 
desla și mai nevinovată dczacordig 
fața de poziția antimarxiști -1 miH- 
sovictica a C.C. al P.C.I sunt e„ 
cluși din Partid, sunt sițiți (ai, 
diferite metode se dezică du țăt»-- 
rile țor, iar dacă aceasta nu reu
șește, sunt aruncați in închisori.

La Congres ascuțișul linia - luptă împotriva burgheziei șa a fcZ 

perialismujui a fo.-t tocit, In .fzț. 
ce întreg focul a fost îndreptat îm
potriva comuniștilor cins iți, ca.i do- 
resc în mod sincer să lichideze că» 
mai repede această situație gre* ia 
care s’au pus Pa. tidul no tru șf 
poporul nostru, să pornească pe u ra 
prieteniei cinsliie cu Un u.iea Sovic- 
lică, cu țările democrației popula ț 
Și să-și ocupe Jocul în lupta tn'e. 
națională a proletariatului.

Toate aceste metode anumarxis|f 
antileniniste ale lui Tio, Kardeij si ale celorlalți arata că noi „emu L 

bălul de pe calia intcrna(io.js t,w 
Iui, care constă tn tu ținer a și 
nrea alianței forțelor deroo.ra t e * 
revoluționare șj ;n prtnuJ rind 
forțelor în fruntea cărora se ,<Uț 
Partidele Comuniste din . diferitele 
țăn. După părerea mea, I nia a JuaU 
a C.C. al P.C.I. adâncește dia oe I* 
ee mai mult prăpastia dintre P». 
tidul nostru {1 ce.eălle Par.iJe Co “frWi, Șiîn primul r^ 

îl i ■£ ,Partldul Comunist < bi 
al Uniunii Sovietice.

Politica naționalistă, antisovv-ti,

generării burgheze rJ i d
, ,g,leze' pe Calea Iran-u 

>- *** <■

In calitate de comunist, eu o_ Po' aproba acea.tr iin.e Da^. « 
Țnnns că linia C.C. nu Se «uslî 

‘ nu vorbl despre acest hicru, ~ o asemenea atitudine 0 J ££ 

« "-emnă penlru
Tund convins de caraclr-.ual iinm e.c. aț p CJ Jn cbe^^ 

“ Ud‘n" f3tâ de «’efalte Partfdc> 
Comumste frățești, în chestiune, ~ bltcu mterne a C.C. al p C7 ™ 

"U P0' în mod Practic să 
«astă linie. ,i demisionez din r»

Moarte fascismului — libertate poporului! “certat^

Tn’ , R’ °°LUBOV»qp
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