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PERSPECTIVE

„Noi înaintăm în grup compact pe un drum abrupt și anevoios, ținându-ne
strâns de mână. Suntem înconjurați din toate părțile de dușmani și mai tot‑
deauna suntem nevoiți să pășim sub focul lor. Ne-am unit de bunăvoie, tocmai
pentru a lupta împotriva dușmanilor și a nu aluneca în mlaștina vecină, ai cărei
locuitori de la bun început ne-au reproșat că ne-am unit într-un grup deosebit,
alegând calea luptei, și nu a împăciurii.”
V. I. Lenin, Ce-i de făcut?, 1903
„Partidul nu este pur și simplu un detașament organizat, ci printre toate cele‑
lalte organizații ale clasei muncitoare, «forma supremă» a organizării, menită
să conducă toate celelalte organizații ale clasei muncitoare [...] Partidul este o
organizație închisă și centralizată.”
I. V. Stalin, Istoria Partidului Comunist
(bolșevic) al Uniunii Sovietice, 1938
„Noi, făcând aceste excluderi din Partid, trebuie să ne gândim: ce va spune
Ion din sat, Vasile din fabrică, nevasta lui Vasile, că a fost exclus Petre. Va
spune: halal cum lucrează comuniștii! dacă excluderea va fi pe drept făcută,
dacă în adevăr vor fi dați afară oameni necinstiți, cei cinstiți vor veni singuri în
Partid, spunând: aici e locul meu. Uite, au dat pe acest ticălos afară, era tare și
mare, dar au avut curaj să-l dea afară, pentru că nu a ținut socoteală de nevoile
muncitorilor, a terorizat, a comandat, și-a făcut lui tot ce i-a trebuit, nu i-a păsat
de nevoile noastre, lui și-a cumpărat căsuță, văcuță, nevestei blană. Iacă, a venit
Partidul și l-a dat afară. Într-un așa Partid este locul meu, locul muncitorilor
cinstiți, muncitorilor agricoli. Prin aceasta putem câștiga mai mare influență,
mai mare tărie în rândurile membrilor și nemembrilor de Partid.”
Ana Pauker, Discurs
[asupra verificărilor], 1948
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„Partidul nostru a obținut succese care merită să fie subliniate. În primul
rând, verificarea a constituit o înaltă școală atât pentru Partid și pentru clasa
muncitoare. În al doilea rând verificarea a trezit vigilența revoluționară a
Partidului, care cu ajutorul clasei muncitoare a descoperit și înlăturat din rân‑
durile sale elemente străine și dușmănoase. În al treilea rând prin descoperirea
și înlăturarea elementelor dușmănoase și străine cu ajutorul activ al părții celei
mai conștiente a proletariatului, Partidul s’a întărit considerabil și s’a întărit
autoritatea și legăturile sale în rândurile oamenilor muncii dela Orașe și sate.”
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Expunere în fața
activului de partid, 1949
„Cred că verificările au avut o importanţă deosebită de mare pentru întări‑
rea muncii partidului nostru. Ele ne-au ajutat foarte mult să curăţim în parte
partidul nostru de o serie de elemente – pentru că nu putem spune că noi am
reuşit să curăţim partidul de toate elementele duşmănoase, necorespunzătoare,
de elementele mic burgheze şi carieriste, care au mai rămas cred cu duiumul în
partidul nostru şi care mai reprezintă încă un pericol serios pentru bunul mers
al partidului nostru.”
Nicolae Ceaușescu, fragment dintr-o
cuvântare rostită la data de 16 mai 1950

STUDIU INTRODUCTIV

I. Considerații privind natura și evoluția numerică a PCR între 1921–1944
„Un dușman cu carnet de partid în buzunar este mai periculos decât un
contrarevoluționar declarat”1 titra, la un moment dat, în timpul lui Stalin, zia‑
rul sovietic Pravda. Ideea dușmanului, intern sau extern, declarat sau camuflat,
real, potențial sau imaginat, a caracterizat cultura politică a comunismului încă
din zorii Republicii Populare Române, o cultură politică întemeiată în primul
rând, și mai presus de toate, pe „frică, suspiciune, legitimitate problematică,
fals internaționalism [...] și mania persecuției”2.
Spectrul „dușmanului” a „însoțit comunismul ca propria-i umbră”3, seman‑
tica discursului public a liderilor de partid, a documentelor emanate de către
acesta, precum și a presei și propagandei vremii abundând în calificative incri‑
minante ca „dușman”, „dușmănos”, „descompus”, „oportunist” „reacționar”,
„atitudine dușmănoasă”, „elemente dușmănoase, străine, carieriste”4 ș.a.m.d.
Acest fapt se datorează, pe de-o parte, viziunii maniheiste5 asupra lumii pe
care elita politică leninistă de la București o asumase încă de la sciziunea PSDR,
din 1920–1921 (1), iar pe de alta, experienței politice clandestine a minusculului
Partid Comunist din România, proaspăt ieșit din ilegalitate în 1944 (2).
(1.) Conform teoriei partidului „de tip nou”, elaborată de către V.I. Lenin
la 1902 în lucrarea Ce-i de făcut?6, și ulterior „dezvoltată creator”7 în paginile
Stephen Kotkin, Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization, Berkeley, University of California
Press, 1995, p. 299.
2
Vladimir Tismăneanu, „Gheorghiu-Dej and the Romanian Workers’ Party: From De-Sovietization
to the Emergence of National Communism”, Cold War International History Project, Working
Paper No. 37, May 2002, p. 1.
3
Gabriel Liiceanu, Dragul meu turnător, București, Ed. Humanitas, 2013, p. 329.
4
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 30 de ani de luptă a Partidului sub steagul lui Lenin și Stalin, București,
Ed. P.M.R., 1951, p. 56.
5
Silvio Pons, The Global Revolution. A History of International Communism 1917–1991, Oxford
University Press, 2014, p. 6.
6
V. I. Lenin, Opere complete, vol. 6, ed. a II-a, București, Ed. Politică, 1961, pp. 1–190.
7
Istoria Partidului Comunist (bolșevic) al Uniunii Sovietice. Curs scurt, București, Ed. Partidului
Comunist Român, 1946, pp. 56–63.
1

14

FELICIA N VELIMIRO V I C I

Cursului scurt de către însuși I.V. Stalin, un partid comunist revoluționar nu
are nimic în comun cu un partid politic tradițional, sau are în comun cu acesta
doar numele de „partid”, el asemănându-se mai degrabă cu o sectă sau „frăție
exclusivistă”8. După cum scria Stalin încă din 1905, partidul nu este o adunare
oarecare de indivizi, ci o „organizație închisă și centralizată”9.
În viziunea părintelui bolșevismului, proletariatul nu poate să exercite pute‑
rea în mod nemijlocit, ci este reprezentat de către un partid de avangardă, bine
organizat, având un unic centru de comandă, „un statut unic, o disciplină unică
de partid, un organ conducător unic”10, compus din „revoluționari de profesie”
strâns uniți în jurul conducerii11, și care este capabil să apere interesele mase‑
lor muncitorești mai bine decât înseși masele, „să se ridice deasupra interese‑
lor de moment ale proletariatului”12, în virtutea cunoașterii legităților istorice
obiective pe care acesta afirmă că o posedă: „partidul știe ce este în interesul
«istoric» al proletariatului și care ar trebui să fie conștiința autentică a acestuia
în orice moment [...] partidul nu reprezintă acea conștiință pentru că proletari‑
atul consimte la aceasta, ci pentru că partidul cunoaște legile dezvoltării soci‑
ale și înțelege misiunea istorică a clasei muncitoare în conformitate cu teoria
marxistă”13.
Având asigurată o superioritate morală, intelectuală și organizatorică post‑
ulată de teoria marxist-leninistă, partidul este destinat să conducă spre progres
întreaga societate: „aceasta este ceea ce permite partidului să înțeleagă intere‑
sele poporului mai bine decât milioanele aflate în afara sa, ceea ce face inutilă
ideea ca cei aflați la putere să se supună controlului unui proces electoral care
să implice partide alternative”14.
Prin urmare, aceia care se opun politicii partidului devin în mod obiectiv15
„dușmani”, împotriva cărora trebuie purtată o luptă hotărâtă, necruțătoare, în
scopul neutralizării lor. Însă nu doar dușmanii externi, fără carnet de partid,
„obiectivi”, se opun progresului întruchipat de noua ordine politică socialistă
8
Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship & Autocracy, 2nd ed., New
York, Frederick A. Praeger, 1965, p. 45.
9
Erik van Ree, The Political Thought of Joseph Stalin. A Study in Twentieth-Century Revolutionary
Patriotism, London & New York, RoutledgeCurzon, 2002, p. 106.
10
Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, op. cit., p. 60.
11
Robert V. Daniels, The Rise and Fall of Communism in Russia, New Haven & London, Yale
University Press, 2007, p. 204.
12
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „Raportul politic al Comitetului Central la Congresul Partidului
Muncitoresc Român, 21 februarie 1948”, în Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole și cuvântări,
București, Ed. P.M.R., 1951, p. 137.
13
Leszek Kołakowski, Main Currents of Marxism. Its Rise, Growth, and Dissolution. Volume II, The
Golden Age, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 390–391.
14
János Kornai, The Socialist System. The Political Economy of Communism, 2nd edition, Clarendon
Press/Oxford University Press, 2007, p. 56.
15
Vladimir Tismăneanu, The Devil in History. Communism, Fascism and Some Lessons of the
Twentieth Century, Berkeley, University of California Press, 2012, p. 31.

S TUDIU INTRO DU C TI V

15

post-revoluționară și o subminează, ci și cei aflați în chiar rândurile partidu‑
lui, strecurați acolo de către diverse forțe ostile ascunse, cu scopul de a-l slăbi:
„detectarea dușmanilor «din rândurile noastre» era chiar mai importantă decât
descoperirea dușmanilor de clasă definiți cu claritate, deoarece primii erau
mult mai dificil de demascat”16.
Încă din 1921, o gamă variată de metode și proceduri a fost dezvoltată de
către nucleul decizional al partidului, atât în scopul întăririi unității organiza‑
torice a acestuia, cât și pentru a-i păstra pe membrii săi „puri”, nealterați și
necontaminați de influențe ideologice externe. Cea mai însemnată dintre aceste
metode – excluzând aici din discuție, bineînțeles, critica și autocritica – a fost
„epurarea” cadrelor partidului, pe măsură ce diverși lideri sau grupuri de lideri
ai săi, „falși profeți”17 înfierați retrospectiv cu virulență, își pierdeau influența.
Până spre mijlocul anilor ’30, înainte de încercarea de autodistrugere a
bolșevicilor18, în prima țară din lume unde un partid comunist revoluționar a
preluat puterea – dar și în cazul celorlalte partide comuniste controlate de către
Internaționala a III-a – epurarea nu a implicat neapărat și arestarea, urmată de
executarea membrilor partidului, ea limitându-se uneori doar la excluderea lor,
iar alteori numai la simple mustrări, avertismente ori „retrogradări”19.
Partide leniniste, „de tip nou”, atât Partidul Comunist (bolșevic) al Uniunii
Sovietice, cât și secția românească a Internaționalei a III-a (PCdR), au pus în
permanență un accent deosebit pe întărirea unității ideologice20 și pe „înda‑
torirea [cadrelor, n.s.] de a-și ridica necontenit nivelul politic”21 (id est pe îndoc‑
trinarea lor în spiritul dogmelor staliniste codificate22, din 1938, în „Cursul
Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc,
Iași, Ed. Polirom, 2005, p. 117.
17
Robert Service, Comrades! A History of World Communism, Harvard University Press,
Cambridge, Mass., 2007, p. 181.
18
J. Arch Getty, Oleg V. Naumov, The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks,
1932–1939, New Haven & London, Yale University Press, 1999, pp. 247–553.
19
J. Arch Getty, Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938,
Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 38–57. În 1945, primul statut oficial al PCR
enumera, în ordinea gravității faptelor comise, următoarele sancțiuni pentru devierea de la
linia partidului: „admonestare, vot de blam, interzicerea vremelnică de a ocupa o funcție de răs‑
pundere în Partid, vot de blam cu avertisment și excluderea din Partid”; v. Statutul Partidului
Comunist Român, București, Ed. P.C.R., 1945, p. 31. După 1948, practica bolșevicilor a fost oferită
în permanență drept exemplu demn de a fi emulat, inclusiv în presa vremii: „Experiența P.C.(b) al
U.R.S.S. ne arată că pentru a-și păstra rolul de avangardă a clasei muncitoare, Partidul trebuie să-și
curețe rîndurile și în primul rînd activul conducător de elemente străine de clasă, dușmănoase,
carieriste, oportuniste”; v. Sorin Toma, „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și însemnătatea
ei pentru țara noastră”, în Lupta de clasă, seria a V-a, nr. 2, octombrie-decembrie 1948, p. 38.
20
Milovan Djilas, The New Class. An Analysis of the Communist System, London, Atlantic Press/
Thaemes and Hudson, 1957, p. 74–76.
21
Gheorghe Gheorghiu-Dej, op. cit., p. 140.
22
Leszek Kołakowski, Main Currents of Marxism. Its Origin, Growth and Dissolution. Volume III,
The Breakdown, Oxford, Clarendon Press, 1978, pp. 93–100.
16

16

FELICIA N VELIMIRO V I C I

scurt” de istorie al PC(b)US), respectiv pe sporirea intransigenței și vigilenței
revoluționare23 pe care cadrele trebuiau să o manifeste în permanență, slăbirea
ei echivalând cu păcatul grav al „lichidatorismului”.
(2.) Slăbiciunea și lipsa de influență reală a PCR în viața politică a țării în
perioada interbelică, precum și dificultățile aproape insurmontabile pe care le-a
întâmpinat instituționalizarea puterii sale în anii imediat consecutivi momen‑
tului 23 august 1944, derivă dintr-o triplă marginalitate care a caracterizat acti‑
vitatea din ilegalitate a partidului.
După interzicerea lui în 1924, în urma tulburărilor de la Tatar-Bunar, dar
și din cauză că, acceptând cele 21 de condiții ale lui Lenin, alesese de la bun
început „nu integrarea în sistem, ci distrugerea acestuia”24, PCdR s-a situat nu
doar la periferia mișcării comuniste internaționale (i) și la periferia sistemului
politic românesc (ii), ci și – lucru extrem de grav pentru un partid care se pretin‑
dea exponentul intereselor celor mai largi mase populare – la periferia stângii
politice active în România Mare (iii), el neavând aproape nicio influență reală în
rândul clasei muncitoare – ea însăși o cvasiminoritate25 în ansamblul populației
țării: „pretinzând că vorbește în numele clasei muncitoare, PCR era doar un
purtător de cuvânt pentru teze și directive formulate în afara României și aflate,
de cele mai multe ori, în contrast flagrant cu bunul-simț politic și cu interesele
evidente ale partidului”26. Apărând interesele Moscovei, militanții PCdR din ile‑
galitate au dus o „luptă” politică antinațională.
La momentul sciziunii Partidului Social-Democrat din România (PSDR),
în 8–12 mai 1921, din 45.000 de membri de partid, numai 2000 au fost de
acord cu condițiile Cominternului și s-au desprins pentru a forma PCdR, secție
a Internaționalei a III-a Comuniste, ea însăși „concepută ca un partid unic
mondial”27. Pe parcursul următorilor trei ani, numărul de membri ai partidului
a variat între 2000 și 2500, dar până în decembrie 1930, la data desfășurării
celui de-al cincilea congres, partidul mai număra, conform datelor oficiale ale
Cominternului28, doar 1200 de membri. În tot cazul, până în vara anului 1944,
fragilitatea sa organizatorică și numerică a fost cvasievidentă.
De subliniat că între 1924 și 1944 membrii, simpatizanții, conspirato‑
rii și „tovarășii de drum” ai PCdR au constituit ceea ce politologul Vladimir
Tismăneanu a identificat drept o „sectă mesianică” în peisajul politic româ‑
nesc interbelic. Disciplina de partid, centralismul, dogmatismul, sectarismul,
Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, București, Ed. Humanitas, 2008, p. 123.
Stelian Tănase, Elite și societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej,1948–1965, București, Ed.
Humanitas, 1998, p. 26.
25
Lucian Boia, Strania istorie a comunismului românesc (și nefericitele ei consecințe), București, Ed.
Humanitas, 2016, p. 14.
26
Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate..., p. 118.
27
Florica Dobre (coord.), Membrii CC al PCR 1945–1989. Dicționar, București, Ed. Enciclopedică,
2004, p. 6.
28
Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate..., p. 81.
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clandestinitatea, obsesia stalinistă a „calului troian”, a dușmanului strecurat
înăuntru și a „mașinațiunilor clandestine”29 întreprinse de către acesta, dublate
de mistuitoare sentimente de insecuritate, neîncredere și suspiciune reciprocă
– ceea ce Alain Besançon a numit cândva „sentimentul asediului permanent” –
au constituit matricea formativă pentru elita de partid care a asumat puterea în
România după încheierea celei de-a doua conflagrații mondiale, grație conjunc‑
turii internaționale, iar nu datorită unui proces revoluționar autentic30.

II. PCR după 23 august 1944
Indiferent dacă la momentul 23 august 1944 partidul va fi avut 1000 sau
ceva mai mult de 1000 de membri31 – unele documente interne ale partidului
avansează chiar cifra de „circa 700”32, în timp ce evidențele Siguranței Statului33
sugerează un număr cuprins între 796 și 918 – fapt este că, pe tot parcursul
perioadei interbelice, el a fost lipsit nu doar de o bază socială concretă și de
suport popular autentic34, ci a absentat cu desăvârșire, cu excepția unor idei
socialiste pe care le-a propagat în anii ’30 în unele cercuri intelectuale antifas‑
ciste, din marile dezbateri care au animat viața politică și culturală a timpului.
Atât înainte, cât și după 23 august 1944, elita acestui partid radical aproape
insignifiant, profund bolșevizat și sovietizat35, incoerent, insularizat față de
societatea-gazdă36 și izolat în raport cu celălalt partid socialist, a fost una dez‑
articulată, măcinată de rivalități interne37 și de lupte intestine fracționiste, o
elită scindată între „autohtoni” și „moscoviți”, asemănătoare „tuturor partidelor
Gábor Tamás Rittersporn, „The Omnipresent Conspiracy: On the Soviet Imagery of Politics
and Social Relations in the 1930s”, în J. Arch Getty and Roberta T. Manning (eds.), Stalinist Terror.
New Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 108.
30
Pentru a-l cita pe faimosul ilegalist comunist și fost deținut politic Belu Zilber în acest sens,
„cei de la București existau numai fiindcă Stalin hotărâse așa”; socialismul românesc a repre‑
zentat, în viziunea lui Zilber, nimic mai mult decât consecința „descălecatului” sovietic; v. Belu
Zilber, Actor în procesul Pătrășcanu: Prima versiune a memoriilor lui Belu Zilber, București, Ed.
Humanitas, 1997, p. 33.
31
Virgiliu Țârău, Alegeri fără opțiune. Primele scrutinuri parlamentare din Centrul și Estul Europei
după cel de-al Doilea Război Mondial, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2005, pp. 443–444.
32
Robert Levy, Ana Pauker. The Rise and Fall of a Jewish Communist, University of California
Press, Berkeley, 2001, p. 74.
33
Dinu C. Giurescu, „Partidul Comunist Român”, în Istoria Românilor, vol. X (coord. acad. Dinu
C. Giurescu), București, Ed. Enciclopedică, 2013, p. 505.
34
Alina Tudor-Pavelescu, Politica de cadre a Partidului Muncitoresc Român, București, Arhivele
Naționale ale României, 2006, p. V.
35
Stephen White, John Gardner, George Schöpflin, Communist Political Systems, (2nd edition),
New York, Macmillan, 1987, p. 56.
36
Kenneth Jowitt, Revolutionary Breakthroughs and National Development. The Case of Romania,
1944–1965, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1971, pp. 131–148.
37
Robert Levy, op. cit., pp. 70–74; vezi și propria mărturie a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în
„Stenograma ședinței Biroului Politic al CC al PMR din ziua de 29 noiembrie 1961”, publicată
29
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instalate la putere de către pârghia sovietică”38 și în același timp complet vasa‑
lizată Kremlinului. Această elită care a trăit și care s-a format în clandestini‑
tate, exil, închisori sau, după 1943, în lagăre, într-un „provizorat continuu”39, a
fost cea care va asuma întreaga putere în stat odată cu proclamarea Republicii
Populare Române la 30 decembrie 1947.
Fără a insista mai mult decât ar fi cazul asupra compoziției resursei umane
a partidului în perioada anterioară intrării în legalitate, considerăm demnă de a
fi reprodusă aici aprecierea pe care Belu Zilber a făcut-o în acest sens, în cuprin‑
sul memoriilor sale confiscate de Securitate la data de 14 mai 1970:
„Puținii care veneau spre noi erau mânați de cele mai variate motive, de
la simpla curiozitate [în privința] unei organizații misterioase, glorificată de
partizani și blestemată de dușmani, până la intelectuali convinși că acolo sunt
adunați reprezentanții pe pământ ai unui viitor fericit, dovedit «more geome‑
trico», trecând prin mulțimea celor nemulțumiți în uzină, în stat, în familie, în
mahala. Unguri și bulgari care doreau despărțirea de România, muncitori care
se vedeau stăpâni pe uzine, evrei îngroziți de antisemitism, șomeri fără profe‑
siune definită sau profesioniști mediocri, politicieni nerealizați și nerealizabili
în alte partide politice, casnice urâte sau bovarizate, copii sătui de școală; din
această lume se recrutau înainte de război activiștii de partid. Fiecare se simțea
nedreptățit într-un fel sau altul, frustrat de bunurile visate. Atrași de miste‑
rul unei lumi închise în conștiința lor, intrau într-o viață nouă, într-un partid
politic.”40
În luna octombrie a anului 1945, când s-a desfășurat prima sa Conferință
Națională, în condițiile ocupației țării de către Armata Roșie, PCR număra deja
nu mai puțin de 256.863 de membri41, pentru a ajunge, în septembrie 1947, la
710.000 apoi, în ianuarie 1948, la 800.000 – o creștere de aproximativ 200.000
de noi membri anual42. După unificarea forțată a PCR cu PSDR, în februarie
1948, numărul total de membri ai nou-înființatului și unic Partid Muncitoresc
Român (PMR) a depășit cifra de un milion.
În doar patru ani, așadar, partidul comuniștilor a crescut de la 1000 la
1.000.000 de membri43, o creștere fără precedent în întreaga istorie a comunis‑
de Liviu Pleșa și Elis Neagoe-Pleșa, în Dosarul Ana Pauker, vol. 1, București, Ed. Nemira, 2006,
p. 92, precum și cuvântarea lui Alexandru Drăghici la aceeași plenară.
38
Joseph Rothschild, Nancy M. Wingfield, Return to Diversity. A Political History of East Central
Europe Since World War II, (3rd edition), New York, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 132.
39
Corina Doboș, „Abordări prosopografice ale ilegalității comuniste. Rezultate parțiale și chesti‑
uni metodologice”, în Studii și articole de istorie, vol. LXXXII, 2015, p. 211.
40
Belu Zilber, op. cit., p. 25.
41
Mary Ellen Fischer, Nicolae Ceaușescu. A Study in Political Leadership, Lynne Rienner Pub,
Boulder, Colorado, 1989, pp. 44–45.
42
PMR nu va mai înregistra o creștere anuală comparabilă a numărului de membri decât în
intervalul 1962–1965.
43
Stelian Tănase, op. cit., p. 48.

S TUDIU INTRO DU C TI V

19

mului românesc. O creștere nefirească, artificială, în măsură nu doar să indice
gradul de receptivitate44 a societății față de „comunism”, după cum a remarcat
istoricul Lucian Boia, ci și să fragmenteze, să destabilizeze și, în cele din urmă,
să pulverizeze partidul: primind în rândurile sale alte cadre decât muncitori
revoluționari atent verificați, așa cum pretindea teoria politică leninistă (în mai
1950, chiar după încheierea amplului proces de verificări și excluderi, în ansam‑
blu, muncitorii din PMR tot nu au depășit 42%), el s-a transformat rapid dintrun partid de avangardă al proletariatului într-un autentic partid de masă. Din
acest motiv, unii istorici au avansat chiar ideea unei fracturi profunde între
comunismul interbelic și ceea ce a urmat după 23 august 1944; în opinia lor,
„comunismul românesc ante- și postbelic reprezintă două lumi total diferite [...]
Ruptura este totală, așa cum totală fusese anterior, în 1921, breșa dintre socialis‑
mul gherist și comunismul leninist”45.
Referitor la inflația numărului de membri ai partidului după lovitura de stat
de la 23 august 1944, Iosif Rangheț, șeful secției organizatorice a CC al PCR la
acea vreme, a indicat, în cadrul unei întâlniri46 a activului de partid care a avut
loc la data de 25–27 aprilie 1945 în București, următoarele cifre: octombrie 1944
– între 5000 și 6000 de membri, februarie 1945 – 15.000 de membri, aprilie
1945 – 42.653 de membri.
Cu privire la această rapidă creștere a rândurilor partidului, în cadrul ședinței
plenare a CC al PMR din 29 noiembrie – 5 decembrie 1961, Nicolae Ceaușescu47
a avansat o serie de cifre exacte, deosebit de relevante. Conform datelor ofe‑
rite de către viitorul secretar general al PCR, în februarie 1945 partidul număra
15.000 de membri, în aprilie – 34.000, în mai – 110.000, pentru ca, în noiem‑
brie 1946, partidul să ajungă la 675.000. Ulterior, în martie 1947 PCR ar fi
ajuns la 714.000 de membri, iar în ianuarie 1948, înainte de „unificarea”48 cu
PSD, la peste 800.000.
După cum se poate remarca cu ușurință, între data desfășurării Conferinței
Naționale, când partidul și-a stabilit formal centrul de comandă, și data instau‑
rării – sau a „transplantării”49 de sistem a Republicii Populare de inspirație stali‑
nistă – PCR a primit în rândurile sale peste jumătate de milion de noi membri.
Lucian Boia, op. cit., p. 33.
Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, ed. a II-a,
București, Ed. Curtea Veche, 2007, p. 50.
46
Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate..., p. 109.
47
Liviu Pleșa, Elis Neagoe-Pleșa, op. cit., p. 281.
48
Cifrele sunt confirmate aproape întocmai de o situație statistică a membrilor de partid ela‑
borată în anul 1956; v. Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu (editori), Istoria comunismului din România. Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945–1965), București, Ed.
Humanitas, 2009, doc. 131, pp. 565–569.
49
Włodzimierz Brus, „Stalinism and the ‘People’s Democracies’”, în Robert C. Tucker (editor),
Stalinism. Essays in Historical Interpretation, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey,
London, 1999, pp. 239–257.
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Această creștere lipsită de precedent, în măsură să destabilizeze
organizațional și funcțional structurile teritoriale ale partidului, a fost impusă
de necesitatea stringentă a elitei de a se integra cât mai rapid în alcătuirea
(politică) a societății-gazdă, pe măsura creșterii progresive a influenței PCR
la nivel central, în condițiile în care „nucleului dur” reprezentat de ilegaliștii
autentici, puțini la număr, excluși și marginalizați politic până în august 1944,
îi lipsea atât viziunea, cât și experiența, capacitatea ori cunoștințele privitoare la
funcționarea instituțiilor statului. Elita din ilegalitate a PCdR a fost una „com‑
plet nefamiliarizată”50 cu administrarea unei țări, observațiile lui Belu Zilber
fiind revelatoare din acest punct de vedere: „ce puteau face câțiva oameni, a
căror unică meserie fusese să țină o ședință conspirativă, să învețe pe de rost
broșuri, odată ajunși în capul unui stat european, când mii de probleme se
înghesuiau spre rezolvare? Mai întâi au umplut țara cu ședințe, apoi au proce‑
dat la construirea partidului monolitic. Atâta știau, atâta au făcut. Restul a mers
după formula: «facem ca și tovarășii noștri sovietici»”51.
Pentru a se face acceptată de către societatea românească, dar și pentru a-și
spori recunoașterea și legitimitatea dacă nu complet inexistentă, atunci cel
puțin îndoielnică, conducerea partidului a anexat pe de-o parte, între anii 1944–
1947, o serie de personalități publice – intelectuali, politicieni, artiști etc. – (re)
cunoscute în țară.
Pe de altă parte, pentru a putea asigura funcționarea propriu-zisă a PCR, ea a
„deschis larg porțile partidului”, operând simultan, în același interval temporal,
o recrutare masivă de personal, „fără criterii de ideologie, extracție socială și tre‑
cut politic”52, făcându-se apel inclusiv la legionari, datorită experienței lor poli‑
tice și a unor presupuse capacități de organizare pe care aceștia le-ar fi avut53.
Ulterior, în 1955, după „demascarea” și „zdrobirea” grupului „deviaționist, anti‑
partinic și antistatal” Ana Pauker – Vasile Luca, operațiune care a avut loc în
1952, Gheorghe Gheorghiu-Dej îi va imputa personal Anei Pauker înțelegerea
cu legionarii și decizia de a-i primi în partid54 și va denunța totodată graba
cu care fuseseră primiți în partid oportuniști de diferite categorii55, calificând
această acțiune drept adoptare a unei linii „lichidatoriste” în construcția de par‑
tid. Cinci ani mai târziu, odată încheiat conflictul cu „gruparea Pauker – Luca”,
creșterea numerică a PCR în perioada 1944–1947 va fi socotită și prezentată în
mod oficial drept „un fenomen necesar și firesc”56.
Stelian Tănase, op. cit., p. 40.
Belu Zilber, op. cit., p. 34.
52
Stelian Tănase, op. cit., p. 47.
53
William E. Crowther, The Political Economy of Romanian Socialism, New York, London, Praeger,
1988, pp. 50–51.
54
Robert Levy, op. cit., pp. 74–77.
55
Ștefan Fischer-Galați, România în secolul al XX-lea, Iași, Ed. Institutul European, 1998,
pp. 133–150.
56
Lecții în ajutorul celor care studiază istoria P.M.R, București, Ed. Politică, 1960, p. 593.
50
51

S TUDIU INTRO DU C TI V

21

Cei mai mulți dintre cei care au aderat la partid în acei ani – câți din oportu‑
nism, câți din necesitate – au urmărit în primul rând, pur și simplu, să benefi‑
cieze de avantajele pe care le genera apartenența la un partid politic majoritar
aflat la guvernare57. Evident, nu poate fi pierdută din vedere nici dimensiunea,
deloc neglijabilă, a acelei categorii de cetățeni care au aderat la comunism din
convingere, seduși fiind de retorica egalitaristă și „progresistă” pe care o pro‑
mova partidul, în condițiile în care în acel timp, în grade variabile, ideile soci‑
aliste, și chiar unele idei comuniste, se bucurau de un suport popular autentic
în mai multe state din Europa Centrală și Răsăriteană58 – cel puțin în acele țări
unde corpul social avea o cultură politică relativ dezvoltată. În România post‑
belică, o țară ai cărei cetățeni au avut o conștiință politică mai curând modestă,
puținii comuniști „originari” au avut „toate șansele să atragă de partea lor larga
categorie a celor cufundați în sărăcie și incultură, mult mai numeroși decât mia
de membri ai Partidului Comunist aliniată la începutul cursei, în 1944”59.
La modul concret, referitor la felul în care, după 23 august 1944, PCR a
cooptat noi membri „la firul ierbii”, Gheorghe Gheorghiu-Dej însuși a ofe‑
rit drept exemple următoarele situații: „s-a pus chestiunea între organizații,
cine primește mai mulți membri de partid. Și cum îi primeau? Se duceau la
funcționari și spuneau: ce funcție ai, ești înscris undeva? Înscrie-te în partid,
dacă nu, o să fii dat afară. Sub presiune, pe chestiunea slujbei. Până și la țărani,
tot la fel. Era atunci lipsă de porumb, de gaz și de alte lucruri. Spuneau: Cine
se înscrie pentru mălai, pentru gaz? Și eu, și eu. Pune mâna și semnează. Așa
se adunau membrii de partid. Era o acțiunea dusă pe toate planurile și în toată
țara”60.
Faptul în sine a fost remarcat de Ana Pauker în 1948, încă dinaintea demarării campaniei de
verificare: „partidul nostru este un Partid la putere, și aici există, incontestabil, pericolul ca în
Partid să pătrundă elemente care nu numai că nu au absolut nimic comun cu interesele clasei
muncitoare, cu devotamentul față de clasa muncitoare, ci sunt complet străine de cauza cla‑
sei muncitoare și a poporului, elemente care vor să-și creeze o situație bună, care-și urmăresc
interesele lor personale. Este evident că asemenea elemente nu pot fi decât dăunătoare Partidului
nostru”, v. „Stenograma discursului tovarășei Ana Pauker asupra verificării” [1948], document
publicat de Alina Tudor-Pavelescu în op. cit., pp. 69–70.
58
Bradley F. Abrams, The Struggle for the Soul of the Nation. Czech Culture and the Rise of
Communism, New York, Rowman & Littlefield Publishers, 2005, pp. 9–11.
59
Lucian Boia, op. cit., p. 30.
60
Gheorghe Gheorghiu-Dej, fragment din cuvântarea ținută în cadrul ședinței Biroului Politic
al CC al PMR din 29 noiembrie 1961; stenograma ședinței a fost publicată în volumul editat de
Liviu Pleșa și Elis Neagoe-Pleșa, op. cit., p. 130. De asemenea, 11 ani mai devreme, în cadrul unei
dezbateri pe marginea raportului prezentat de către comisia centrală de verificare a membrilor
de partid cu ocazia încheierii acțiunii de verificare, a cărei stenogramă este datată 16 mai 1950,
Nicolae Ceaușescu a recunoscut că, înainte de 1948, și el a luat parte personal la „întrecerile”
pentru a primi cât mai mulți membri în partid, la nivelul Capitalei: „Dacă a-şi (sic) lua numai
capitala, unde şi eu am lucrat câteva luni, se făcea întrecere pentru a se ajunge la 100.000 mem‑
bri de partid şi a fi în fruntea întrecerii. Deşi aveam organizaţii de bază în fabrici, înscrierea se
făcea peste capul organizaţiilor de bază, de oameni trimişi din afară, elemente de multe ori mic
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În aceeași ordine de idei – maniera concretă în care PCR a recrutat membri
și „a crescut” în perioada imediat consecutivă lui 23 august – mărturia scriito‑
rului Pericle Martinescu, datată 17 decembrie 1945, este edificatoare: „Astăzi, la
primul contact cu St. mi-a întins adeziunea de înscriere în P.C.R. [...] Nu mă
așteptam să fiu luat așa de repede. Dar am văzut că nu eram singurul, fiindcă
toți funcționarii vechi șopteau prin birouri că li s-au făcut aceleași oferte. Dar
toți conchideau: Trebuie să semnăm, căci altceva n-ai ce să faci. Se știe că nu o
făceam de bunăvoie, fiindcă același lucru, aceleași presiuni se întâmplă peste
tot. Fiecare membru de partid e obligat să aducă, repede, alți doi membri, pen‑
tru a întări cadrele deficitare”61.
După ce, în intervalul 1944–1947, admiterile în partid se efectuaseră „aproape
fără control”62, spre sfârșitul anului 1947, aparent în urma presiunilor63 lui Dej,
primirea de noi membri s-a sistat. Dând citire raportului politic al Comitetului
Central unificat al PMR, la 21 februarie 1948, cu ocazia primului congres al
partidului unic muncitoresc, Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat, în acord cu
bine cunoscutul slogan al lui Lenin „mai bine mai puțini, dar mai buni”64, nece‑
sitarea unei radicale reorganizări instituționale a partidului: „Trebuie verificată
situația fiecăruia, trecutul lui, activitatea și devotamentul lui. Elemente străine
de clasa muncitoare, strecurate în rândurile noastre, elemente care au activat în
mișcarea legionară, diverșii afaceriști și carieriști, oameni cu o atitudine neco‑
respunzătoare moralei proletare nu au ce căuta în partid. Curățirea rânduri‑
lor partidului de elemente dușmănoase, străine, necinstite nu poate decât să-i
întărească prestigiul în ochii întregului popor și să-i cimenteze și mai mult
rândurile”65.
Conform datelor oficiale, ampla campanie de verificări și excluderi din partid
s-a desfășurat în perioada noiembrie 1948 – mai 195066. Din punct de vedere
ideologic, fundamentarea procesului de verificare a trecutului și activităților
burgheze, care înscriau oamenii fără să-i cunoască, peste capul organizaţiei de bază. Şi deci nu
este întâmplător că au pătruns tot felul de legionari, de informatori [...] În această privinţă trebuie
să spun că şi eu, în munca [pe] care am dus-o scurt timp la Capitală, am călcat în picioare aceste
principii ale statului nostru, m-am lăsat antrenat în această întrecere condusă pe atunci de tov.
Miron Constantinescu, de a ajunge la un număr de 100.000 membri de partid, şi apoi de Neagu
etc.”; fragmentul stenogramei este publicat în vol. România. Viața politică în documente. 1950,
București, Arhivele Naționale ale României, 2002, p. 138.
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Pericle Martinescu, Jurnal intermitent, Constanța, Ed. ExPonto, 2001, p. 21, apud Lucian Boia,
op. cit., pp. 32–33.
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Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 514.
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Kenneth Jowitt, op. cit., p. 138.
64
Robert Service, „Joseph Stalin: The Making of a Stalinist”, în Politics, Society and Stalinism in
the USSR, (edited by John Channon), London, Palgrave Macmillan, 1998, p. 23.
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Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole și cuvântări, București, Ed. Partidului Muncitoresc Român,
1951, p. 138.
66
Deși, în cadrul celei de-a cincea ședințe plenare a CC al PMR din 23–24 ianuarie 1950, activi‑
tatea Comisiei Centrale de Verificare a fost declarată încheiată.
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întreprinse de către fiecare membru de partid în parte s-a realizat pornind de la
„învățătura” lui Lenin, potrivit căreia „singurul partid de guvernământ din lume
care se preocupă nu de sporirea numărului de membri, ci de creșterea lor cali‑
tativă, de curățirea rândurilor partidului de cei «strecurați» în el este partidul
nostru – partidul clasei muncitoare revoluționare”67.
Evident, la data „unificării” PCR cu PSD, când partidul revoluționar se
transformase deja într-un partid de masă, același Lenin a fost convocat pen‑
tru a justifica necesitatea reorganizării și a consolidării structurilor centrale
și teritoriale ale partidului. Conform modelului interpretativ elaborat de către
politologul american Kenneth Jowitt, sistemele comuniste Est-europene au
fost caracterizate de trei priorități, sau „sarcini fundamentale” (core-tasks) dis‑
tincte pe parcursul evoluţiei lor postbelice. Prima dintre ele, cea mai radicală,
a fost faza „străpungerii revoluţionare”68 operată de către partidele comuniste
în raport cu societățile-gazdă. În această perioadă, obiectivul principal asu‑
mat de conducere a fost reprezentat de destructurarea totală a organizării
instituţionale, sociale, politice, culturale, juridice şi economice moştenite de
la „vechiul regim” prin adoptarea unor măsuri ferme în sensul eliminării
atât a „capacităţilor politice şi militare ale elitei”69 care i se putea opune, cât
şi a limitării drastice a participării politice pentru reprezentanții vechii elite.
Climatul social şi politic general a fost unul instabil și turbulent în cel mai
înalt grad.
Această primă perioadă a transformării revoluţionare radicale a societăţii a
fost secondată de una a consolidării noului sistem politic, fază caracterizată de
eforturile întreprinse de către instituţiile puterii în sensul stabilizării sistemu‑
lui, preîntâmpinând „forţele sociale [...] nerestructurate să exercite influenţe
necontrolate şi nedorite” asupra „dezvoltării şi definirii instituţiilor, valorilor şi
practicilor”70 elaborate ori favorizate de către partid.
În scopul consolidării aparatului, dar și pentru a-i spori acestuia coeziunea
internă și pentru a-și asigura devotamentul necondiționat al cadrelor, conduce‑
rea partidului a adoptat o serie de măsuri în scopul maximizării izolării parti‑
dului în raport cu societatea. Inițierea unor campanii intense de îndoctrinare,
precum și organizarea unui sistem de învățământ politic pentru cadrele de par‑
tid nu semnifică altceva decât transferarea interesului conducerii PMR de la
cantitate spre calitatea membrilor săi71. În această cheie ar putea fi interpretată72
V.I. Lenin, Opere, vol. 30, București, E.S.P.L.P, 1956, p. 46.
Kenneth Jowitt, Revolutionary Breakthroughs and National Development: The Case of Romania,
1944–1965, Los Angeles, University of California Press, 1971, pp. 210–221.
69
Kenneth Jowitt, „Inclusion and Mobilization in European Leninist Regimes”, World Politics,
Vol. 28, No.1, October 1975, p. 69.
70
Idem, p. 70.
71
Stelian Tănase, op. cit., p. 49.
72
Mioara Anton, „Dinamica reorganizărilor în PMR (1948–1953)”, în Studii și materiale de istorie
contemporană, serie nouă, vol. III, 2004, pp. 95–96.
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atât decizia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de a stopa recrutarea de noi membri
în partid și de a verifica corpul politic existent al PMR, cât și epurarea acelora
considerați a fi nesiguri, la adăpostul „îndemnului” leninist.
Supervizată la nivel central de o Comisie Centrală de Verificare compusă din
Constantin Pârvulescu73 (președinte), Iosif Rangheț74 și Alexandru Moghioroș75
(vicepreședinți), cu toții oameni fideli și protejați ai secretarului general, în
urma operațiunii de verificare s-au descoperit și eliminat „circa 192.000 de ele‑
mente exploatatoare, dușmane și străine de clasă, necinstite, descompuse sau
necorespunzătoare – adică peste 20% din numărul total al membrilor pe care îl
număra partidul înainte de verificare”76.
Conform unei situații statistice a membrilor de partid, elaborată în 1956
însă, după „unificare”, PMR număra, în mai 1948, 1.057.428 de membri. În
iunie 1949, înaintea încheierii campaniei de verificare, PMR ar fi avut 851.152
de membri, pentru ca în iunie 1950, după verificare, partidul să rămână cu
709.475 de cadre77. Demnă de reținut aici este și formularea aparent bizară
a rezoluției adoptată de plenara CC al PMR în iulie 1950, conform căreia un
număr de peste „200.000 de oameni ai muncii, reprezentând un activ fără
de partid”78 ar fi sprijinit munca de curățare a structurilor PMR, ceea ce sem‑
nifică, în opinia politologului Ghiță Ionescu, faptul că numeroase cadre ale
instituțiilor de forță ale statului, (Miliție, Securitate, Armată) ar fi fost antrenate
în această activitate79. Documentele publicate în cuprinsul prezentului volum
infirmă însă categoric o astfel de ipoteză, cel puțin pentru cazul analizat: acei
nemembri de partid prezenți la ședințele de verificare au fost pur și simplu
colegi de muncă ai membrilor de partid (sau consăteni, după caz), „mobilizați”
pentru a fi chestionați și pentru a oferi date suplimentare în legătură cu activi‑
tatea – morală, politică etc. – de dinainte, respectiv de după data de 23 august
1944, a celor supuși verificării.
Constantin Pârvulescu (1895–1992), membru al CC al PCR/PMR (1945–1960), membru
al Biroului Politic al CC al PMR (1952–1960), președintele Comisiei Controlului de Partid
(1955–1960), președinte al Comisiei Centrale de Revizie (1960–1969), de profesie ajutor
mecanic. Membru de partid din 1921, Constantin Pârvulescu a luat atitudine împotriva lui
Nicolae Ceaușescu în 1979, la Congresul al XII-lea al PCR. În martie 1989, Pârvulescu a fost
unul dintre semnatarii „scrisorii celor șase” veterani comuniști care a criticat politica lui
Ceaușescu.
74
Iosif Rangheț (1904–1952), membru al CC al PCR/PMR (1945–1952), membru supleant al
Biroului Politic al CC al PMR (1948–1952), membru de partid din 1930, de profesie rihtuitor.
75
Alexandru Moghioroș (Magyarosi) (1911–1969), membru al CC al PCR/PMR (1945–1968),
membru al Biroului Politic al CC al PMR (1948–1965), membru al Biroului Organizatoric al CC
al PMR (1950–1954), membru de partid din 1929.
76
Rezoluții și hotărâri ale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, 1948–1950,
București, Ed. Partidului Muncitoresc Român, 1951, p. 240.
77
Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Goșu, op. cit., pp. 566–567.
78
Idem.
79
Ghiță Ionescu, Communism in Rumania, London, Oxford University Press, 1964, p. 204.
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Odată încheiată operațiunea de verificare80, plenara CC al PMR din iulie 1950
a emis o rezoluție care îndemna la sporirea vigilenței fiecărui membru de partid
în parte, avertizând că „ar fi o iluzie periculoasă să credem că după încheierea
acțiunii de verificare n’au mai rămas în partid elemente dușmane neidentifi‑
care, cu atât mai mult cu cât există pericolul infiltrării și mai departe în rându‑
rile partidului a elementelor străine și dușmane. Fiind partid de guvernământ,
singurul partid politic din Republica noastră Populară, Partidul Muncitoresc
Român nu poate să nu țină seama de faptul că spre rândurile sale se vor mai
îndrepta fără îndoială, în cursul unui șir de ani, elemente străine, că dușmanul
își va înzeci sforțările și va folosi mereu noi și noi mijloace și vicleșuguri pentru
a pătrunde în partid”81.
În consecință, verificările și înlăturarea celor considerați indezirabili, nesi‑
guri sau „necorespunzători” au continuat și după momentul mai 1950, întru‑
cât, la data desfășurării celui de-al doilea congres al PMR din decembrie 1955,
partidul mai număra doar 595.583 de membri și candidați82, ceea ce înseamnă
că, între mai 1950 și decembrie 1955, au mai fost eliminate alte aproximativ
170.000 de cadre. Altfel spus, în total, între februarie 1948 și decembrie 1955,
între primul și cel de-al doilea congres, rândurile partidului s-au subțiat cu
aproximativ 460.000 de membri: aproape jumătate din efectivul inițial (44%)
a fost eliminat în acest interval de aproape opt ani.
În iunie 1950 însă, făcând un prim bilanț al acțiunii de verificare încheiate
cu o lună mai devreme, Gheorghe Gheorghiu-Dej a apreciat că, în urma acestei
campanii, „partidul a ieșit întărit organizatoricește și politicește”83. Este greu
de stabilit cu exactitate în ce măsură partidul s-a „întărit” ca atare84, însă în
mod cert el a devenit mai disciplinat și mai obedient în raport cu conducerea
centrală.
Pe de altă parte, măsurile de verificare derulate în perioada noiembrie 1948
– mai/iunie 1950 au avut ca și deziderat complementar schimbarea compoziției
sociale a partidului în sensul creșterii procentului de muncitori: dacă la momen‑
tul începerii verificărilor muncitorimea reprezenta 53,5% din totalul celor
80
Oficial, activitatea Comisiei Centrale de Verificare a fost declarată încheiată la data de 23–24
ianuarie 1950, în cadrul Plenarei a V-a a CC al PMR. În realitate, după această Plenară, în locul
comisiilor județene de verificare au fost înființate Colegiile de Partid de pe lângă comitetele
județene (ulterior regionale) ale PMR, ca organe din teritoriu ale proaspăt reorganizatei Comisii
a Controlului de Partid. După cum reiese din lectura documentelor publicate în prezentul volum,
procesul de verificare a membrilor de partid a continuat în județul Caraș până în luna iunie a
anului 1950. Biroul Politic al CC al PMR a emis un comunicat prin care anunța oficial încheierea
acțiunii de verificare abia la data de 30 iunie 1950.
81
Rezoluții și hotărâri...., p. 252.
82
Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român, București, E.S.P.L.P., 1956, p. 132.
83
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „Pentru puritatea rândurilor partidului”, în Articole și cuvântări...,
p. 402.
84
Adrian Cioroianu, op. cit., p. 300.
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angajați în aparatul de partid, până în iunie 1949, când s-a încheiat verificarea
activului PMR din toate județele țării85, această categorie socio-profesională86
ajunsese la 63,55%.
În ceea ce privește alcătuirea partidului în ansamblul său, în intervalul susmenționat, creșterea numărului de muncitori a fost mai modestă, de numai
4%. În pofida atât a eforturilor și a măsurilor adoptate de către conducerea
partidului, cât și a retoricii sale, în realitate, încercarea de a crește componenta
proletară a partidului a reprezentat un eșec pe parcursul deceniului șase, în
condițiile în care, deja la mijlocul anilor ’50 „procentul de reprezentare a mun‑
citorimii nu era mai mare față de cel de la sfârșitul procesului de verificare”87.

III. Comisia Județeană de Verificare din Reșița
Procesul de verificare, sancționare și excludere a membrilor PMR a debutat
în luna noiembrie a anului 1948, primele structuri de partid vizate fiind cele
aflate în județele industriale ale României democrat-populare. După cum am
menționat deja, într-o primă fază, până în mai 1949, au fost verificate struc‑
turile de conducere din județe, sectoare și plase – „tovarășii cu munci de răs‑
pundere” în aparatul de partid, așa-numitul „activ de partid”, la nivel național
compus din 20.978 de cadre – și numai ulterior s-a trecut la verificarea tuturor
celorlalți simpli membri88.
În total, cu excepția Comisiei Centrale de Verificare a Biroului Politic al CC
al PMR (aceasta a fost titulatura oficială a comisiei de la București, n.s.), aflată
sub directa conducere a Secretariatului CC al PMR și prezidată de veteranul
Constantin Pârvulescu, în țară au activat 71 de comisii județene de verificare și
945 de subcomisii.
Conform directivelor elaborate la nivelul CC, fiecare comisie județeană
a fost compusă dintr-un număr de 5 membri. Șefii acestor comisii județene
(președinți și secretari), „recrutați din rândurile activiștilor de bază”89 ai PMR,
85
Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României: Republica Populară Română, 1948–1950.
Transformări instituționale, București, Ed. Bic All, 2005, p. 208.
86
„Proiect de hotărâre a Plenarei CC al PMR din 15–17 mai 1950 cu privire la rezultatele verificării
membrilor Partidului și recrutarea de noi membri de partid” [15–17 mai 1950]; v. Alina TudorPavelescu, op. cit., p. 138.
87
Robert C. Tokolyi, „Verificări și excluderi ale unor cadre de partid femei din Partidul Muncitoresc
Român în anii ’50. (Studiu de caz: Județele Maramureș și Satu Mare)”, în Anuarul Institutului de
Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, LII, Supliment, 2013, p. 431.
88
Un proiect al îndrumărilor „în vederea verificării membrilor Partidului Muncitoresc Român”,
datat august 1948, arăta că „munca de verificare trebuie să pornească de sus în jos, fără deosebire
de «persoane» sau funcțiuni, începând cu activul Comitetului Central și terminând cu ultima
organizație de bază de la sat”; v. Alina Tudor-Pavelescu, op. cit., pp. 53–63. Într-o formă prescur‑
tată, documentul a fost publicat și de către Editura PMR sub formă de broșură, în cursul verii
aceluiași an, fiind destinat în mod expres președinților comisiilor județene de verificare.
89
„Raport prezentat de Constantin Pârvulescu la Plenara CC al PMR, cu privire la rezultatele
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după expresia lui Pârvulescu, au fost delegați de către comisia centrală de veri‑
ficare, încercându-se, pe cât posibil, ca aceștia să nu provină din județele unde
se opera verificarea. Ceilalți 4 membri componenți ai fiecărei comisii au fost
propuși de către comitetele județene de partid, aceștia având obligația de a fi
îndeplinit un stagiu de vechime în partid de cel puțin 3 ani la data formării
comisiilor. De notat că membrii CC au fost exceptați de la verificare, întrucât
aceștia fuseseră „aleși” în funcții de către forul suprem al partidului – congresul
PMR.
În cursul verii anului 1948, Editura PMR a publicat o broșură care cuprindea
o serie de instrucțiuni și „îndrumări” pentru uzul comisiilor județene90, docu‑
ment în cuprinsul căruia erau precizate atât criteriile de excludere din partid, cât
și categoriile celor avuți în vedere pentru eliminare: fostele „elemente exploata‑
toare” („chiaburi”, „moșieri”, „speculanți” etc.), elementele antisovietice, șovine,
fasciste, foștii social-democrați „de dreapta” (calificați drept „oportuniști”), și
chiar și acei membri de partid care s-au înscris „formal” în PMR, dar nu au
participat activ la „viața de partid”, ori, pur și simplu, nu și-au plătit cotizația
(în cazul celor din urmă era formulată recomandarea ca aceștia să primească
statutul de candidați pentru o perioadă de 6 luni, astfel încât să le poată fi moni‑
torizată și evaluată activitatea politică).
Instrucțiunile oficiale, concepute „numai pentru uzul președinților comisi‑
unilor județene de verificare”, după cum menţiona pagina de gardă a broșurii,
prevedeau numeroase criterii de excludere, indicând spre eliminare nu mai
puțin de 20 de categorii de membri de partid definite într-o manieră extrem
de ambiguă, capabilă să ofere un spațiu larg de interpretare pentru membrii
comisiilor județene de verificare91.
Documentele pe care le-am selectat pentru a fi publicate în volumul de față
au fost elaborate într-un interval temporal cuprins între luna noiembrie a anu‑
lui 1948 și luna iunie a lui 1950 și reflectă, cu precădere, activitatea comisiei
județene de verificare care a activat în orașul Reșița. Ele includ diverse rapoarte
privitoare la desfășurarea (iar după ianuarie 1950, și la încheierea) lucrărilor
de verificare ale Comisiei Județene de verificare din Reșița, rapoarte de muncă
periodice ale aceleiași Comisii (Reșița) și ale subcomisiilor sale, rapoarte
generale de activitate, procese-verbale, planuri de muncă, tabele cu tovarășii
verificărilor și reprimirea de noi membri în partid” [15–17 mai 1950]; v. Alina Tudor-Pavelescu,
op. cit., p. 110.
90
Directivele Comitetului Central al PMR privitoare la verificarea membrilor de partid, București, Ed.
P.M.R., 1948, 16 p.
91
Spre pildă, erau indicați: „Acei care profitând de perioada secetei au speculat lipsurile, jefuind
țărănimea săracă” (punctul 8), „Acei cari se dovedesc a avea legături cu dușmanul de clasă sau
cu uneltele lui” (punctul 12), „Acei cari se solidarizează cu dușmanii de clasă în acțiunile lor
împotriva Partidului și regimului” (punctul 15), „Acei cari întrebuințează metode teroriste, fas‑
ciste pentru a compromite partidul” (punctul 16), sau „Acei cari duc o viață imorală, destrăbălată,
compromițând partidul” (punctul 17).
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evidențiați în muncă, telegrame, instrucţiuni şi circulare ale Comisiei Centrale
de Verificare a membrilor de partid, stenograme ale şedinţelor de instructaj
cu preşedinţii Comisiilor de Verificare judeţene însoţite de expuneri, situa‑
ţii și teze, note informative şi situaţii statistice privind aspecte din activitatea
Comisiei Centrale de Verificare, rapoarte, adrese, note şi situaţii care se referă
la rezultatele acţiunii de verificare a membrilor de partid şi la anumite anchete
făcute de instructori ai Comisiei Centrale de Verificare.
Dat fiind profilul economic și socio-profesional pe care Banatul de munte îl
avea la vremea respectivă, în perioada sus-menționată, numai în județul Caraș
au activat două organizații județene de partid distincte92. Una a cuprins pla‑
sele Oravița, Sasca, Bozovici și Moldova (aria preponderent agrară a județului),
iar cealaltă plasa Reșița, plasa Bocșa și sectorul Anina (cele trei localități com‑
puneau regiunea industrială a județului). În consecință, în intervalul de timp
menționat, în Caraș au existat două comisii județene de verificare distincte,
una activând în Oravița, iar cealaltă în Reșița, fiecare având subordonate câte 6,
respectiv 4, iar ulterior 7 subcomisii93.
Fiecare dintre aceste subcomisii a fost compusă din câte 3 „tovarăși” – un
președinte, secondat de alți doi membri94. Toți cei 7 președinți ai subcomisiilor
care au funcționat în cadrul Comisiei Județene de Verificare din Reșița au fost
„muncitori calificați”95 (unul fusese chiar scos „direct din producție”), în timp
ce, dintre ceilalți 14 membri, 10 erau muncitori, 2 erau activiști de partid, iar
ceilalți 2 activiști proveniți din organizațiile de masă ale partidului.
Întrucât structura organizatorică a PMR, principiile și modul său efectiv de
funcționare, procesele decizionale, respectiv manierele concrete de implemen‑
tare a politicilor partidului sunt astăzi cunoscute în detaliu96, în paragraful de
mai jos mă voi limita la a descrie structura PMR în județul Caraș-Reșița, așa
cum se prezenta ea pe parcursul procesului de verificare în anii 1948 și 1949,
înainte de ampla reorganizare a partidului demarată în urma celei de-a cincea
plenare a CC din 23–24 ianuarie 1950.
Conform Statutului PMR adoptat în februarie 1948, partidul era organizat
Arhivele Naționale ale României – Serviciul Județean Caraș-Severin (ANR-SJCS), Fond Partidul
Muncitoresc Român – Comitetul Județean Caraș, dosar nr. 58/1950, f. 5 („Raport asupra incheerii
lucrarilor de verificare” (sic) întocmit de Comisia Județeană de Verificare din Oravița, nedatat).
93
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 27/1949,
f. 227 („Raport de încheiere a lucrăriilor (sic) de verificare” întocmit de Comisia Județeană de
Verificare din Reșița, nedatat).
94
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 14/1950,
f. 331 („TABEL NOMINAL De Subcomisiile de verificare (sic)”, 31 iulie 1949).
95
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 27/1949,
f. 47 (telegramă trimisă de către Comisia Județeană de Verificare Comisiei Centrale de Verificare
din București în data de 11 aprilie 1950).
96
Nicoleta Ionescu-Gură, „Reorganizarea PMR-ului după modelul PC(b) al URSS și crearea
nomenclaturii CC al PMR în Republica Populară Română (1949–1954)”, în vol. Totalitarism și
rezistență, teroare și represiune în România comunistă, vol. I, CNSAS, 2001, pp. 216–250.
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„pe baza principiului teritorial și al locului de producție”97, dublând practic atât
unitățile administrativ-teritoriale ale statului, cât și instituțiile și întreprinderile
sale. De jos în sus, organizațiile partidului erau: organizația de bază (care tre‑
buia să cuprindă cel puțin 3 membri), organizația de sector sau de plasă, respec‑
tiv organizația județeană. În întreprinderile mari, cu peste 500 de membri de
partid – cum era și cazul UDR-ului – organizațiile de partid din diferitele secții
de producție ale uzinei au fost echivalate cu organizațiile de sector. Astfel, în
cadrul uzinelor reșițene au existat 7 sectoare, după cum urmează:
1. Sectorul Poduri (cu 16 organizații de bază)
2. Sectorul Motoare (cu 12 organizații de bază)
3. Sectorul Locomotive (cu 11 organizații de bază)
4. Sectorul Laminoare (cu 15 organizații de bază)
5. Sectorul CFU (cu 11 organizații de bază)
6. Sectorul Furnale (cu 16 organizații de bază)
7. Sectorul Șamotă (cu 7 organizații de bază)
În afara celor 7 sectoare din cadrul UDR, sectorul 8 (Instituții) a cuprins alte
17 organizații de bază din orașul Reșița. Sectorul Anina avea 22 de organizații
de bază, în timp ce plasele Reșița și Bocșa câte 25, respectiv 29 de organizații
de bază98.
Toate aceste 181 de organizații de partid cuprindeau, înaintea excluderilor din
1948–1949, un număr total de aproximativ 6500 de membri de partid99, dintre
care peste 5600 proveneau din centrele urbane, industriale100 – un număr mai
precis decât acesta este imposibil de avansat, atât datorită dificultăților întâm‑
pinate de către Secția Cadre în a realiza o evidență exactă, actualizată la zi, a
membrilor de partid din județ, ci și din cauză că, în acei ani – mai ales în acei
ani, în contextul verificărilor – sute de membri de partid fie plecau din Reșița
fără să declare unde, fie, muncitori fiind, soseau în acest oraș în căutarea unui
loc de muncă (sau, în cazul altora, pur și simplu pentru a-și ascunde activitățile
pe care le-au desfășurat în trecut).
Statutul Partidului Muncitoresc Român, București, 1948, pp. 28–29.
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 27/1949,
f. 7.
99
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 27/1949,
f. 222. De notat că numărul de 6500 de membri de partid la nivelul Județului Caraș (sau alte
numere foarte apropiate de 6500) se repetă constant în cele mai multe dintre documentele
pe care le-am studiat. Prin urmare, este extrem de dificil de stabilit ce date îl motivau pe Iosif
Rangheț să afirme, în mai 1947 – așadar înaintea „unificării” PCR cu PSD – că în Județeana Reșița
ar fi existat nu mai puțin de 8694 de membri PCR; v. Delia Moisil, „Politica de cadre a PCR în
anul 1947”, în vol. Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă..., p. 214.
100
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 5/1949,
f. 78.
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După cum reiese dintr-un raport de activitate al Comisiei Județene de
Verificare, datat 21 noiembrie 1949, CC a expediat la Reșița încă din septembrieoctombrie 1948 o comisie specială101 pentru a verifica și reorganiza organizațiile
de masă și activul de partid la nivel județean, aceasta constatând că, cel puțin
până la acel moment, comitetul județean de partid a comunicat deficitar cu
organizațiile de plasă și sectoare, iar acestea, la rândul lor, nu au reușit să-i
atragă pe muncitori de partea lor în organizațiile de bază, nereușind astfel să
introducă „linia” partidului în „masse”:
„Partidul din Reșița nu a putut să cuprindă toate instituțiile, întreprinderi și
plăși, fiind o serie de elemente dușmane clasei muncitoare cari până în ultimul
moment serveau reacțiunea, dușmanul de clasă în dauna clasei muncitoare cu
diferite metode”102.
După începerea acțiunii de verificare a membrilor, constatările Comisiei
Județene cu privire la „viața de partid” au fost în majoritatea lor negative: întru‑
cât sunt extrem de numeroase și de diverse, nu le mai enunțăm aici (ele sunt
descrise pe larg, de altminteri, în cuprinsul documentelor editate în prezentul
volum – cu precădere în rapoartele întocmite periodic la nivelul comisiei). Ne
mărginim însă la a puncta numai câteva dintre ele, pe care le considerăm a
fi deosebit de relevante: la nivelul anului 1949 spre pildă, aproape 60% din‑
tre membrii de partid nu citiseră niciodată statutul PMR, cei mai mulți dintre
ei – mai ales la sate – nu citeau nici măcar Scânteia (în condițiile în care la
alte materiale de propagandă oricum nu aveau acces), organizațiile de partid
țineau ședințe rar și neregulat (iar atunci când le țineau, frecvența tovarășilor
era redusă, iar cei prezenți, dacă nu erau analfabeți sau dacă nu dormeau103 pur
și simplu în ședință, nu aveau o ordine de zi prestabilită și nu întocmeau pro‑
cese-verbale), conducătorii partidului erau mai degrabă necunoscuți în rândul
muncitorilor și al țăranilor ș.a.m.d.
Inutil de menționat „nivelul politic scăzut”, precum și „lipsurile” de tot felul
pe care subcomisiile de verificare le constatau în cazul multora dintre membrii
verificați (în numeroase situații nu este vorba despre un „deviaționism” pro‑
priu-zis de la „linia” partidului sau despre o opoziție organizată în raport cu ea,
ci despre dezinteres în raport cu politica partidului și ideologia sa, indiferență,
analfabetism politic, oportunism, lene, alcoolism etc).
În tot cazul, imaginea organizațiilor de partid din Reșița, așa cum se înfățișau
101
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
ff. 232–233.
102
Ibid., f. 244.
103
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
f. 301: „avem ca exemplu Organizația de Bază I. Poduri unde în timpul ședinței tovarășul Graff
Carol și încă 2 Tovarăși dormeau fără ca Tovarășii din Organizația de Bază să ia vre-o atitudine
(sic). Problemele care frământau sectorul de muncă nu au fost atacate de nimeni” („CONCLUZIA
ȘI SARCINILE COMITETULUI JUDEȚEAN REȘIȚA, LA ÎNCHEIEREA VERIFICĂRII”, 18
decembrie 1949).
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ele „la firul ierbii” în anii 1948–1950, este una foarte îndepărtată de cea a frăției
exclusiviste, monolitice, disciplinate, ierarhizate, strict centralizate și unitare,
imaginată de Lenin cu aproape o jumătate de secol înainte, pe care am descris-o
în prima secțiune a acestui studiu.
În data de 21 noiembrie 1948, la ora 14, Biroul Comitetului Județean de partid
a organizat o ședință la care au participat 348 din cei 429 de tovarăși care com‑
puneau activul de partid din județ. Delegatul CC al PMR, Dumitru Petrescu104, a
adus la „cunoștiința (sic) activului Județenei Reșița comunicatul Biroului Politic
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, arătând necesitatea
verificării activului, importanța ei și ce rezultate va avea operațiunea verificării”.
Totodată, vechiul ilegalist a prezentat activului de partid „Comisia însărcinată
din partea CC al PMR cu verificarea activului Județenei Reșița, compusă din
tovarășii: Vass Ghizela, președintă, Ionescu Ilie, Bayerle Josif, Izvernariu Matei,
Weiss Josif”105.
A doua zi, la 22 noiembrie 1948, s-a constituit în Reșița comisia județeană
de verificare106. Conform procesului-verbal al ședinței de constituire, ea a fost
formată din aceiași Ghizela Vass107, Ilie Ionescu, Josif Bayerle, Matei Izvernariu
și Josif Weiss. Președintele comisiei a rămas Ghizela Vass, în timp ce în funcția
de secretar a fost „ales” Ilie Ionescu (ulterior, după încheierea verificării acti‑
vului de partid și plecarea Ghizelei Vass, funcția de președinte al comisiei va fi
preluată de Ilie Ionescu).
Pe parcursul lunii decembrie 1948, comisia a verificat și „purificat” comite‑
tul județean de partid. Primii verificați individual, între 2 și 22 decembrie, au
fost activiștii care compuneau comitetul județean de partid, în număr de 29.
Dintre aceștia, 3 au fost sancționați cu scoaterea din muncile de răspundere și
trimiterea „în producție”, iar alți 4 au fost excluși din partid. În ianuarie 1949,
sub supravegherea Ghizelei Vass, comitetul județean de partid a fost reorgani‑
zat, „dându-i-se o componență sănătoasă”108 (din 25 de membri, 21 erau munci‑
tori, 2 funcționari și 2 ingineri).
Ulterior, din ianuarie 1949, odată ce comitetul județean de partid a fost reor‑
ganizat, „pentru a pune baza organizatorică și politică a întregii organizații de
104
Dumitru Petrescu (1906–1969), membru supleant al CC al PMR (23 febr. 1948 – 24 ian. 1950),
membru al Biroului Organizatoric al CC al PMR (24 ian. 1950 – 27 mai 1952), deputat în MAN
(1948–1952), de profesie strungar, membru de partid din 1932.
105
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
f. 259 („Proces Verbal din ziua de 21 Noembrie 1948”).
106
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
f. 257 („Proces Verbal No. 1 din ziua de 22 luna Noembrie 1948”).
107
Ghizela Vass (1912–2004), membru supleant al CC al PMR (23 febr. 1948 – 27 mai 1952),
membru al CC al PMR (27 mai 1952 – 22 nov. 1984), de profesie croitoreasă, membră de partid
din 1933.
108
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 3/1949,
f. 115.
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partid din Uzină”109, comisia a trecut la verificarea activului secțiilor comitetului
județean, al sindicatelor și al comitetelor organizațiilor de masă, al comitetelor
sectoarelor de partid din UDR-IN, a sectorului Anina, precum și a comitetelor
plaselor Reșița și Bocșa. Întreaga operațiune s-a finalizat în prima jumătate a
lunii mai (posibil în data de 9 mai, după cum indică un raport110 al comisiei
județene de verificare din data de 30 mai 1949).
Dintr-un total de 420 de activiști de partid, în această primă fază a verificări‑
lor, 74 au fost îndepărtați111.
În paralel, comisia de verificare a promovat în comitetele de partid descom‑
pletate la nivel de sectoare și plase – mergând „până la organizațiile de bază”112 –
cadre noi, tinere, cu origine socială și trecut corespunzător, unele chiar „scoase”
direct din producție. În plus, în această primă etapă, un număr de 20 de mun‑
citori au fost selectați pentru a fi trimiși la școlile de partid. După absolvire, în
primăvara și vara anului 1949, ei au și fost promovați ca activiști de partid. Alți
97 de tovarăși, „cari au trecut prin școala medie a județenei, sau prin cursurile
serale”113, au fost promovați în aceeași perioadă, cu sprijinul nemijlocit al comi‑
siei județene de verificare.
La data de 15 iunie 1949 a fost demarată acțiunea de verificare a membrilor
de partid la nivelul tuturor organizațiilor de bază din uzine și din județ, prin
instalarea primelor 4 subcomisii de verificare114. În 7 august au fost constituite
încă două subcomisii de verificare115, iar în septembrie a început să funcționeze
și cea de-a șaptea subcomisie.
După cum reiese din rapoartele pe care comisia județeană le-a înaintat comi‑
siei centrale de verificare din București în cursul anului 1949, precum și din
rapoartele interne pe care aceasta le-a elaborat, motivele pentru care activiștii
și membrii de partid au fost sancționați, mutați sau excluși au fost destul de
variate – în acest sens documentele sunt extrem de bogate în detalii și exemple.
Cu toate acestea, ei ar putea fi împărțiți în trei categorii:
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
f. 263 („RAPORT de muncă a Comisiei de Verificare Jud. Reșița, dela data de 22 Noemb. 1948 – 5
Februarie 1949”, 8 ianuarie 1949).
110
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
f. 170.
111
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
ff. 162–163 („RAPORT de muncă a Comisiei de verificare Jud. Reșița pe perioada dela 22 Noembrie
1948, până la 9 Maiu 1949, în legătură cu verificarea activului de partid”, 11 mai 1949).
112
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
f. 269.
113
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 5/1949,
f. 80.
114
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Caraș-Oravița, dosar
nr. 58/1950, f. 9.
115
ANR-SJCS, Fond Partidul Muncitoresc Român – Comitetul Județean Reșița, dosar nr. 19/1949,
f. 221.
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– „elementele” cu origine socială necorespunzătoare și/sau cu trecut poli‑
tic „dubios”: așa-numiții „foști” (maiștri, funcționari, socialiști „de dreapta”,
țărăniști, legionari sau participanți la rebeliunea legionară – etichetați drept
„fasciști” etc.);
– „elementele” corupte, sau „descompuse”: cei nedisciplinați, carieriști,
„oportuniști”, sau care au comis acte nedemne pentru un membru de partid,
încălcând astfel „morala proletară” (furturi sau deturnare de fonduri, alcoolism,
abuz de putere etc.);
– „elementele” pasive, delăsătoare, dezinteresate, „rupte” de viața de partid
și de „mase”.
Teoretic, după cum reiese dintr-un raport, procesul de verificare s-a înche‑
iat în decembrie 1949, cu excluderea a peste 1000 dintre cei 6500 de membri
care compuneau partidul inițial la nivel județean; practic însă, verificările au
continuat și în cursul anului 1950, chiar și după desfășurarea celei de-a cincea
plenare a CC al PMR din 23–24 ianuarie 1950 care a marcat încheierea verifică‑
rilor la nivel național.
În iunie 1950, plenara a șasea a decis încetarea activității comisiei centrale
de verificare, a comisiilor județene și a subcomisiilor, atribuțiile acestora fiind
preluate de către comisia controlului de partid a CC al PMR și de către colegiilor
județene de partid116 (acestea, ca organe „din teritoriu” ale comisiei, numite de
către comisia centrală, erau alcătuite din câte 3–5 membri, care nu se subordo‑
nau comitetelor județene de partid, ci direct comisiei din București). În acest
fel, acțiunea de monitorizare și asigurare a „purității” rândurilor partidului prin
eliminarea „elementelor nesănătoase” a căpătat un caracter permanent.

116
Mircea Stănescu, „Comisia de Control a PCR (1945–1989). Prezentare de fond și istoric”, în
Archiva Moldaviae, nr. 3, 2011, pp. 275–316.
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1. 1948, noiembrie, 21. Procesul-verbal al ședinței în
cadrul căreia Dumitru Petrescu a prezentat activului
județean de partid comunicatul Biroului Politic al CC al
PMR referitor la necesitatea și importanța acțiunii de
verificare a activului de partid.
PROCES VERBAL
din ziua de 21 Noembrie 1948.

Din insărcinarea Comitetului Central al PMR, Biroul Comitetului Județean
Reșița a convocat o ședință cu tot activul de partid din Jud. Reșița.
Ședința s’a ținut in sala Oltenia in ziua de 21 Noembrie 1948, ora 14. Au fost
convocați 429 tovarăși, din care au fost prezenți 348, absenți 81, din care 40
nemotivați și 41 motivați.
Ordinea de zi:
1. Prelucrarea Comunicatului Biroului Politic al CC al PMR privitor la verifi‑
carea activului Partidului Muncitoresc Român.
Tovarășul Petrescu Dumitru, din partea Comitetului Central al PMR,
aduce la cunoștiința activului Județenei Reșița comunicatul Biroului Politic al
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, arătând necesitatea veri‑
ficării activului, importanța ei și ce rezultate va avea operațiunea verificării.
Tovarășul Petrescu Dumitru, din insărcinarea C.C. al P.M.R. prezintă activu‑
lui de partid Comisia insărcinată din partea C.C. al P.M.R. cu verificarea activu‑
lui Județenei Reșița, compusă din tovarășii: Vass Ghizela, președintă, Ionescu
Ilie, Bayerle Josif, Izvernariu Matei, Weiss Josif.
In incheiere tovarășul Butariu Virgil, secretar al Comitetului Județean Reșița
al PMR cheamă activul de partid să sprijine munca Comisiei de Verificare.
Reșița, 21 Noembrie 1948
Secretar,
Butariu
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, f. 259
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2. 1948, noiembrie, 22. Procesul-verbal al ședinței de
constituire a comisiei județene de verificare în județul
Caraș
COMISIUNEA JUDETEANA DE VERIFICARE
Reșița.

PROCES VERBAL NO. 1.
din ziua de 22 luna Noembrie 1948.

Sunt prezenți următorii tovi. Ghizela Vass, Ionescu Ilie, Bayerle Josif,
Izvernariu Matei, Weiss Josif.
Ordinea de zi:
1. Constituirea Comisiei Județene de verificare din Reșița.
2. Alegerea secretarului Comisiei.
La primul punct a luat cuvântul tov. președinte, care comunică că, din
însărcinarea CC, a constituit Comisiunea de Verificare din următorii tov: Vass
Ghizela, Ionescu Ilie, Bayerle Josif, Izvernariu Matei, Weiss Josif.
Punctul 2, alegerea secretarului Comisiei Județene de verificare.
A fost ales tov. Ionescu Ilie.
Ca secretară technică a Comisiei Județene a fost pusă tov. Stoffel Magdalena.
Cu aceasta ședința s’a terminat.
Reșița, 22.XI.1948.
Președinte, Gh. Vass
Membrii,
Ionescu
Bayerle
Izvernariu
Weiss J
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, f. 257
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3. 1948 [nedatat]. Tabel cu membrii componenți ai
comitetului de partid din cadrul UDR, înainte de verificare
TABEL NOMINAL AL COMITETULUI DE PARTID UDR

1. Dalea Mihai
Născut în Januarie 1917 la Târnova Jud. Caraș
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: turnător
Funcția în Partid: secretar
Dacă face parte din noul birou: da
Data intrării în partid: 1941
2. Stoffel Emeric.
Născut la 27 Junie 1913 la Ciacova Jud. Timiș
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: germană
Profesiunea: funcționar
Funcția în partid: secretar
Dacă face parte din noul birou: da
Data intrării în partid: 1933
3. Loncear Carol.
Născut la Bocșa Montană în 1917
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: român
Profesiunea: sudor
Funcția în partid: secretar
Face parte din noul birou
Intrat în partid în Dec. 1944
4. Steskal Viliam
Născut în 1913 în Germania
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: german
Profesiunea: lăcătuș
Funcția în partid: responsabil organizatoric al Com. de partid UDR
Face parte din noul birou
Intrat în partid în 1941
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5. Stan Andrei
Născut în 29 Decembrie 1914 la Brad Jud. Hunedoara
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: forjar
Funcția în partid: Resp. Cadre al Com. de partid UDR
Face parte din noul birou
Intrat în partid în Dec. 1944
6. Blagoev Milorad
Profesiunea: învățător
Naționalitatea: sârb
Funcția în partid: resp. Educație Politică al Com. de Partid UDR
Face parte din noul birou
Intrat în partid în Mai 1945
7. Bayerle Josif
Născut:
Originea socială: muncitorească
Profesiunea: lăcătuș
Naționalitatea: maghiar
Funcția în partid: Responsabil Sindical în Com. de Partid UDR
Face parte din noul birou
Data intrării în partid: 1938
8. Ghedeon Josif
Născut în 1913 la Reșița
Naționalitatea: română
Profesiunea: strungar
Funcția în partid: Responsabil Tineret în Com. de Partid UDR
Face parte din noul birou
Data intrării în partid: Nov. 1944
Originea socială: muncitorească
9. Endres Mihai
Născut
Originea socială: micburgheză
Naționalitatea: maghiar
Profesiunea: angajat comercial
Funcția în partid: resp. Adtiv [administrativ, n.s.] în Com. de Partid UDR
Face parte din noul birou
Data intrării în partid: Nov. 1945
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10. Hromatka Gheorghe
Născut la 6 Julie 1911 în com. Lupeni Hunedoara
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: cehă
Profesiunea: ziarist
Funcție în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: 1 Jan. 1945
11. Particsek Wilma
Născut la 25 August 1916
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: cehă
Profesiunea: croitoreasă
Funcția în partid: resp. femei în Com. de Partid UDR
Face parte din noul birou
Data întrării în partid: Decembrie 1944
12. Lindner Carol
Născut la 24 Decembrie 1894 la Reșița Jud. Caraș
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: german
Profesiunea: turnător
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: 1 Jan. 1945.
13. Mitrea Ioan
Născut la 12 Februarie 1911 în comuna Rășinari Jud. Sibiu
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș și tăbăcar
Funcția în partid membru în Comitetul de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid Nov. 1944
14. Rădulescu Livia
Născut la 19 VII 1909 în com Mehadia Jud. Severin
Originea socială:
Naționalitatea: română
Profesiunea: funcționară
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
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Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: 1 Oct. 1946
15. Besoiu Visalon
Născut în com. Baia Română Jud. Alba la 15.V.1913
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: miner
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: 5.IX.1945
15. Boru Teodor
Născut la 20.II.1919 în com. Calina Jud. Caras
Originea socială: țărănească
Profesiunea: sudor
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid 1. X 1945
Profesiunea: sudor
17. Obradovici Ioan
Născut: la 13 Mai 1915 în com. Anina Jud. Caraș
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: română
Profesiunea: inginer
Funcția în partid: membru în Com. de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Octombrie 1945
18. Stanatiev Ioan
Născut în 20 Junie 1915 la Timișoara
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: sârb
Profesiunea: sudor
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Dec. 1944
19. Jager Anton
Născut:
Originea socială:
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Naționalitatea: german
Profesiunea: brutar
Funcția în partid: membru în Com. de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid:
20. Blaga Gavril
Născut în com. Mărtihaz Jud. Bihor la 28.I.1911
Originea socială: mic burgheză
Naționalitatea: română
Profesiunea: advocat/ funcționar UDR/
Funcția în partid: membru în Com. de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Octombrie 1945
21. Panaitescu Razvan
Născut la 22 Noembrie 1917 la Iași
Originea socială: tatăl general
Naționalitatea: română
Profesiunea: medic
Funcția în partid: membru în Com. de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Octombrie 1946
22. Stoianovici Cornel
Născut la 27 IV 1914 la Reșița
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș
Funcția în partid: membru în Com. de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid:
23. Bugariu Mihai
Născut la 12 Januarie 1907 la Moldova Nouă Jud. Caraș
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș mecanic
Funcția în partid: membru în com. de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Dec. 1944
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24. Jorga Teodor
Născut la 22 Julie 1925 în comuna Slatina Nera Jud. Caraș
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: strungar
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Jul. 1945
25. Anghel Pavel
Născut: 1885 în comuna Ticvaniul Mic Jud. Caraș
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: Tâmplar
Funcția în partid: membru în com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: 1945
26. Izvernariu Petre
Născut în 8 Septembrie 1906 la Ocna de Fer Jud. Caraș
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Januarie 1945
27. Groza Ioan
Născut în 12 Junie 1921 în com. Bălanca Jud. Bihor
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: electrician
Funcția în partid: membru în Com. de Partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid Septembrie 1945
28. Antalag Petru
Născut: 12.IV 1909 la Bocșa Română Jud. Caraș
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
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Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid:
29. Badea Constantin
Născut la 29 II 1920 în com. Batați Jud. Mehedinți
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Februarie 1945
30 Ursulescu Ilie
Născut: la 14. August 1906 în com. Ecica Jugoslavia
Originea socială: mic burgheză
Naționalitatea: română
Profesiunea: maestru oțelar
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Data întrării în partid: Dec. 1944
31. Jiva Ioan
Născut la 12 Jan. 1921 în com. Vermes Jud. Caraș
Originea socială: țărănească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Intrat în partid în Dec. 1944
32. Budai Alexandru
Născut în 5. Septembrie 1913
Originea socială: muncitorească
Naționalitatea: română
Profesiunea: lăcătuș
Funcția în partid: membru în Com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Intrat în partid în 1945.
33. Dezsu Stefan
Născut în 5 Mai 1920 la Timișoara
Originea socială: muncitorească
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Naționalitatea: maghiar
Profesiunea: sudor
Funcția în partid: membru în com. de partid UDR
Nu face parte din noul birou
Intrat în partid
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 572,
Dosar Nr. 1/1948, ff. 175–180
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4. 1949, ianuarie, 8. Raport de activitate al comisiei
județene de verificare, în intervalul 22 noiembrie 1948
– 5 ianuarie 1949
RAPORT
de muncă a Comisiei de Verificare Jud. Reșița, dela
data de 22 Noemb. 1948 – 5 Februarie 1949

Lucrările Comisiei au fost precedate, de o comisie organizatorică a C.C. com‑
pusă din tov. Vass Gh-e, Dir. Organizatoric, Cefaru Dir. Cadre, Cornel Onescu,
Dir. Agit și Propag. și Bratu dela C.G.M.
In urma lucrărilor acestei Comisii au fost scoase din muncii de răspun‑
dere, din activul secțiilor, Comitetelor de sectoare de partid și Consiliul Sind.
Județean, care a fost dizolvat un Nr. de 26 elemente cu trecut dubios, purtare
proastă la Siguranță, participanți la rebeliune precum și agenți ai siguranței.
Inainte de scoaterea de câtre Comisia CC. acestor elemente din munci de
răspundere, Comitetul Județean a exclus din Partid pe Hromatka Gh-e și Besoiu
Visarion, membru in Comitetul Județean.
Scoși din Comitetul Județean Lindner Carol, colaborator a lui Mustețiu și
Stan Andrei, fost responsabil de cadre, cu trecut dubios.
Comitetul Județean, care la constituire era format din 38 de membrii, supuși
verificării, a rămas numai 18, iar restul de 16, mutați la diverze munci, iar patru
scoși din Comitet, fiind elemente dubioase.
Scoaterea acestor elemente din organele de conducere, a fost un ajutor in
muncă pentru Comisia de Verificare.
Din verificarea Comitetului Județean Reșița a reeșit următoarele:
1./ Biroul Comitetului Județean, a dus munca de unul singur fără a mobiliza
și a avea sprijinul intregului Comitet.
a./ In munca lor au fost inconjurate de o serie de elemente dubioase care au
impiedecat introducerea liniei partidului.
b./ Tovarăși nu au urmărit munca in spiritul vigilenței și luptei de clasă.
Tov. Butariu Virgil, secretarul adjunct al Comit. Județean sʼa prezentat cel
mai incurcat, atât in lucrările verificării individuale și colective, cu autobiografie
dată verbal și scris, vorbește foarte pe larg despre toate probleme mici, fără a
arăta detailat momentele mai importante din viața sa. E caracteristic, că de și
scrie in toate părțile că este minier, din cercetări reese că toată viața lui a fost
când controlor și funcționar și nu poate stabili o profesie de bază calificată.
In munca din Județeana Valea-Jiului a intrebuințat metode străine de linia
partidului, metode de comandă, desconsiderearea tov. din colectiv. Venind la
Reșița, in urma scoaterii din munca de secretar al Comitetului Județean ValeaJiului și aducerea in calitate de secretar adjunct al Comitetului Județean Reșița,
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era permanent frământat de subminarea secretarilor in loc să fie preocupat de
sarcinile ce le avea. In urma criticei făcută de câtre Instructori C.C. cât și după
ședința Comisiei de Verificare, și-a indreptat munca in sens pozitiv.
La ședința de verificare a Comitetului Județan Reșița, a fost desbătut pe larg
lipsurile fiecărui tovarăș.
Cazul tov. Ilie Florea, care și-a insușit vremelnic 10.000 lei dela U.T.M., a tov.
Groza Ioan, care deși cunoștea un legionar notoriu dela el din sat, pătruns in
partid, nu a sezizat partidul de acest fapt decât in timpul verificării.
Boru Teodor – un element dușmănos, care din ziua incadrării in P.S.D., prin
activitatea sa impotriva P.C.R. devine omul lui Mustețiu, fiind ridicat Secretar
adjunct al Comit. Local P.S.D. Reșița.
In permanent este activ in toate acțiunile impotriva C.G.M., atacând
Contractul Colectiv, când muncitorii au atacat cu bătaie pe Mustețiu, el, s’a pus
in apărarea lui spunând că aceasta este o provocare a comuniștilor, mobilizând
dușmănos massele impotriva PCR.. La unificare după declarația sa proprie,
continuă să fie dușmanul a membrilor fostului Partid Comunist.
La scoaterea lui Hromatka din Comitetul Județean in Aprilie 1948, este sin‑
gurul care îi ia apărarea, văzând in această excludere o măsură a comuniștilor
de inlăturarea P.S.D. După această ședință Hromatka ii spune lui Boru Teodor
„că nu s’a orientat bine intrucât s’a dat de gol”
In ședința de verificare a Comitetului Județan, membrii Comitetului au fost
activi dând un sprijin efectiv, prin discuții și luare de poziții, in special tov.
Stoffel Emeric, Gedeon Iosif, Loncear Carol și Blagoev Milorad.
Ca rezultat al verificării, Boru Teodor a fost scos din Comitetul Județean,
sancționat cu vot de blam cu avertisment și trimis in muncă de jos.
Tov. Groza și Ilie Florea au fost sancționați cu admonestare scrisă iar tov
Jäger Anton, necorespunzător prin trecutul și mentalitatea sa, desărcinat din
munca sa, precum și Stanatiev Ion, care este ocupat cu muncă administrativă.
In urma inchierii lucrărilor de verificare a Comitetului Județean, Comisia de
Verificare, constată următoarele:
La verificarea Comitetului, Comisia a fost descomplectată, tov. Vass Ghizela
fiind bolnavă, tovarăși nu au cunoscut indeaproape munca dusă de acest
Comitet Județean, in special activitatea tov. Butariu Virgil, din trecut și ultimul
timp, precum și din lipsa de experiență și deaceea nu au reușit să ducă până la
capăt lămurirea unor momente din viața și activitatea tov. Butariu Virgil.
In cazul tov. Butariu Virgil, deși i-sa confirmat calitatea de membru de partid
rămănând in postul de Secretar adjunct, din cele arătate mai sus, Comisia a
hotărât continuarea străngerii unor date din viața tov. pentru a lămuri mai clar
poziția trecutului său.
In cazul Boru Teodor, Comisia prin tov. Ionescu Ilie, a propus in fața Comisiei
Centrale, hotărârea noastră de al exclude. Comisia Centrală a hotărât să nu fie
exclus și să primească sacțiune, vot de blam cu avertisment și scoaterea din
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muncă ceeace a fost aplicat. Comisia vine din nou și propune excluderea lui din
partid, pe baza celor expuse mai sus, până la noi dispoziții, vom căuta să-l folo‑
sim, pentru descoperirea alementelor dubioase in mijlocul cărora el a activat.
II.
Activul Comitetului Județean au fost verificați in Nr. de 29 tovarăși.
Din activul secțiilor Comisia C.C., pe data de 5 Noembrie 1947 a scos 6
activiști, 3 dela Secția Organizatorică, 3 dela Agit. și Propagandă elemente cu
trecut dușmănos.
Compoziția activului Județean supus verificării a fost din elemente noi atrase
in muncă.
In cursul verificării s’au constatat următoarele:
Secția Organizatorică, in Nr. de 4 tovarăș, intrucât 3 au fost scoși in prealabil
avut elemente neverificate: Costăchescu Constantin, legionar notoriu, a par‑
ticipat la rebeliune in Iași, pătruns in partid in 1945 in Reșița, care in munca
depusă a introdus spirit și metodă de muncă in stil legionar, carând inarmarea
cu pistoale a unor grupuri, impotriva sabotorilor. A promovat și inscris in partid
elementele legionare.
Față de Comisia de Verificare a avut poziție dușmănoasă insistând că Comisia
îl presează să recunoască lucruri neadevărate, dorite de partid.
A rezistat pe poziție timp de 2 luni și numai in urma unei confruntări făcute
la Iași, cu vecinii și familia și acolo a continuat să nege, insă până la urmă a
confirmat acuzațiile aduse.
La intrebarea de ce nu a recunoscut din primul moment, sa exprimat „Nu
am avut incredere in partid, că va fi in stare să descopere” La intrebarea de ce ai
acceptat să mergi la confruntări, la Iași a spus „M’am gândit că am să vă dezar‑
mez cu curajul meu”
La ședința in fața colectivului, ca măsură de reabilitare, a propus să-i apro‑
băm să plece in munți printre bandiți, să se povestească că este exclus din par‑
tid, pentru a le căștiga increderea, putând astfel să-i prindă. Această propunere a
făcut-o cu o lună inainte de a fi exclus, fiind instructor al secției organizatorice.
In desbaterile cazului Costăchescu C-tin, colectivul a participat activ la
discuții, cerând in unanimitate excluderea și demascarea lui.
Comisia in unanimitate a hotărât excluderea lui din partid.
Aspis Iosif – care in 1934 lucra la Uzinele Marginea Reșița unde s’a declarat
grevă, impotriva scăderii salariilor, greva care a durat 6 luni. După 3 săptămâni
impreună cu tatăl său și alți spărgători de grevă, reia lucrul.
Pentru aceste fapte Comisia susținută de intregul activ Județean a hotărât
scoaterea lui din muncă de răspundere și trimiterea in producție.
Tov. Maldet Ion – fost U.T.C. in ilegalitate. In 1942 până in 1945 a fost pe
frontul de răsărit și vest, unde și-a făcut serviciul „conștiincios”. Intorcându-se
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după front este demoralizat și nu se incadrează in nici un partid până in luna
Ianuarie 1947, când se inscrie in P.S.D. pentru a ascunde pasivitatea lui.
După unificare se observă o orientare bună in muncă, face școala medie de
partid și ca instructor depune muncă pozitivă.
Un element oportunist, in fața greutăților dă inapoi, dar pe baza muncii
depusă in ultimul timp poate rămâne ca activist.
In urma verificării Secția a rămas cu 2 tovarăți Comit. Județean rămănând să
complecteze cu tov. corespunzători.
Secția de Cadre – are elemente noi atrase in munc și nepregătite lipsite de
experiență și vigilență. Dosarele au referințe subiective și contradictorii, ceeace
a ingreunat mult lucrările Comisiei. Secția este descomplectată.
Din această secție in urma verificări, a fost scos tov. Stoian Andrei, fiind
lipsit de conștiință de clasă, tânăr in partid și nu corespunde in munca de a fi
in secția de cadre.
Secția Agit. și Propagandă – care are un colectiv de 11 tovarăși
Elemente ceva mai pregătite politicește, unele din ele având legătură cu
U.T.C. și A.R. dar cu puternice rămășițe oportuniste.
In urma verificării tov. Vadnai Iosif, a fost scos din muncă și trimis in
producție, pentru puternică manifestare de lașitate, care il impiedică să ia
poziție impotriva elementelor dușmănoase, mergând până acolo că in astfel de
imprejurări iși ascunde calitatea sa de membru de partid.
Secția Administrativă
Tov. Ghedeon Iosif, responsabilul acestei secții, nu se ocupă de creșterea
activiștilor.
Această secție din punct de vedere politic cât și in indeplinirea sarcinilor este
una din cele mai slabe, nefiind ajutați și controlați in muncă.
In urma verificării a fost trimis in producție tov. Dobre Nistor, membru de
partid din 1945, responsabilul Intendenței, care in tot timpul activității sale pro‑
fesionale și politice nu a depus o muncă pozitivă și care intămplător, a fost atras
ca activist al Județenei.
In cursul discuției al lucrărilor verificării, sa putut constata puternice mani‑
festări oportuniste și spirit social-democrat in rândurile activiștilor noștri.
Tovarășii nu reușeau să explice politicește, delăsările lor in muncă. Mulți
dintre ei vorbeau cu simpatie despre Hromatka.
Deasemenea s’a luat apărarea celor cu purtare proastă la siguranța, neințelegând
„ca in fața bătăiilor dela siguranță e posibil să ia altă purtare decât să divulgi”.
La predarea carnetelor de membru de partid, a activului județean sa făcut o
prelucrare largă asupra Istoricului Reșiței și rolul Soc-Dem. in tradarea luptei
clasei muncitoare din Reșița, influența oportunistă a acestora in rândurile par‑
tidului nostru.
Manifestările oportuniste au fost arătate fiecărui tovarăș in parte, in analiza
critică a activități lui.
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III.
După verificarea Comitetului Județean și activului s’a trecut la verificarea
sectoarelor in Nr de 8, și a Comit. de plasă Reșița, pentru a pune baza organiza‑
torică și politică, a intregei organizații de partid din Uzină.
Intreaga verificare sa făcut strâns legat, cu reorganizarea, unde elemente
necorespunzătoare au fost inlocuite inainte de a trece la verificare, altele
scoase in procesul de verificare, urmând ca Comit. Județean să treacă la inlo‑
cuirea lor.
Comit. Sectorului Funcționari a fost dizolvat incadrânt organizațiile de
funcționari lăngă cele muncitorești.
Comit. de Sect. Dizolvat a fost compus din elemente dubioase.
1./ Comitetul de Sector I Poduri in Nr. de 11 tov. care la verificarea colectivă au
incercat să acopere slăbiciunile tovarășilor.
Tovarăși din Sculărie, in cazul tov. Rață Gh-e., care in timpul perioadei grele
economice, a avut legături cu maniști și făcea greutăți in Uzină, acestea fiind
scoase la iveală de câtre tov. Demetrovici, tovi din sus numita secție unde cel in
cauză lucrează, nimeni nu a vrut să ia cuvântul.
In schimb la autobiografia făcută in fața lor, de câtre un tov. Hampel Nicolae,
muncitor din București, trimis de câtre C.C. mulți tovarăși au sărit și au luat
cuvântul, punând problema in mod dușmănos, infățișându-l că a venit la Reșița
probabil din interese egoiste, arătând neincredere in trecutul său, ca simpati‑
zant al mișcării muncitorești.
Repka Viliam, membru al Comit. Sect. I Poduri.
In 1943 fiind concentrat in țară, cere comandantului său să fie trimis pe fron‑
tul de răsărit in mod voluntar.
In fața Comisiei de Verificare, declară că a văzut când au fost executați 19
cetățeni Sovietici, deasemenea declară că a venit in contact cu o grupă de par‑
tizani in număr de 5, care după aceea a raportat plutonierului acest lucru indi‑
când locul intălnirii. Peste câteva zile, au fost prinși și executați s’au cum spune
Repka Viliam, aceștia s’au predat singuri.
Faptul că a cerut să meargă voluntar pe front nu l-a arătat la verificarea indi‑
viduală și numai in ședința colectivă. Plecarea voluntară pe front a motivat-o că
a făcut aceasta din dorința de a vedea cum este in U.R.S.S., ca să se convingă de
minciunile lui Gherman, care spunea că cel mai mare pericol este bolșevismul.
Față de acest caz, mare majoritatea din tov. asistați la ședință au luat poziție
hotărâtă, cerând scoaterea lui din partid, manifestând dragoste față de poporul
și URSS.
Comisia hotărește excluderea lui din partid.
In cazul tov. Rață Gheorghe.
Cazul tov. Rață care până la 23 August, până la incorporarea in armată in
1947, nu se incadrează in lupta clasei muncitoare, participă la ședințele fostului
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partid P.N.T.-Manist, P.S.D. și la o ședință a P.C.R., nehotărându-se să se inscrie
in nici,n partid.
Se invărtește in jurul elementelor maniste, prietenul său cel mai apropiat
fiind secretarul Tineretului Manist din Reșița.
In perioada aceasta grea economică face greutăți muncitorilor din secția
unde lucrează. La ședința de verificare nu reușește să-și analizeze lipsurile sale
până la incadrarea in partid.
Comisia hotărăște confirmarea calității de membru de partid a tov. Rață
Gheorghe, din anul 1947, consideră insă că nu poate să rămână in Comitetul
Sectorului și trebuie să depună muncă de jos, fiind ajutat și controlat in muncă.
Secretarul acestui sector este tov. Mihalcea Petru, element tănâr de 23 de ani,
se incadrează in partid numai in 1947, deoarece a fost sub influența familiei
nevestei sale.
După 23 August se căsătorește cu o fată germană care a fost inscrisă in
Grupul Etnic German și intreaga familie a ei a fost hitleristă.
Se cunună in besrică catolică și are ca naș pe Ing. Biffel hitlerist și Ing.
Calapod, cunoscut manist rudă cu soția sa.
In prezent a rupt legătură cu familia soției sale, depune muncă conștiincios,
in munca de indrumare la țară a fost atacat de bandiți care i-au despicat burta,
iar după aceasta nu s’a descurajat, continuând munca cu aceiaș intensitate.
La Verificarea acestui sector s’a remarcat in mod deosebit 2 tov. Vârstnici tov.
Cornel Andrei, care a cerut scoaterea lui din funcția de normator și trecerea ca
un simplu muncitor / cu un salariu mult mai mic / intrucât nu are pregătire
necesară și nu poate să-și facă datoria așa cum cere partidul.
Tov. Muntean Mihai un devotat membru de partid, care deși surd, atât in
ilegalitate cât și după 23 August a răspuns la toate chemările partidului, făcând
de gardă, când condițiile cereau.
Este iubit și stimat de toți muncitori.
A doua zi in Uzină tov. membrii de nemembrii de partid au fost frământați
de felul cum se face verificarea, vorbind cu emoție, că acum partidul va deveni
o forță mai mare, prin curățirea s’a de elementele dușmănoase.
Un nemembru de partid Kozumplic I. s’a exprimat: dacă imi spuneau eri
să mă inscriu in partid, poate nu mă inscriam, dar după cele auzite in această
ședință dacă sunt primit mă inscriu imediat.
Un alt membru de partid spune că, până acum veneam la ședințe s’au nu
răspundeam la chemările partidului, după ședința de eri unde am văzut cum
sunt judecați membrii partidului, sunt sigur că nu voi mai lipsi dela nici o
datorie.
Tovarășii in discuții individuale, au arătat multă incredere in puterea parti‑
dului, de a descoperi toate elementele dușmănoase din partid.
Sectorul II Motoare
In acest sector a muncit toți ani Mustețiu, care avea influență predominantă.
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Cu 3 săptămâni inaintea de a inceperea lucrărilor de verificare, sectorul a
avut in conducere elemente dușmănoase, care au conlucrat cu Mustețiu. Nici
Comitetul nou reorganizat nu are o compoziție sănătoasă.
Răspunderea principală, Secretarul Sectorului, o deține un tov. Șteiner deși
muncitor, dar lipsit complectamente de spirit muncitoresc-revoluționar.
Din 1933–1939, este patronul unei școli de dans.
După incadrarea sa in partid, muncește in uzină și continuă cu școala de
dans. Chiar in 1948, cere să i –se acorde sala de ședințe a partidului, pentru a
face școală de dans, motivând că este in criză financiară.
In trecut din punct de vedere politic era adversar a lui Mustețiu, insă după
excluderea acestuia din Sindicat din lipsa de vigilență a tovilor, este premiat
ca șahist, tov. Steiner este mândru, că această premiere se resfrânge și asupra
secției, pornește și il popularizează. Astăzi iși face autocritică, formală pentru
aceste abateri, fără să ințeleagă sensul politic.
Responsabil organizatoric, al acestui sector tov. Keller Mihai, pătrunde
in uzină ca muncitor, prin angajamentul luat să practice sport in echipa
Direcțiunii. In această echipă fac parte elementele folosite de Direcțiune impo‑
triva muncitorilor.
In timpul hitleriștilor, este persecutat, având nevastă evreică. Si astăzi este
inconjurat de elementele din clica echipei, a fostei Direcțiune, ceeace nu inspiră
incredere. Din cei 11 membrii ai Comitetului de Sector, 5 sunt elemente tinere,
cu mai puțină influență oportunistă și cu trecut curat, dar nu dețin nici’o muncă
importantă.
In Sectorul II Motoare, la ședința colectivă, s’a simțit și azi că sunt cei mai
otrăviți, de spiritul și munca depusă de Mustețiu din această Secție.
Intr’o apreciere făcută de un tov. in legătură cu clica unde se invărtește
Keller, tovarășii au sărit să impace lucrurile, căutând să inăbușe această discuție
sublinind, că ar fi foarte rău, dacă a două zi vor afla că au fost vizați maeștrii
Sectorului.
La critica făcută tov. Gheju Ion, un tov. bun din ilegalitate, insă care a fost pe
frontul de răsărit ca radiotelegrafist unde și-a indeplinit „conștiincios” datoria
de ostaș cățiva membrii de partid, s’au arătat nemulțumiți chiar a două zi spu‑
nând că și un tov. cum e Gheju, nu e just să fie „criticat”.
Comisia a hotărât confirmarea de membru de partid a tovarășilor din
Comitet.
Comisia nu s’a pronunțat in cazul tov. Keller care mai trebuie cercetat.
Propunem Comit. Județean, inlocuirea tov. Șteiner și Keller, cu elemente
muncitorești revoluționare.
Sectorul III Locomotive, in a cărei compoziție intră și Halla-Nouă. Această
Halla a fost construită in timpul războiului pentru fabricarea de muniții, iar ca
muncitori, au fost concentrați, legionari și hitleriști pentru asigurarea bunului
mers al producției de războiu.
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In conducerea sindicală, a avut in toți anii pe cei mai inverșunați trădători ai
clasei muncitoare, Klein, Jula fost legionar, actualmente inchis.
In 1947, in acest Sector, a fost cea mai puternică acțiune impotriva C.G.M.
baricadându-se in ateliere, nedându-se posibilitate delegațiilor C.G.M. să
pătrundă în atelier.
Trebuie remarcat, că tot in acest Sector am avut in ilegalitate un grup de
membrii de partid, și numărul cel mai mare de activiști este scos din acest sec‑
tor, fără a lăsa urmași.
Tov. Nemeș Gheorghe, secretarul acestui Sector, in vârstă de 24 de ani,
de origină muncitorească, cu judecată sănătoasă, insuficient de energic, insă
care in 2 rânduri a avut abateri dela morala partidului, când a fost trimis in
muncă.
Tov. are perspective de ridicare, insă trebuie ajutat și controlat in muncă.
Tov. Nagy Emeric, responsabil organizatoric, un tov. redus politicește, insă cu
conștiința luptei de clasă, ajutat poate corespunde in special de linie sindicală.
Tov. Szilagy Francisc, responsabil cadre al sectorului, provenit din P.S.D. nu
are suficientă experiență in muncă insă ajutat poate face față sarcinilor.
Tov. Ionescu Stefan, membru al Comitetului, muncitor dela S.E.B. București,
trimis de C.C. pentru intărirea muncii la Organizația Reșița.
Are pregătire politică slabă, in ședința colectivă de verificare a căutat să umfle
intr’un mod exagerat și ireal, legăturile lui cu mișcarea muncitorească, a rămas
nelămurit purtarea lui in timpul rebeliunii legionare.
El declară că in acest timp a stat acasă. Din referințe reese că nu a făcut poli‑
tică legionară.
Restul de membrii ai Comitetului de Sector, in număr de 6 trebuie scoși din
Comitet.
Tov. Lang Alexandru, responsabil Agit și Propagandă.
In trecut a fost in U.T.S., mai tărziu face sport in echipa Direcțiunii, după
aceea trece la echipa de Hand-Ball a tineretului hitlerist, declară că s’a inscris in
D.A.R. pentru a putea căpăta o păreche de pingele. Fiind in armată, se cere in
zona de front știind că acolo se mănâncă mai bine, peste câteva zile izbucnește
războiul anti-sovietic.
In muncile de răspundere, pe care le a avut nu s’a achitat de sarcinile primite
de frica reacțiunei. Element șovăelnic, străin de ideologia și lupta partidului.
Vasiliu Emil, responsabil cu tineret in etate de 25 ani, născut in Iași, de ori‑
gină mic burgheză/ tatăl funcționar CFR./.
In timpul legionarilor fiind elev de scoală se inscrie in Frățiile de Cruce, pe
când era la Iași, participând in marș și la rebeliune.
Toate acestea nu le-a arătat partidului la incadrare, intrucât a fost recoman‑
dat de un legionar care i-a spus că nu e nevoie să spună trecutul său.
La ședința de verificare individuală a arătat trecutul său pe care l-a ascuns
inainte.
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Sancționat cu vot de blam și interzicerea pe timp nelimitat de a ocupa munci
de răspundere.
Deasemenea in ședință a reușit, că in secția a spus, că are 8 clase de liceu pe
care nu le posedă.
In câmpul muncii caută locuri unde să nu depune eforturi.
Este foarte ușuratic. In munca politică este activ, la curs seral este un elev
bun.
Comisia continuă să-i cerceteze trecutul din Iași, nepronunțându-se in cazul
său.
Balasz Elena, membru in Comitet, responsabilă cu Femei. Născută in 1918,
originea, muncitorească.
In trecut a fost inscrisă in UTS. iar după aceia se inscrie in grupul Etnic
German, practicând sport in gruparea, sportivă germană.
Bărbatul său care actualmente se află in lagăr in URSS., a fost inrolat in
D.E.M. organizația militară germană. Ea neagă acest lucru.
In activitatea ei politică nu depune nici o muncă. A fost atrasă in Comitet,
fiindcă, nu au găsit o altă femeie.
A făcut o școală medie de partid, in urma căreia a refuzat muncile de partid.
Propunem scoaterea ei din conducerea Sectorului.
Tov. Demeniuc Gheorghe,
Membru in Comitet.
Născut in 1916 in Reșița. Profesia lăcătuș.
In trecut a fost in UTS., insă nu a depus activitate.
A fost pe frontul de răsărit până la Cotul Donului.
In 1945, se inscrie in partid.
In timpul campaniei electorale a fost in echipe de ordine, neprimind la timp
salariul, a refuzat un timp indelungat să activeze și să plătească cotizația un
timpul indelungat.
In ultimul timp a fost activizat.
Comisia consideră că nu e apt pentru conducerea Sectorului.
Thoman Adalbert
Născut in 1900 la Reșița, naționalitate ungur, profesia strungar.
Un vechi luptător in mișcarea muncitorească. In 1930 in urma unei greve la
UDR. unde lucra și pe care a condus-o din cauza că era urmărit de Siguranță,
pleacă in Franța, unde stă până in 1941.
In 1941–1945 este deportat in Austria.
Din documentele ce le posedă reese că in acest interval de timp a avut legă‑
tură cu partidul Comunist-Austriac.
Totuși din Franța a venit o scrisoare a unui tovarăș din Reșița emigrant cu el
odată din România și in care arată că in timpul invaziei germanilor in Franța,
tov. Thoman cu svastica pe mână a intâmpinat trupele hitleriste. Deasemenea
fiul său, in Austria, s’a inrolat in armata germană.
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E un tov. cu mult simț politic, cu experiență in muncă, este arogant și nu se
bucură de simpatie in rândurile muncitorilor.
Până la verificarea temeinică a acestor afirmațiuni, Comisia hotărăște scoa‑
terea lui din conducerea Sectorului și confirma calitatea de membru de partid
din 1946 a tov. Thoman Adalbert.
Patzelt Oscar, membru de partid din 1946, membru in Comit. Sectorului.
Născut in 1921 in Anina, de origină socială muncitorească, de naționalitate
germană. Profesia turnător.
In 1936 a luat parte la UTS. insă nu depune activitate.
A fost inscris in D.A.R. și Grupul Etnic German. După 23 August asistă la
ședințele P.C.R. și se inscrie la P.S.D. pentru a se pune la adăpost neavând
incredere in forțele democratice.
Dela atragerea in Comitet, nu depune nici’un fel de activitate.
Este infirm de un picior.
Comisia hotărăște scoaterea lui din Comitetul Sectorului.
In discuțiile purtate, tovarășii au sezizat mai mult că tov. Demeniuc Gheorghe,
nu a plătit timp de 2 ani cotizațiile, căcând statutul, dar pe tov. Patzelt Oscar,
care intotdeaună nu a depus nici’un fel de activitate in arată că era intotdeauna
cu sentimente socialiste.
Deși Comitetul acesta de Sector a fost nu de mult constituit, față de compoziția
cu astfel de elemente, care nu au nimic comun cu partidul, oglindește o lipsă de
responsabilitate a Comit. Județean.
Nu intămplător acest Sector, singurul din Reșița nu a indeplinit planul de
producție.
Din ședința a reeșit că unii maeștrii, membrii de partid, au impiedicat des‑
voltarea intrecerilor in producție.
Datorită lipsei de activitate și vigilenței a Comitetului, reacțiunea duce o acti‑
vitate intensă. In closet s’a găsit inscripțiile „gărzei de fier” și de amenințarea cu
moartea a membrilor de partid din conducerea Sectorului / a tov. Nagy Emeric,
responsabil Org. a Sectorului / lucru pe care nici nu l-au anunțat Comitetului
Județean.
Trebuie remarcat, că discuțiile in ședința acestui Sector au fost mult mai vii,
decât in alte Sectoare, tovarășii criticând și conducerea Județeană.
Membrii de partid cât și nemembrii de partid și-au arătat nemulțumirea,
că în fruntea Org. de partid., se află elemente incapabile și necorespunzători.
Cerând ca in viitor conducerea să fie cunoscută și verificată.
La această ședință tovarășii din sala s’au oprit pe larg asupra rușinei și cau‑
zelor neindeplinirii planului de producție.
A două zi, fiind Duminică s’au dus să lucreze voluntar o zi intreagă pentru
progresarea lucrului rămas in urmă
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IV.
Activitatea și constatările Comisiei de Verificare
– Lucrările de verificare, a activului de partid a creiat o stare de incredere și
mobilizare a membrilor de partid, cât și a maselor muncitoare, care au văzut in
această măsură, intărirea partidului.
Se observă o preocupare la membri de partid de a-și analiza trecutul. Uni care
au anumite greșeli, se străduesc și sunt mai activi in producție, pentru a-și aco‑
peri trecutul, elementele dubioase nu prea se mai manifestă gălăgios in public.
In jurul Comisiei există atmosferă de incredere.
– După verificarea Comitetului și activului Județean, precum și a Sectoarelor
se observă o simțitoare imbunătățire a munci.
Cei din Comitet, care au trecut prin verificare, au mai mare elan in muncă,
crescând responsabilitate in muncă. S’a imbunătățit compoziția Comitetului
prin inlăturarea lui Boru Teodor, un element dușmănos, Jäger Anton, element
străin de partid precum și tov. Stanatiev Ion, care efectiv dela atragerea sa in
comitet nu a depus muncă, fiind ocupat cu sarcinile profesionale. In comitet
și in munci de răspundere ale comitetului au fost atrași o serie de elemente
tinere, cu trecut curat. dornice de muncă, care in sarcinile de partid avute până
in prezent s’au dovedit capabile in muncă și atașate partidului.
Aceștea sunt: Isac Martin secret. adjunct, Mikulik Eduard Resp. organizatoric.
Deszu Stefan resp. cadre. In comitetul Județean Dalea Traian, Pateșan Ion, Gheorghe
Nicolae, Sandor Rudolf, Focht Iuliu, Constantinescu Stefan și Popovici Petru.
S’a pornit la organizarea Comit. pe sectoare până la organizațiile de bază. S’a
imbunătățit frecvența la ședințele de Org. de bază in sensul, că au fost organi‑
zate pe schimburi.
Se observă o serioasă imbunătățire in organizarea intrecerilor socialiste, in
mărirea producției și productivității muncii.
– Ce am putut constata in cursul verificării despre activitatea Comitetului
Județean, până la verificare
In discuțiile cu membrii de partid, foarte mulți tovarăși cadre de partid au arătat
că au influențat asupra delăsării lor in muncă, lipsa de atenție din partea partidu‑
lui. In timpul de boala grea, un tov. impușcat de bandiți, pe când era in campania
electorală nu s’au ingrijit de el. O cauza serioasă ce impiedică pe mulți activișt este
problema locuințelor, mulți tovi stau la distanțe mari și in condițiuni grele.
Unii tov. in timpul verificării au ridicat problema de ce partidul nu intervine pen‑
tru aducerea in țară a membrilor de partid care au fost trimiși la muncă in URSS.
Cu cât lucrările de verificare merg mai jos/Comitet Sect. I Poduri cu activ
Org. de bază / se resimte mai pronunțat spiritul impăciuitorist, și chiar anu‑
mite tendințe de acoperire a unor greșeli ale tovarășilor localnici, insă o ati‑
tudine contrarie au manifestat față de membri de partid veniti din București,
având chiar atitudine dușmănoasă și ne neincredere, insă in față unui caz când
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Repka Viliam a declarat că a mers voluntar pe frontul impotriva URSS, toți tovi
au luat atitudine sănătoasă.
In conducerea Comitetelor de Sectoare și in unele Secții ale Comit. Județean
sunt activiști cu stagiul de 1 an in partid.
– La verificarea individuală s’a dat o deosebită atenție a comportării tov. in
procesul de producție. Trebuie remarcat că cea mai mare parte din activiști nu
cetesc material de partid și nici ziarul „Scânteia”.
Nu prea cunosc Statutul partidului.
Față de această situație Comisia a luat următoarele măsuri:
Ne-am aprovizionat cu statute și alte cărți, dând ca sarcină tovarășilor noștrii
ca până la verificare in colectiv să citească acest material și capitolul „Partidul”
din bazele Leninismului, că pe baza acestor cunoștiințe să-și facă autocritică.
Tov. cu răspundere tehnică in producție le-am dat cartea „Cuvântul Maiștrilor”
ca să invețe din experiența tehnicienilor Sovietici.
Deasemenea in timpul verificării, am urmărit elementele tinere cu per‑
spective să le recomandăm pentru școală de partid, având astfel jumătate din
Nr. efectiv al Seriei ce urmează pregătit pentru școală.
Una din lipsurile Comisiei, a fost că a inceput lucrările de verificare, fără a
avea un material documentar străns.
In urma acestei constatări, am luat măsuri necesare.
N’am ținut in curent Comisia Centrală de Verificare, prin rapoarte scrise de
rezultatul lucrărilor de verificare și metodele de muncă.
In cursul lucrărilor, Comisia a dus viață politică, participând la prelucrările
de material cu activul de partid, precum și la ședințele plenare.
Membrii Comisiei, au căpătat experiență in muncă, au crescut politicește.
In cadrul Comisiei există colaborare strănsă și participare a tuturor in procesul
verificării.
Mai slab se prezintă Comisia tehnică, deși tov. au crescut in muncă, dar fiind
tineri in activitatea de partid, nu au experiență necesară.
Comitetul Județean nu a popularizat suficient și nu a mobilizat masele in
jurul lucrărilor de verificare.
Comitetul Județean ajutat de câtre Comisia a elaborat un material in jurul
verificării, care s’a pornit să se prelucreze in toate organizațiile de bază.
La fel s’a luat măsuri de propagandă prin afișarea de lozinci, articole in ziarul
de perete, precum și pregătirea materialului in ziarul local in legătură cu lucră‑
rile de verificare.
Reșița 8 Ianuarie 1949.

Președine:
[Gh. Vass]
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 260 –270
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5. 1949, ianuarie, 30. Proces-verbal al ședinței cu activul
de partid, în cadrul căreia s-au comunicat rezultatele
verificării membrilor comitetului județean de partid
PROCES-VERBAL 2 3

In ziua de 2 Decemvrie 1948, s’a intrunit Comisia Județeana de verificare,
fiind prezenți următorii: Vass Ghizela, Ionescu Ilie, Bayerle Iosif, Weiss Iosif
și Izvenariu Matei numai la ședințele din 5 și 6 Ianuarie a.c. restul fiind bolnav
internat in spital.
Comisiunea a inceput verificarea activului Comit. Județean Reșița.
In ziua de 22 XII 1948, Comisiunea a terminat verificarea individuală a
membrilor activului Comit. județean în număr de 29:
Pateșan Ion
Telescu Emilian
Sârbu Ion
Dalea Traian 				
Kubinschi Raimund
Stoffel Magdalena
Fischer Ella
Aspis Rebeca
Maldet Ion
Aspis Iosif
Moldovan Alex,
Mikulik Eduard 				
Costachescu C-tin
Gheorghe Nicolae
Duda Ion

Roșu Petru
Agapie Mircea
Agapie Ion
Vayand Eric
Sandor Rudolf
Vannai Iosif
Boubătrân Gh-e.
Stoian Andrei
Kloth Alexandru
Dobre Nistor
Szilagy Tiberiu
Iovan Gh-e.
Preotesoiu Ion
Nagy Alexandru.

In cursul verificării s’au constatat următoarele:
Pateșan Ion – activist in Secția de Cadre a Jud. Reșița, originea socială mun‑
citorească, meseria lăcătuș, pregătirea școlară: 4 primare și 3 clase industriale,
născut in 1921 in Reșița, Membru de Partid din Iunie 1945. In trecut a luat parte
la manifestările ucenicilor pentru revindecări.
După incadrarea sa in Partid a muncit pe linie de partid și sindicală.
Este timid, nu prea știe să vorbească în public, are nevoie de școală de partid.
La munca de cadre, a dat dovadă de străduință și conștiinciozitate.
Tot timpul a muncit la UDR. iar in trecut nu a făcut nici un fel de politică.
Propunem incadrarea lui in Com. Jud. Reșița.
Telescu Emilian – activist in secția de cadre a Jud. Reșița. Membru de partid din
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1945. Originea socială: muncitorească, are școală primară profesia: muncitor
brutar. Născut in 1921 in Sasca Montana Jud. Caraș.
Ucenicia a făcut-o la un patron brutar din Anina, unde a lucrat până la 23
August.
In trecut nu a făcut nici un fel de politică. Tatăl său a fost simpatizant al
mișcării muncitorești, are un frate membru de partid și un frate vitreg, care a
fost legionar, pentru care politică a fost și condamnat.
După incadrarea s’a in partid, are munci de răspundere, de care se achită
bine. Face școala medie de partid, după care este atras ca activist al Secției de
Cadre a Jud. PMR. Reșița-unde depune muncă perseverentă. Are perspective
de ridicare.
Se exprimă foarte greu in expunere.
Tov. Sărbu Ion – activist in Secția de Cadre. Membru de partid din 1945.
Responsabil cu anchete și cercetări. Originea socială: muncitorească / tatăl
lucrător forestier / Născut in 1923, in comuna Cărbunari Jud, Caraș, are 7 clase
primare și 3 industriale, de profesie lăcătuș.
După terminarea școalei primare in 1937 intră ucenic la UDR. Reșița, unde
învață meseria de lăcătuș, făcând și școala industrială.
După aceea lucrează tot la aceaș intreprindere până in prezent, cu intreru‑
pere in 1947, când face stagiul militar.
In 1942–43, in timpul războiului activează in UTC, contribuie cu bani pt. cei
inchiși și duce alimente la prizonierii sovietici in lagărul din Comarnic.
După 23 August se incadrează in partid insă muncește pe linia UTC. In
1945–46, pe când lucra la Anina fiind transferat la Centrala Electrică, are intre‑
rupere in munca politică, spunând că avea greutăți familiare.
In această perioadă cât a lucrat la Anina, a fost bănuit că ar fi făcut semne
fasciste pe o ușă. In urma anchetei făcute nu s’a putut constata cine a făcut acele
semne, insă el recunoaște că intr’o zi stând de vorbă cu mai mulți muncitori,
le-a arătat semnele electorale din trecut, desemnându-le pe tablă iar ca inchiere
a făcut semnul „Secera și Ciocanul” spunând că prin acest semn vom invinge.
După anchetă făcută la fața locului de Comisia de Verificare, s’a constatat că cele
de care a fost acuzat sunt presupuneri și cei care au declarat in scris mai inainte,
că l-au văzut că a făcut acele semne, in față noastră au spus că știu din auzite.
Menționăm că după plecarea lui din Anina au mai apărut astfel de semne.
Are școala medie de partid din Reșița. Nivel politic mijlociu insă in desvol‑
tare, spiritul sutocritic puțin desvoltat, in muncă depune interes.
Nu vede politicește, iar pasivitatea și lipsa de activitate in diverse perioade,
este o consecință a rădăcinilor opurtuniste pe care el nu le vede. Trebuie ajutat
să desrădăcineze acest rău.
Poate rămâne ca activist in secția de cadre, insă nu ca responsabil cu anchete
și cercetări.
Tov. Dalea Traian – activist in secția de cadre a Jud. Reșița. Membru de partid

60

FELICIA N VELIMIRO V I C I

din 1945. Originea socială: muncitorească. Născut in comuna Târnova Jud.
Caraș. Are școala primară și 3 industriale, meseria strungar de fier.
După terminarea școalei primare in satul său natal, intră ucenic la UDR.
Reșița, unde invață meseria și lucrează până in 1948.
In trecut a activat in UTS. unde a căpătat cunoștiințe de luptă de clasă.
A contribuit cu bani și alimente pentru cei inchiși. In 1940–42, a luat parte
la ședințe de celulă până la căderea unor membrii din celulă, după această ince‑
tează să mai depuie activitate și desfășoară muncă mai mult pe cont propriu.
In 1944 a fost luat militar, ia parte pe frontul de apus unde este rănit și des‑
concentrat in 1945.
După aceea se inscrie in partid, depune activitate in perioadă alegerilor din
1946 fiind și ales in Comitetul de Partid al UDR. ca responsabil de cadre.
In urma reorganizării a fost inlocuit intreg comitetul ceeace a dus la o demo‑
bilizare din partea sa mergând in producție.
Când a fost solicitat din nou să meargă in altă muncă, a refuzat, spunând că
consideră că scoaterea lui din muncă nu a fost justificat[.] A fost o lipsă a Com.
Jud. din acel timp că nu i-a arătat cauzele scoateri din muncă.
In prezent urmează școală medie de partid. A rămas consecvent pe linia par‑
tidului, atașat partidului, are perspective de ridicare, fire retrasă și comodă.
Propunem să i se acorde vechimia de partid din 1942 și atragerea in Comit.
Jud. PMR. Reșița.
Tov. Kubinschi Raimund – activist in secția de cadre a jud. Originea soci‑
ală muncitorească. Membru de partid din 1946. Născut in 1922, in comuna
Secul Jud. Caraș. Are școală primară și 3 industriale, de profesie electricean.
Naționalitate: cehă.
Ucenicia și școală face la UDR. Reșița, unde lucrează până la scoaterea din
producție.
In trecut a activat in UTS, iar in 1940 a fost incadrat in UTC, a străns aju‑
toare pentru cei inchiși și alimente pentru prizonierii sovietici, luând parte la
acțiunile intreprinse de UTC.
Această educație a primit și dela părinții săi care deasemenea străngeau și
contribuiau pentru cei inchiși care actualmente sunt membrii de partid.
A luat parte pe frontul de vest, fiind decorat de armata romănă și sovietică.
In 1946, după desconcentrare se incadrează in partid, depune activitate slabă
din cauza delăsării, e angrenat mai mult in procesul de producție, in perioadă
această a refuzat să meargă la școală de partid.
Are nivel politic scăzut, ceeace necesită trimiterea lui la școală de partid, este
o fire lipsită de dinamism și nu suficient de hotărât in acțiuni.
Bun meseriaș, ceeace a făcut să se lege foarte mult de producție, chiar după
ridicarea lui in munca de partid, tot se mai duce la locul lui de muncă.
Stoffel Magdalena – activistă secției cadre a jud. Reșița, membră de partid
din 1945, originea socială: mic burgheză/părinții comercianți/Născută in 1920
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in Dobșina-Cehoslovacia. Naționalitatea: Evreu are școală primară și liceul
Comercial, de profesiune funcționară.
Dela incadrarea in partid, a muncit mai mult la secția de cadre, unde a mun‑
cit conștiincios.
Inainte de 23 August a avut legătură cu mișcarea, contribuind cu ajutoare.
Are nivel politic in desvoltare, nu are școală de partid, este bolnăvicioasă fizicește.
Corespunde in munca ce are.
Fischer Ella – dactilografă in secția de cadre a jud. Reșița. Membră de partid
din 1945, născută in 1895 in comuna Zorlențul-Mare, Jud. Caraș, naționalitatea:
evreu, originea socială: mic burgheză, are școală primară și 1 secundară, de pro‑
fesie funcționară.
In 1921–1942, lucrează ca funcționară-dactilografă la mai mulți avocați din
Timișoara și Reșița.
Până in 1938, a activat in Uniunea Femeilor Socialiste din Reșița.
In 1941–1944 a fost dusă cu domiciliul forțat in Oravița fiind evreică, insă nu
a depus activitate politică, iar din 1942–1944, lucrează ca dactilografă la Centrala
Evreilor din Oravița.
După 23 August 1944 se inscrie la Apărarea Patriotică și pe urmă se inscrie
in partid, iar profesional muncește la diferiți avocați ca dactilografă.
In 1948 luna Ianuarie, vine la partid ca dactilografă.
Cinstită atașată partidului își face munca conștiincios, nivel politic scăzut
și perspectivele de desvoltare sunt reduse, din cauza vârstei inaintate și stărei
sănătății șubrede.
Nu are simțul luptei de clasă desvoltat, trăind aproape toată viața in mediul
lumei burgheze, avocățești.
Tov. Aspis Rebeca – dactilografă in secția de cadre a Jud. Reșița, membru
de partid din 1945. Născută in 1919 in Steierdorf-Anina. Originea socială: mun‑
citorească, naționalitate: evreu, are școală primară și 4 gimnaziu, de profesia
funcționară-dactilografă.
In timpul când era la școală secundară din Reșița a organizat elevele contra
legionarilor și a protestat să li se dea drumul să participe la serbarea de 1 Mai.
După terminarea școalei stă acasă la părinți până in 1941, când este evacuată
cu intreagă familie la Oravița cu domiciliul forțat fiind evreii.
Pe timpul cât a fost in Oravița a funcționat ca secretară la un avocat și făcea
muncă obligatorie in locul femeiilor bogate.
După 23 August s’a incadrat in partid și lucrează in Uzină. Depune activitate
politică pozitivă și luptă impotriva elementelor fasciste.
Slab pregătită politicește, nu citește, are incă multe slăbiciuni, in față
greutăților nu este suficient de combativă, este nervoasă și sensibilă.
Are nevoie de școală de partid.
Tatăl ei in 1934, la o grevă la Uzinele Reșița-Margina, a reluat lucrul, trăgând
după el fiul său-care actualmente este membru de partid.
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Tov. Maldet Ion – Instructor in secția organizatorică. Membru de partid din
1947. Născut in 1919 in Steierdorf-Anina, originea socială: muncitorească/tatăl
miner/are școală primară și 3 clase industriale, de profesie lăcătuș.
In 1933–1937, invață școală și mesria de lăcătuș la atelier particular din
comuna Periam Jud. Timiș-Torontal, după aceea lucrează in Valea-Minișului.
Din 1938–41 lucrează la UDR.-Reșița, luând legătura cu UTS. contribuin
pentru Ajutorul Roșu.
In 1942 pleacă in armata și ia parte pe frontul de răsărit până în Caucaz.
Pe front a fost in linia I-a, ia fost frică să se predea ca prizonier la Sovietici.
A fost tălmaci pe lângă un ofițer german dela Postul de Comandă, iar un
timp a fost și ordonanță la Comandantul Postului de Comandă.
A luat parte și la luptele de pe frontul de apus până in Munții „Tatra” până in
1945 când a fost desconcentrat fiind rănit.
După aceea lucrează la UDR. Reșița, insă nu se incadrează in nici un partid
până in 1947 luna Ianuarie, când se inscrie in P.S.D., pentru a putea acoperi
pasivitatea lui.
Are spirit oportunist, in timpurile grele a dat inapoi, deși in trecut a activat
in U.T.S.
După unificarea partidelor se observă o orientare mai bună in activitatea sa
politică, face școală medie de partid, fiind ridicat ca activist de partid, are per‑
spective de ridicare și depune interes in muncă.
Tov. Aspis Iosif – Instructor in Secția Organizatorică. Membru de partid din
1944. Născut in 1913 in Polonia, originea socială: muncitorească, are 7 clase pri‑
mare, naționalitate: evreu, profesia arămar.
După ce invață meseria lucrează la Uzina Margina Reșița.
In 1934 la această fabrică se declară o grevă impotriva scăderii salariilor, care
durează 6 luni, insă după 3 săptămâni greva eșuază din cauză că o parte dintre
muncitori reiau lucrul, printre care a fost și tov. Aspis, acest lucru la făcut din
indemnul tatălui său și din teamă să nu rămână fără serviciu.
Până la 23 August nu a activat in mișcarea muncitorească, a făcut concen‑
trări și a fost internat in lagăr și detașamente de muncă.
După 23 August se incadrează in partid, muncește pe linia sindicală in
Comitetul de Fabrică și organizează partidul la Margina-Reșița.
In această activitate a depus muncă insă a avut și lipsa de vigilență, luând
apărarea unui membri de partid, afacerist anume Neumann, care după ce a fost
descoperit a fugit in străinătate.
A făcut școală Medie de Partid și a fost ridicat ca activist al partidului.
Iși subapreciază puterea de muncă, fire șovăelnică, nu sesizează la timp lip‑
surile sale, deși are spirit autocritic desvoltat, insă nivel politic slab.
In urma poziției ce a avut-o in greva dela 1934, propunem scoaterea lui din
munca de activist și trimiterea lui in producție și să fie folosit in munca admi‑
nistrativă a uzinei.
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Tov. Moldovan Alexandru – Instructor secției Org. Membru de partid din
1945. Născut in 1918 in Dej Jud. Someș, de originea socială muncitorească, are
școala primară, 1 clasă gimnaziu și 2 industriale. Profesiunea: sudor.
In 1931, după ce termină școală primară, intră ucenic la UDR. unde invață
școală și meserie, lucrând până in 1938.
In tot acest timp duce o viață destrăbălată, chefuri, femei și având o societate
formată din elemente dușmănoase clasei muncitoare, care se invărteau in jurul
Siguranței.
Deasemeni la premilitărie și cercetaș fiind a fost ca instructor.
La Brașov cât a lucrat a fost prieten cu elemente care făceau politică fascistă,
cuzistă, luând parte la adunări publice ale acestora la Reșița.
In 1939 pleacă militar, in armata este furiei la Biroul Mobilizări și merge pe
frontul de răsărit până la Odesa, cu Regimentul de Transmisiuni, ca fruntaș
până in 1942 când este desconcentrat.
După desconcentrare vine și lucrează la Reșița, unde continuă acelaș fel de viață.
După 23 August se inscrie in partid P.C.R. deși lucră in secția Motoare, unde
era influența lui Mustețiu depune activitate. Este trimis la școală de partid. Din
cauza chefurilor ce le făcea și după această dată s’a despărțit un timp de soția
care a influențat și asupra muncii politice.
In urma ajutorului dat de către partid, și-a luat angajamentul să lichideze
cu aceste lipsuri, atât in viața personală cât și politică. In activitatea politică se
străduește să ducă sarcinile la bun sfârșit.
Mikulik Eduard – Instructor secției org. Membru de partid din 1944. Născut
in 1918 in Jud. Caraș-Reșița, originea socială muncitorească. Naționalitate cehă,
are școală primară și 3 industriale, profesia strungar de fier.
In 1933 după școală primară face ucenicie și școală la UDR. Reșița, după care
lucrează ca strungar până in 1939.
pănă in 1939, activează in UTS.
In 1939 pleacă militar și merge pe frontul de răsărit dela Odesa, până in
Caucaz ca șofer cu batalionul 50 Transmisiuni.
După 23 August se incadrează in partid depune muncă pozitivă pe linia sin‑
dicală și de partid, achitându-se de sarcinile primite.
In timpul cât era in conducerea sindicală cu resortul economic și-a ridicat
o cotă de textile mai mare decât avea dreptul acest lucru l-a făcut in preajma
stabilizării, dând dovadă că este materialist pentru care lucru a fost scos din
aceasta sarcină.
Recunoscându-și greșală făcută de atunci depunde muncă sănătoasă.
Fire combativă, se orientează bine in muncă, insă are nevoie de școală de
partid, are perspective de ridicare.
Se supraapreciază in muncă, are spirit critic desvoltat.
Propunem ridicarea lui in Comitetul Județean Reșița, ca responsabil Secției
Organizatorice.
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Costăchescu Constantin – Instructor Județean Secț. Org. Membru de partid
din 1945, născut in 1919 in Iași, originea socială: mic burgheză, are școală pri‑
mară, de profesie strungar.
In 1931–1936, face ucenicia la mai multe ateliere particulare din Iași.
In 1937–1938 lucrează ca muncitor la mai multe intreprinderi, insă nu avea
continuitate in muncă, ducea o viață plină de aventuri, ii plăcea să nu se ducă la
lucru, se ocupa cu prinderea de păsări și cu unele mici furturi dela vecini.
In 1938–1941 lucrează ca strungar la fabrica „Norma” din Iași și la alte fabrici.
In 1940 se inscrie in mișcarea legionară, participă la ședințele acestora, ia
parte la inmormântarea prefectului legionar Ventonică, la care face de strajă
biserică / Catedrală / unde acesta era depus și trage la sanie imbrăcat in cămașa
verde.
In timpul rebeliunii i-a parte in oraș la manifestațiile acestora până in ziua
când rebeliunea a fost inăbușită.
In 1941 pleacă militar și ia parte pe frontul de răsărit din 1942 până in 1944 la
Tighina, Tiraspol și Odesa, cu Reg. 2 A.A. cu un atel. de reparat auto.
După 23 August, a fost arestat la Iași impreună cu fratele său și sora in urma
unui denunț că ar fi participat la masacrele dela Iași. Este lăsat liber fiindcă in
acel timp el nu era in Iași fiind militar.
In 1945 luna Mai vine la Reșița și se angajează la UDR. ca strungar. Tot aici
se incadrează in partid fără a arăta nimic din trecutul său.
După incadrarea in partid inșală vigilența de partid prin munca depusă, este
trimis la școală medie de partid din Reșița și ridicat in muncă de răspundere ca
secretar de celulă, ajungând ca instructor organizatoric al Comit. de Partid. Reșița.
Chemat in față Comisiei de Verificare și intrebat despre activitatea sa din
trecut, i-a atitudine nesănătoasă spunând că el nu a făcut in viața sa decât cele
arătate, refuzând să vorbească in general ce au făcut legionarii in Iași, cunos‑
când că acolo a fost un Centru puternic legionar.
Față de comportarea și atitudinea sa in fața partidului, Comisia a hotărât
să meargă la Iași impreună cu el și in urma anchetei și confruntărilor făcute a
constatat cele de mai sus, care cu greu au fost recunoscute de el până în clipa
când sa mers pe linia confruntărilor.
In fața acestei situații a recunoscut că a ascuns in fața partidului trecutul său
din frica să nu fie sancționat, spunând că nu a avut incredere in puterea parti‑
dului, in descoperirea faptelor lui.
Propunem excluderea lui din partid, trimiterea lui in producția și suprave‑
gherea atentă a activității lui.
Tov. Nicolae Gheorghe – Responsabil Scoalei Medii de Partid Reșița. Membru
de partid din 1945 Aprilie. Născut in 1921 in comuna Pitaru Jud. Dâmbovița, ori‑
ginea socială: țărănească, are 5 clase primare, profesia mecanic auto.
După terminarea școalei primare in satul său natal, pleacă la București și
lucrează la diferite ateliere particulare unde invață meseria până in anul 1939.
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In 1939 pleacă voluntar la armată in Arsenalul Armatei București Pirotehnica
Aramtei până in 1940.
Este adus la uzinele Mărgineanca la Ploești, unde lucrează ca lucrător in
fabrică până in 1943 când se eliberează. Dela această data și până in 1948
lucrează in această intreprindere.
In 1945 se incadrează in partid, depune muncă pozitivă, in 1947 a fost ales
primar al comunei Măgurele Jud. Prahova in satul soției sale, s’a achitat bine
de această sarcină.
Are școală Medie de Partid Ploești și școală Centrala dela Constanța.
Relațiile cu părinții săi sunt rupte din cauza că părinți nu văd bine că este
membru de partid și că s’a căsătorit cu o fată săracă.
Are pregătire politică, se achită bine de sarcinile sale, se orientează bine in
muncă insă se pierde in lucruri mărunte, are perspective de desvoltare, depune
interes in muncă.
Are nevoie de ajutor in calificarea lui ca director al școalei de partid.
Tov. Duda Ioan – activist in secția Agit. și Propagandă. Membru de partid
din 1945. Născut in comuna Gârliște Jud. Caraș, originea socială: țărănească, are
școala primară, 3 gimnaziu și 3 industriale, profesia lăcătuș.
In 1935 intră ucenic la Reșița și invață meseria la UDR. unde lucrează până
in 1943.
In acest timp avea legătură cu tinerii din UTS., ceeace la oprit să nu alunece
spre legionari.
In 1940 când un legionar l-a presat să se inscrie in mișcarea spunea celor din
Reșița că este inscris la legionarii din satul său, iar celor din satul său invers.
In 1943 pleacă militar la Reg. 2 Roșiori, iar la sfârșitul anului 1944 August,
este trimis pe frontul de răsărit insă ajunge până in Basarabia și de acolo se
retrage, ia parte pe frontul de apus unde este decorat și avansat.
După 23 August se incadrează in partid insă nu depune activitate căzând
sub influența tatălui său care avea vederi politice opuse și care in trecut a făcut
politică cuzistă.
Nu are orientare justă și mai participă la câteva ședințe ale P.S.D. După ce
face școala medie de partid din Constanța, își schimbă atitudinea politică fiind
mai convins de lupta partidului.
Element cu perspective de ridicare, are putere de muncă, insă cu rămășițe
de șovăială in muncă, nu este ferm in lupta de clasă, caracteristice originii sale
țărănești.
Spiritul autocritic slab.
Roșu Petru – activist in secția Agit. și Prop., asistent la școala medie de par‑
tid. Membru de partid din 1945. Născut in 1922, in Ocna de Fier-Caraș. Originea
socială: muncitorească, are școala primară și industrială. Profesia strungar.
In 1936 intră ucenic la UDR.-Reșița, invață meseria și lucrează in această
intreprindere până in 1948. Armata nu a făcut fiind mobilizat pentru lucru.
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Este meseriaș bun, pentru care a fost ridicat maestru de atelier.
In trecut nu a făcut nici un fel de politică.
In timpul legionarilor fiind premilitar, este luat forțat de câtre aceștea pentru
munca obligatorie, insă fuge refuzând să facă acest lucru.
După 23 August se incadrează in UTC. și la U.P. In 1945 se incadrează in
partid, depunând activitate bună fiind ridicat in muncă.
Are școala medie de partid Reșița, după care a fost oprit ca asistent la școală.
Are capacitate de a face această muncă insă nu-i place, cere să facă muncă
organizatorică, iși insușește ușor materialul ideologic. In trecut a avut abateri
in ceeace privește beția, criticat insă și-a luat angajamente să lichideze cu aceste
lipsuri.
Tov. Agapie Ioan – activist in secția Agit. și Propagandă. Membru de partid:
din 1945. Născut in 1924 in Piatra-Neamț, Originea socială muncitorească, are
7 clase primare, de profesie lăcătuș.
După terminarea școalei primare intră ucenic la Fabrica Forestieră din
Piatra-Neamț, până in 1939.
Din 1939–1943 pleacă la București la Fabrica „Dux” unde invață meseria de
lăcătuș.
După aceia lucrează pe la alte intreprinderi până in 1945, când vine la Reșița
și lucrează la UDR.
In acest timp se incadrează in partid, având responsabilitate cu cadrele, in
org. de bază.
In trecut nu a făcut nici un fel de politică.
In 1946–1947 iși face stagiul militar la Brașov, a depus activitate in cadrul
E.C.P. scriind articole pentru ziarul de perete.
După armata a fost trimis la școala medie de partid Reșița, unde a depus
interes in muncă, insușindu-și materialul predat, pe baza cărei a fost ridicat
asistent la școală.
In 1940, mama sa a fost bucătăreasă la cantină legionară, fiind chiar inscrisă
in mișcarea legionară.
Element muncitoresc, cu nivel politic mijlociu in desvoltare, este superficial,
are spiritul critic și autocritic desvoltat, ajutat in munca va deveni cadru de bază
de partid.
Modest in muncă, iși indeplinește sarcinile primite.
Tov. Agape Mircea – activist in secția Agit. și Propagandă. Membru de par‑
tid din 1945. Născut in 1922 in Piatra-Neamț, originea socială muncitorească,
naționalitate: română. Are 7 clase primare, de profesie sudor.
Până in 1936 lucrează la Fabrică Forestă din Piatra-Nemț.
După această dată vine la București și lucrează la diferite instituții:
C.A.N.S.O.S., I.E.R. și S.T.B. până in 1941, atunci pleacă dela S.T.B. și merge la
Misiunea Germană, unde lucrează ca sudor timp de 6 luni.
In acest timp a fost dat in judecată de S.T:B. pentrucă a părăsit lucrul.
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In 1943 pleacă militar la aviație la Buzău până in 1945. Nu a luat parte la nici
un front.
După armata se angajează la Reșița UDR. unde lucrează până in prezent.
Mama sa a fost inscrisă la legionari fiind bucătăreasă la cantină legionară.
In 1941, ducându-se acasă a primit bani de tren dela legionari din PiatraNeamț, pentru a pleca indărăt la București.
Are școala medie de partid, are perspective de ridicare, este puțin materialist
fuge după locuri unde se poate câștiga mai bine.
Lucrează cam sectar nu ajută să se ridice și alți in muncă.
Are spiritul critic desvoltat mai puțin cel autocritic.
Tov. Vayand Eric – activist in secția Agit. și Propagandă / Lucrează la ziarul
Flamura Roșie / Membru de partid din 1944. Născut in 1925 in Reșița. Originea
socială: muncitorească, naționalitate: franceză, studii școală primară, 4 clase
liceu și 3 industriale, profesia lăcătuș.
După terminarea școalei primare, invață meseria și școală la UDR – Reșița.
Din 1940 până la 23 August a activat in UTC. străngând ajutoare pentru cei
inchiși.
In preajma lui 23 August a căutat să ia legătură cu un grup de partizani sârbi
insă nu a reușit, dar a luat legătură cu un grup de partizani români la Bocșa insă
au fost descoperiți șu nu au depus activitate.
In 1945–1946 a fost in URSS la munca obligatorie. După venirea deacolo,
activează in UTC. ca secretar Județean, introducând metode avandgartiste in
muncă.
In 1947 este trimis la școala de gazetari, după care este corespondent al
ziarului „Scânteia” și Luptătorul Bănățean. După venirea din URSS și-a arătat
nedumerirea și nemulțumirea că o serie de membrii din conducerea partidu‑
lui din Reșița, nu se interesează de membrii de partid evacuați la muncă in
URSS.
Element ridicat politicește, are putere de muncă, se orientează just asupra
problemelor politice, insă comod și are metodă de comandă, primește greu cri‑
tica și nu se apropie de masele muncitorești, se supraapreciază dând o exterio‑
rizare persoanei sale de om mare.
Corespunde sarcinei ce are.
Tov. Sandor Rudolf – activist in Secția Agit. și Propagandă, responsabil cu
presa. Membru de partid din 1945. Născut in 1923 in Reșița. Originea socială:
muncitorească, școală primară și 3 industriale, de profesie: vopsitor.
Scoala și meseria invață la UDR., in 1940 ia legătură cu UTC., străngând
ajutoare pentru cei inchiși.
In 1942, intrerupe activitatea in UTC. din cauza unei fete de care se ocupa
mai mult, până la 23 August nu mai depune nici’o activitate.
După 23 August se incadrează și activează la UTC. In 1945 a fost in URSS.
la muncă obligatorie.
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In 1945 după venirea din URSS, se incadrează in Partid și activează pe linia
Tineretului in Comit. Regionalei Banat.
In 1946–1948, face armata după care este ridicat in muncă ca activist la secția
Agit și propagandă.
Element cu spirit muncitoresc sănătos, se orientează bine in muncă, are
spirit mai mult critic insă se delasă in muncă, trebuie controlat și ajutat.
Are perspective de ridicare și are nevoie de școală de partid.
Tov. Vadnay Iosif – activist in secția Agit. și Propagandă. Membru de partid
din 1945. Născut in 1924 in comuna Vermeș Jud. Caraș, originea socială: mic
burgheză / tatăl notar /.
Are școala primară și 3 industriale, de profesie lăcătuș.
In 1939 intra la UDR. și invață meseria și școala.
In trecut nu a făcut nici un fel de politică, deși avea un frate care activa in
UTC. care a avut purtare proastă la Siguranță, i-a fost frică să i-a contact cu
acesta.
Nu a făcut stagiul militar fiind amănat.
După incadrarea sa in partid, a făcut școala medie de partid. Sarcinile de
partid nu le primește cu suficientă convingere.
Fire molatecă, lipsit de spirit muncitoresc revoluționar, ii este frică in ocazii
mai grele să se manifeste că este membru de partid incă și acum când este acti‑
vist de exemplu: când călătorește cu trenul spre Bocșa, nu a căutat să combată pe
unele elemente dușmănoase clasei muncitoare, din teamă să nu fie „descoperit”.
Recunoaște singur că in munca de activist nu corespunde și cere să fie trimis
in producție.
Comisia hotărăște scoaterea lui din munca de activist și trimiterea in
producție.
Tov. Boubătrân Gheorghe – activist in secția Agit. și Propagandă. Membru
de partid din 1947. Născut in 1926 in Tg. Bujor, Jud. Covorului, originea socială:
mic burgheză / tatăl fost negustor / Are 7 clase primare și 3 industriale, profesia
strungar in lemne.
Din 1941–1944 a făcut ucenicia și școala la Arsenalul Armatei – Galați.
De aici pleacă voluntar ca copil de trupă la Arsenalul Marinei – Galați și este
trimis la Reg. Infanterie Marină, până la 23 August, când ia parte la dezarmarea
trupelor hitleriste. Nu a fost pe front.
In 1946 se eliberează și din nou lucrează la Atel. Arsenalului Maritin –
Galați, până in 1947.
După acea vine și se angajează la UDR.-Reșița.
In 1947 se incadrează in partid, iar in 1948 urmează școala medie de partid,
fiind ridicat in muncă ca activist la Secț. Agit. și Propagandă-resp. tehnic.
In trecut nu a făcut politică, este tănăr și-a insușit linia partidului, nu este
dinamic in muncă, timid, ii cam place să bea, trebuie ajutat in muncă. Controlat,
ajutat, are perspective de ridicare, nu este suficient de combativ.

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

69

Tov. Stoian Andrei – activist in Secț. Agit. și Propagandă. Membru de
partid din Sept. 1947. Născut in 1923 in comuna Forotic Jud. Caraș. Originea
socială: țărănească / 10 iugăre / Scoala primară și 8 cl. liceu, de profesie
funcționar.
După școala primară face liceul la Reșița, Oravița și Timișoara. In trecut n’a
făcut politică, insă la o nuntă a verișoarei lui care se căsătorea cu un legionar, a
arborat brad verde și portretul lui Codreanu.
Are un comnat care a fost legionar, insă declară că nu are relații bune cu el.
Nu a luat parte pe frontul de răsărit, a fost pe frontul de apus unde a fost
decorat pentru distrugerea a 2 cuiburi de mitraliere nemțești.
Relațiile cu părinții săi și cu ai soției sale sunt reci din cauză vederilor poli‑
tice. El este puțin materialist.
Nu are spiritul muncitoresc ceeace a făcut să stea incă mult in rezervă de
a nu se inscrie in partid, este slab pregătit politicește și face munca, ca pe un
serviciu obișnuit, nu este convins suficient de necesitatea luptei de clasă carac‑
teristic originei și mentalității sale țărănești.
In munca ce depune, să fie controlat și ajutat, pentru a se putea dovedi
atașamentul său față de partid, intrucât a fost ridicat prea repede in muncă de
răspundere, la secția de cadre cu evidența cadrelor, de unde a fost scos in urma
verificării.
Tov. Kloth Alexandru – activist al Secției Agit. și Propagandă. Membru de
partid din 1946. Născut in 1919 in Reșița. Originea socială muncitorească,
naționalitate germană. Scoala primară și industrială, de profesie lăcătuș.
In 1935–1939 invață școala și meseria la UDR. După acea lucrează la UDR.
până in 1942.
In 1942 pleacă militar la Reg. 18 Artilerie, Constanța. Ia parte pe frontul de
răsărit până in Regiunea Voroșilovgrad. A luptat și pe frontul de apus, unde a
primit decorația sovietică „Victoria”
Până in 1942 când a plecat militar, activat in UTS. iar in 1940 a fost inca‑
drat in UTC. fiind și in conducerea locală. A contribuit pentru Ajutorul Roșu, a
imprăștiat material de partid. A fost arestat de 2 ori neavând dovezi a fost lăsat
liber iar la proces a fost achitat.
După eliberarea sa din armata se incadrează in partid in 1946 și nu
depune activitate, având delăsare, deși in trecut a avut legătură cu mișcarea
muncitorească.
Nu are nici o școală de partid, a refuzat să meargă la școala de partid când i
s’a propus.
Pune mai presus interesele sale personale.
Actalmente muncește in secția Agit. și Propagandă, se trăduește să-și lichi‑
deze cu lipsurile, trebuie ajutat din partea partidului. Are nevoie de școala de
partid.
Tov. Dobre Nistor – responsabil Intendența Secția Administrativă. Membru
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de partid din 1945, născut in 1922 in comuna Petroșnița Jud. Caraș, originea
socială muncitorească, școala primară și școala industrială, profesia lăcătuș.
In 1937 intră la UDR.-Reșița și lucrează tot timpul in această intreprindere.
Armata nu a făcut fiind mobilizat pentru lucru. In trecut nu a făcut politică.
In 1943, a fost in Basarabia la Reni, cu o echipa care lucra la repararea
podurilor.
După 23 August se inscrie in partid, a activat pe linia UTC.
Are școala medie de partid Reșița. In munca sa de partid, nu are inițiativă,
neglijează munca, nivel politic slab, spiritul autocritic lipsă, nu-și insușește cri‑
tica ce i se face și contrar, când cineva ii face critică, caută să se răzbune, are
tendințe de a fugii după posturi inalte, de a se izola de muncitori și in producție
este chiulangiu.
In sarcina sa de intendent nu se ingrijește de bunurile partudului. Nu cores‑
punde in această muncă.
Tov. Szilaghy Tiberiu – Responsabil Transport, in secția Administrativă.
Membru de partid din 1945. Născut in 1910, in comuna Vulcan Jud.
Hunedoara, originea socială: mic burgheză / tatăl antreprenor / Naționalitate:
evreu. Are școala primară și 4 clase liceu, profesia șofer mecanic. Nu pre știe
romănește.
In trecut a fost șofer la diferiți proprietari. In 1938–1940 și-a cumpărat o
mașină veche, insă i-a fost luat de câtre legionari.
In acest timp are legătură cu anumiți tovarăși, prin care a contribuit la
Ajutorul Roșu și la diferite acțiuni intreprinse de partid.
In 1941–1944, a fost internat in lagăre de muncă fiind evreu.
După 23 August se inscrie in formațiile de luptă și in Comit. Antifascist, iar
in 1945 se incadrează in partid.
In 1947 vina la UDR.-Reșița și lucrează ca meseriaș. Este ridicat ca activist la
Secția Administrativă.
Este cinstit, iși duce sarcinile primite cu conștiinciozitate la bun sfârșit, are
nivel politic scăzut. Este bun meseriaș și face eforturi pentru ași ridica nivelul
politic, vorbește foarte prost romănește.
Tov. Iovan Gheorghe – contabil la Secția Administrativă. membru de partid
din 1946, născut in 1927 in Oradea, originea socială: Muncitorească, are școala
primară și 4 clase gimnaziu, profesia zidar.
In 1943 intră ucenic la zidărie la Oradea, iar după aceea lucrează ca zilier la
primărie ca pavoazator.
In timpul cât era la școal a trecut dela o religie la alta pentru a deține o notă
mai bună.
In timpul ocupației Ardealului de Nord, a fost premilitar/
In 1945 la Oradea se inscrie la T.P. și este instructor organizatoric.
In 1946 se incadrează in partid vina la Reșița și lucrează pe la antreprenori.
In 1947 este responsabil Administrativ la T.P. Jud. Caraș, iar in 1947 vine la
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partid in calitate de casier și este ridicat in funcția de contabil, unde se găsește
și in prezent.
Nu a făcut armata, nu are școala de partid.
In munca este sectar, nu colaborează și nu ajută pe ceilalți, este șovăelnic și
timid ceeace il impiedică in desvoltarea muncii.
Are nivel politic slab și nu citește material de partid, are nevoie de școală de
partid. Are perspective de ridicare.
Tov. Preotesoiu Ioan – Responsabil cu cantina, Secției Ad-tiv. Membru de
partid din 1945. Născut in 1924 in comuna Galicea Jud. Dolj. Originea socială:
muncitorească. Naționalitate: română. Are școala primară și școala industrială.
Face școala și meseria la Craiova, la intreprinderile Brătășan din 1938–1942.
In 1943–1945, face armata la aviație.
Nu ia parte pe nici un front, după armata lucrează un scurt timp la Intreprind.
„Brătășanu” și se incadrează in partid in 1945 luna Octombrie.
Din 1945–1947 este activist Jud. Dolj, la secția cadre, unde a depus munca
pozitivă.
A plecat din munca de partid in producție cu știrea partidului.
In 1947 spre sfârșit vine la Reșița și lucrează la UDR.
A fost activistul U.T.M. până in 1948 când a fost scos din muncă intrucât
nu a corespuns, actualmente lucrează la partid in calitatea de responsabil cu
cantina.
Are școala Regional. Oltenia, Scoala Cadre dela Reșița și o școală pe linia
tineretului.
Pune de multe ori interesele sale deasupra celor colective, este increzut și
superficial in muncă, ii cam place să bea. Criticat și ajutat poate da rezultate
bune in muncă
Are cunoștințe asupra problemelor politice, are capacitate de muncă.
Propunem schimbarea lui in muncă la secția organizatorică, unde poate da
randament mai mult.
Nagy Alexandru – casier la Secția Administrativă. Membru de partid din 1945,
născut in 1923 in Oradea Mare. Originea socială: muncitorească, naționalitate:
magiară. Are 6 clase primare, de profesie pavazoator.
1937–1938 invață meseria de pavoazator la Primăria Oradea.
După aceasta lucrează meseria pe la diferiți maeștrii.
In timpul ocupației maghiare, a fost premilitar, insă din cauză că lucra pe la
diferiți maeștrii in alte orașe nu a participat.
In 1944 luna Noemvrie a plecat militar in armata maghiară, iar in 1945 când
au intrat Armata Roșie, a fugit din armată și s’a predat ca civil la Armata Roșie
și a fost trimis in țară.
In acelaș an vine și lucrează la Reșița, ca pavoator și se incadrează in partid,
iar in 1947 este angajat la partid, ca paznic și mai tărziu a fost ridicat in funcția
de casier.
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Nu are pregătire politică, este slab pregătit pentru această funcție.
Are nevoie de școală, nu este dinamic, insă nici nu il preocupă să-și acumu‑
leze cunoștiințe ideologice, nu citește material de partid.
Trebuie ajutat și criticat in muncă insă nici nu a fost ajutat in muncă de res‑
ponsabilul secției,
In 5,6,15 și 23 Ianuarie 1949, a avut loc adunarea cu membrii de partid din
activul Județean.
La adunare a luat parte:
Membrii Comisiunii Județene de verificare: Vass Ghizela, Ionescu Ilie,
Bayerle Iosif, Weiss Iosif și Izvenariu Matei.
b./ Următorii membrii ai activului Județean:
Pateșan Ion
Telescu Emilian
Sărbu Ion
Fischer Ella
Aspis Rebeca
Maldet Ion
Aspis Iosif
Mikulik Eduard 			
Nicolae Gheorghe
Duda Ion
Roșu Petru
Agape Ion
Agape Mircea

Dalea Traian
Kubinschi Raimund
Stoffel Magdalena
Vayand Eric
Sandor Rudolf
Vadny Iosif
Boubătrân Gheorghe
Stoian Andrei
Dobre Nistor
Szilaghi Tiberiu
Iovan Gheorghe
Preotesoiu Ion
Nagy Alexandru

și un Număr de 22 tovarăși membrii salariați ai Jud. PMR Reșița.
Sedința a decurs in felul următor:
In urma expunerii asupra verificării de către Comisiune, tovarășii și-au făcut
autobiografia in mod sincer, făcându-și autocritică sănătoasă, exceptând unele
cazuri.
La discuții au participat cel mai activi, membrii ai Biroului Județean cât și o
parte insemnată din activiștii.
In aceste discuții, s’a desprins grijă ce unii dintre tovarăși au avut-o de a
scoate in relief lipsurile și abaterile de la linia și morala partidului: tov. Dobre
Nistor, care in câmpul muncii nu a depus interes față de producție, in timpuri
grele nu s.a manifestat ca un membru de partid, tovarășii au arătat că nu poate
fi ridicat ca activist de partid. O altă manifestare de a lua atitudine impotriva
lipsurilor ce le au, a fost la tov. Agape Ion și Agape Mircea, activiști in Secția
Agit. și Propagandă care deși frați nu s’au cruțat unul pe altul și au scos la iveală
lipsuri unui celuilalt, pe care ceilalți activiști nu le cunoșteau.
O maturitate politică au arătat tovarășii la discutarea lui Costăchescu C-tin,
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care in No de 22 au făcut o analiză serioasă a trecutului, oprindu-se in mod
special asupra aspectelor spiritului legionarist ce s’a manifestat in munca sa
politică dela incadrarea in partid și până in prezent.
Tov. Gedeon Iosif – arată că in diverse cazuri a manifestat un spirit huliga‑
nic, spunând și mobilizând sub această formă, grupulețe ca să fie inarmați cu
pistoale, pentru a nimici pe „bandiți”.
Tov. Isac Martin a arătat că in diverse discuții, cu Costăchescu, acesta a
demonstrat că partidul are o linie de a distruge a famili și desconsiderarea indi‑
vidului, deasemenea arată că după venirea sa la Reșița, locuind intr’o baracă,
s’a făcut apărător al celor nevoiași, izbutind să ajungă in Comisia de locuințe,
unde și-a repartizat și pentru el și pentru alți legionari, nemai preocupându-l
grija pentru ceilalți.
In expunerea ce a făcut in fața activului, a căutat in mod abil, cu metode tipic
legionare, de a arăta părțile pozitive in muncă, de a arăta viata grea din trecut,
căutând prin aceasta să induioșeze activul de partid, căutând să mintă și să
convingă prin aceasta că părțile lui pozitive in muncă vor atărna mai greu decât
trecutul său.
Si ca să arate cât de bine a fost intenționat de a lupta pentru binele cla‑
sei muncitoare, spune că s’a inscris in P.C.R. și nu in P.S.D.-lucru de a fost
demascat și combătut cu tărie de tov. Obradovici Ion, arătând că tocmai pentru
a ascunde trecutul său și a adormit vigilența partidului, a folosit această metodă
de a se inscrie in partid.
Costăchescu in incheiere repetă din nou propunerea care a mai făcut-o și
acum o lună că vrea să plece in pădure să prindă pe bandiți, spunându-le aces‑
tora că este exclus din partid și isgonit ca astfel să-i prindă.
In ziua de 27 Ianuarie 1949, Comisiunea Județeana de Verificare s’a intrunit
din nou fiind prezenți următorii: Vass Ghizela, Ionescu Ilie, Bayerle Iosif, și
Weiis Iosif / Izvenariu Matei fiind bolnav / baza verificării făcută de Comisiunea
a hotărât următoarele:
Se confirmă calitatea de membru de partid următorilor tov:
Pateșan Ion, activist Secț. Cadre, membru de partid din 1945.
Telescu Emilian
„
„
„
1945.
Sârbu Ion
„
„
„
1945.
Dalea Traian
„		
„ 		
„ 		
1945.
Kubinschi Raimund „
„
„
1946.
Stoffel Magdalena „ 		
„ 		
„ 		
1945.
Fischer Ella Dactilografă in Secția de Cadre „
1945.
Aspis Rebeca Dactilografă in Secția de Cadre
„
1945.
Maldet Ion Instruct. al Secț. Org. membru de partid din
1947.
Aspis Iosif Instruct. al Secț. Org. membru de partid din
1944.
și scoaterea din munca de răspundere, trimiterea in producție.
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Moldova Alex. Instructor al Secț. Org. membru de partid d.
1945.
Mikulik Eduard, „		 „
„
„
„
„
1944.
Nicolae Gh-e. Resp. Scoalei de Part. Re-ța, memb. de Part. din
1945.
Duda Ion Activist Secț. Agit. Propag. memb. de Part. din
1945.
Roșu Petru „
„
„
„
„
„
1945.
Agapie Ion „		 „
„
„
„
„
1945.
Agapie Mircea „		 „
„
„
„
„
1945.
Vayand Eric „		 „
„
„
„
„
1944.
Sandor Rudolf „		 „
„
„
„
„
1945.
Vadnay Iosif Activist Secț. Agit. Prop. memb. de Part. din
1945.
scoaterea din muncă de răspundere și trimiterea in producție.
Boubătrân Gh. Activist Secț. Agit. Propag. memb. de Part. din
1947.
Stoian Andrei „		 „
„
„
„
„
1947.
Kloth Alex. „
„
„
„
„
„
1946.
Dobre Nistor Activist Secț. Agit. Propag. memb. de Part. din
1947.
scoaterea din muncă de răspundere și trimiterea in producție.
Szilaghy Tib. Activist Secției Ad-tive. memb. de Part. din
1945.
Iovan Gh-e „		 „
„
„
„
„
1946.
Preotesoiu Ion „
„
„
„
„
„
1945.
Nagy Alex. „
„
„
„
„
„
1945.
Toate aceste hotărâri s’au luat in unanimitate.
Se exclude din partid următorii:
Costăchescu C-tin – pentru următoarele fapte: Dela incadrarea in partid și
până in ultimul moment a ascuns activitatea sa legionară, participarea la rebeli‑
une și la toate acțiuniile intreprinse de aceștia. In activitatea depusă in partid, a
intrebuințat metode străine de linia partidului.
Hotărârea a fost luată in unanimitate.
Sunt propuși pentru scoaterea din muncă de răspundere și trimiterea in
producție următorii:
Aspis Iosif, pentru reluarea lucrului după 3 săptămâni la greva din 1934, dela
Margina-Reșița, care a durat 6 luni.
Dobre Nistor – in activitatea sa din producție și cea de activist, nu a dat
dovadă de răspundere și interes in muncă.
Vadnay Iosif – pentru lașitate care il determină că in multe ocazii să-și mani‑
feste calitatea de membru de partid.
Comisiunea propune ca tovarăși să fie pus la o muncă de răspundere:
Tov. Mikulik Eduard,
ca membru in Comit. Județean
Tov. Pateșan Ion
„
„
„
Tov. Nicolae Gh-e. 			
„
„
„
Tov. Sandor Rudolf			
„
„
„
Tov. Dalea Traian			
„
„
„
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Tov. Preotesoiu Ion să treacă la Secția Organizatorică.
In ziua de 30 Ianuarie a.c. a avut loc adunarea cu membrii activului Județean
unde s’a comunicat rezultatul verificării și prelucrându-se o serie de manifestări.
Prezentul proces-verbal este incheiat in ziua de 30 Ianuarie 1949 in două
exemplare.
Membrii Comisiunii:
[semnături]
Ionescu
Bayerle
Weiss I.

Președinte:
Gh. Vass

ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 276–290
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6. 1949, mai, 11. Raport de activitate al comisiei
județene de verificare, în intervalul 22 noiembrie 1948
– 9 mai 1949, referitor la situația activului de partid
RAPORT
de muncă a Comisiei de verificare a Jud. Reșița pe peri‑
oada dela 22 Noembrie 1948, până la 9 Maiu 1949,
în legătură cu verificarea activului de partid.

Comisia de verificare in această Județeană a avut de verificat un număr de
420 de activiști, cuprinși in următoarele organe de partid, sindicale și organizații
de masă ce le vom arăta mai jos.
In urma directivelor primite s’a renunțat de a fi verificați in intregime acest
număr, limitându-ne la un număr de 259 membrii de partid, restul urmând
a fi verificați in faza a doua, ei fiind in mare parte din Comitetele sindicale pe
sectoare din uzină, o parte din ei aleși in ultimile alegeri sindicale, elemente
cu trecut și activitate necorespunzătoare / hitleriști sau antidemocratică / ele‑
mente care nu au fost verificate când au fost propuse.
Organele verificate
Comitetul Județean
Activul secțiilor Comitetului Județean
Comitetele Sectoarelor de partid din Uzină in număr de 7
Comitetul Sectorului 8 / care include orașul și C.F.R./
Birourile Comit. Jud. a org. de masă: Sindicat, A.R.L.U.S., U.P.M., U.F.D.R.,
U.T.M.
Comitetele Plășilor Reșița și Bocșa
In plasa Bocșa au mai fost verificate Comitetele de partid din Ocna de
Fier, Bocșa Română/ Fabrica de mașini /, C.F.R. – Bocșa Vasiovei și Birourile
organizațiilor de masă din Plasă A.R.L.U.S. și U.F.D.R.
Comitetul Sectorului Anina
Tot din aceste organizații am verificat președintele și secretarul Sindical, in
cazul când nu au făcut parte din Comitetul de partid
Numărul organelor verificate și cu Nr. membrilor repartizați după cum
urmează:
Verificați individual
= 284
Verificați colectiv și dat rezultatul
= 259
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Diferența de 25 membrii de partid verificați individual se justifică prin faptul
că o parte din ei au fost inlocuiți până la verificarea colectivă cu alte elemente
care au intrat la reorganizarea făcută in colaborare cu Comit. Județean pentrucă
erau necorespunzătoare atât ca trecut, cât și capacitate de muncă, urmărindu-se
prin aceasta și intărirea organelor de partid cu elemente sănătoase.
1. Comitetul Județean
un Nr. de 18 m.p.
2. Activul secțiilor Județene
„
„ 29
3. Sectorul I Poduri					
„
„9
4. Sectorul II Motoare 				
„
„ 11
5. Sectorul III Locomotive 				
„
„ 10
6. Sectorul IV Laminoare 				
„
„ 10
7. Sectorul V C.F.U. 				
„
„ 11
8. Sectorul VI Furnale 				
„
„ 12
9. Sectorul VII Samot 				
„
„8
10. Sectorul VIII Instituții
„
„ 12
11. Comitetul Plasei Reșița
„
„ 13
12. Comitetul Plasei Bocșa
„
„ 17
13. Comit. de partid Bocșa Română
„
„ 13
14. Comit. de partid Ocna de Fier 			
„
„ 10
15. Comit. de partid C.F.R. Vasiova
„
„8
16. Bir. org. Masă Plasa Bocșa UFDR, ARLUS
„
„6
17. Biroul org. U.F.D.R. Jud. Reșița
„
„4
18. Biroul organizației U.P.M.
„
„6
19. Biroul organizației U.T.M.
„
„5
20. Biroul org. Sindicat 				
„
„8
21. Biroul org. A.R.L.U.S. 				
„
„5
22. Comitetul de Sector Anina 			
„
„ 16
23. Activiștii Comit. Județean
„
„ 19
							Total 259
In urma scoaterei unui număr de activiști din secții la prima verificare a
activului și prin complectarea tovarășilor care au fost luați in muncă la Comisia
de verificare, a fost necesar să verificăm pe tovarăși care au fost ridicați in aceste
munci in număr de 19, număr care include 2 tovarăși și dela redacția ziarului
„Flamura Roșie” și 4 tovarăși care sunt propuși pentru a muncii in Subcomisiile
de verificare.
In urma verificării s’a obținut următorul rezultat:
Verificați colectiv
Confirmat calitatea m.p.
Scoși din muncă fără sancționare

=
=
=

259
235
23
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Sancționați și rămași in funcții
Sancționați și scoși din funcție
Propuși pentru școli de partid
Propuși pentru ridicare in funcție
Excluși din partid

=
=
=
=
=

3
25
20
14
26

Starea politică a Județenei Reșița inainte și după verificare
Inainte de inceperea lucrărilor de verificare in această Județeană au fost
scoase din munci de răspundere o serie de elemente necorespunzătoare de
către Comisia C.C. și reorganizate, ceace a fost un ajutor atât pentru Comisia
de verificare, cât și pentru intărirea organului de partid.
Totuși au fost găsite o serie de elemente necorespunzătoare, care in urma
lucrărilor de verificare au fost scoase in număr de 74 persoane.
Acest lucru a dovedit că conducerea partidului a recrutat elemente in funcții
de partid cu prea mare ușurință, fără să le verifice.
Acest lucru se simte și azi, pentru că atunci când s’au complectat secțiile cu
activiști in locul celor scoși la prima verificare, tot nu s’a ținut seamă de acest
criteriu, Comisia propunând scoaterea unui număr din cei ridicați in munci.
O mare greutate ce se resimte atât in recrutarea cadrelor, cât și in lucrările
de verificare este și acea că muncitorii stabili din această uzină in mare parte au
fost inscriși in diferite organizații politice fasciste, etc.
Iar ceilalți, care sunt veniți din altă parte, sunt tineri, cu trecut care nu se
poate verifica ușor și nu cunosc așa de bine problemele ce frământă această
mare uzină.
Deasemenea se resinte puternic educația trecutului, pronunțatul spirit impă‑
ciuitorist al social-Democrației de dreapta de acoperire a lipsurilor și activității
trecutului.
Pentrucă majoritatea celor scoși din muncă sau excluși din partid nu au ară‑
tat in fața partidului, la incadrare, la trimiterea in școli și funcții și nici in cursul
lucrărilor de verificare, trecutul lor.
Munca in organizația de partid nu s’a dus colectiv, nu s’au reușit să se antre‑
neze până jos toți membrii de partid pentru a-li se da sarcini concrete și nu s’a
controlat munca.
Si azi se resimte că grupele de partid nu-și duc viață pentrucă atunci când tre‑
buie făcută mobilizarea maselor, nu răspund intens in raport cu marele număr
de muncitori ce există, ceace ar fi necesa să fie activizați pentru că ar contribui
in mod eficace și activ la intrecerile și depășirile normelor de lucru.
In urma ajutorului dat de C.C. a lucrărilor de verificare și prin aducerea la
această Județeană a noului secretar care are spirit organizatoric, munca politică
s’a imbunătățit.
S’a reușit să se desvolte spiritul de răspundere in muncă, de combativitate
față de dușmanul de clasă.

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

79

Exemplu: La sectorul Locomotive rămănea cu producția in urmă. In cursul
lucrărilor de verificare desbătând și această problemă, organizația de partid a
mobilizat muncitorii prin muncă voluntară, supraveghere atentă și antrenarea
muncitorilor, programul de atunci este implinit și depășit.
Un alt exemplu, până in prezent existau foarte multe incercări de sabotaj
mai ales in sectoarele C.F.U., Laminoare și Oțelărie, Si aici organizațiile de par‑
tid interesându-se mai deaproape in colaborare cu administrație, au reușit să
elimine aceste incercări, care impiedică bunul mers al producției.
Un alt aspect pozitiv al verificării a fost și acela că in ultima fază de verificare,
membrii de partid au inceput să folosească din plin arma criticei și autocriticei,
ajutând atât verbal cât și scris Comisia de verificare.
Au inceput să i-a poziție hotărâtă impotriva lipsurilor, ceace a dovedit incre‑
dere in partid văzând felul cum se face verificare.
Chiar membrii de partid, muncitorii cinstiți privesc cu incredere partidul,
acceptând să fie primiți in partid.
Chiar și in jos, in masa membrilor de partid, atașamentul față de partid a
crescut.
Exemplu: Tov. Mezin Petru care in timpul când a fost atacat de un bandit,
dușman al clasei muncitoare, s’a luptat cu el pe viață imobilizându-l fiind astfel
prins și predat organului de securitate.
Biroul Comitetului Județean nu a reușit să antreneze in rezolvarea sarcinilor
toate organizațiile de masă și in special Sindicatul, care de altfel este foarte slab
și care nu primește ajutor efectiv din partea C.G.M.
La fel caută să rezolve o serie de probleme care cad in sarcina administrației,
ceace se neglijează munca politică și nu se poate simți responsabilitatea aces‑
tora in muncă.
Conducerea administrativă a U.D.R. trebuie ajutată prin ridicare a elemente
cu pregătire și devotament pentru clasa muncitoare.
Exemplu la C.F.U. unde este un punct vital pentru U.D.R. și care nu
funcționează cum trebuie, este condus de Ing. Ionescu element din vechea
gardă, care se poate inlocui cu elemente sănătoase de la C.F.R. din acei munci‑
tori cu școală superioară C.F.R. care au experiență in aceasta direcție.
Dacă in Sectoarele din fabrică s’a reușit creșterea și imbunătățirea muncii
politice, nu tot acest lucru s’a intânplat cu Plășile Reșița, Bocșa și Anina, unde
Comitetul Județean nu s’a interesat in deaproape de felul cum se muncește, de
ridicarea elementelor in munci de răspundere și nu a controlat munca.
Exemplu in Plasa Bocșa atât in conducerile organizațiilor de partid, cât și
cele de masă, au intrat elemente cu trecut dubios, legionar, etc., acest lucru fiind
in parte opera fostului secretar de plasă Pol Petre, element dușmănos strecurat
in partid.
In urma verificării au fost scoase aceste elemente și inlocuite cu elemente
muncitorești, după care se simte imbunătățirea muncii.
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Atăt in Reșița cât și in plăși se resimte că sectele religioase și in special baptiști,
se organizează și sunt activi, atăturându-se de ei și elemente dușmănoase,
aceștia reușind să trimită la școli de misionari, chiar dintre muncitori.
Munca Comisiei de verificare
Comisia de verificare, a intâmpinat greutăți in ceace privește complectarea
dosarelor care au venit din secția de cadre in majoritate numai cu adeziune,
complectare care s’a făcut exclusiv numai de Comisie.
Aparatul tehnic, al Comisiei a suferit permanent schimbări prin trecerea
celor recrutați dintr’o muncă in alta și prin scoaterea lui Sărbu Ioan, care deși
verificat și aici este lipsa Comisiei că nu a cercetat mai profund trecutul său,
bazându-se mai mult pe referințe, ceace a dovedit că nu totdeauna te poți ori‑
enta după acestea, a dovedit-o că el a fost inscris si in P.N.T.-Maniu unde a luat
parte la ședințe, fiind astfel scos din muncă.
Pe lângă aplicarea in practică a directivelor și instrucțiunilor primite dela
Comisia Centrală de verificare, Comisia a intrebuințat in ultimul timp să țină
din nou cu activul de partid / și asta in Plăși / prelucrarea importanței verificării
pentru a trezi conștiința tovarășilor, ceace a dat rezultate pozitive.
Deasemenea la complectarea chestionarelor, s’a accentuat mai mult ceace la
fel unii tov. au arătat sincer trecutul lor.
La darea rezultatului verificării s’a prelucrat și scos in evidență atât lipsurile
intregului colectiv cât și individual, ceace a dus la intărirea muncii.
In urma ședințelor de muncă, pe care le-am avut la Comisia Centrală de veri‑
ficare, Comisia a invățat și aplicat prelucrarea temeinică chiar și cu cei excluși,
arătându-le abaterile și devierile pentru care au fost scoși din partid, lucru care
se resimte că ei iși i-au angajamente scrise și verbale in mod voluntar, fără să le
ceară cineva, că ei vor munci pentru a se reabilita.
Comisia de verificare la inceperea muncii nu a avut un material documentar,
ceace a necesitat pierdere de timp până la procurarea lui și sistematizarea fără
de care nu se putea munci.
In cursul lucrărilor de verificare, dintre cei verificați, comisia a propus pen‑
tru școli de partid 20 elevi, care au și terminat școala fiind promovați activiști.
Membrii Comisiei și-au insușit munca făcând progrese, nu a existat
neințelegeri.
Comisia a luat parte la ședințele plenare, s’a dus la ședințele organizației de
bază, insă nu a ținut perfect legătura cu masele și asta și din cauza insuficienței
de timp.
Membrii Comisiei au cetit materialul documentar, pentru a-se putea iniția
asupra lui.
In privința ridicării nivelului politic comisia nu a studiat in intregime mate‑
rialul recomandat de C. Centrală, insă in colectiv a cetit și desbătut materialul
de partid și ziarul.
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In muncă de verificare Comisia a fost ajutată de Comitetul Județean, care a
prelucrat și antrenat muncitorii pentru a ajuta Comisia.
Dosarele celor verificați au fost complectate după instrucțiunile primite și
predate secției de cadre, iar ale celor excluși au fost trimise Comisiei Centrale.
Comisia a făcut propuneri Comisiei Centrale de președinți și membrii a-i
subcomisiilor, inaintând raport in acest sens.
Reșița 11 Maiu 1949
Comisia de verificare Jud. Reșița
Președinte
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 162 –165
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7. 1949, mai, 17. Raport de activitate al comitetului
județean de partid referitor la situația politică și
organizatorică din județul Caraș și din orașul Reșița
PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN
COMITETUL JUDEȚEAN REȘIȚA

RAPORT

Activitatea Comitetului Județean Reșița este concentrat în mod special asu‑
pra uzinelor, cari cuprind în raza lor trei mari sectoare de activitate:
1/. Sectorul Exploatări, care cuprinde sectorul Siderurgic și fabricile
prelucrătoare.
2/. Sectorul Minier, care cuprinde minele Anina, Doman, Secul, Ocna de Fier,
Delinești, Sinersig, pe teritoriul Timișului și Armeniș pe teritoriul Severinului.
3/. Sectorul Silvic, care cuprinde 9 ocoale, 87.969 ha. pădure, trei fabrici de
cherestea și trei gatere.
Aceste trei mari sectoare cuprind un număr de 27.796 muncitori, funcționari
și tehnicieni.
Situația Organizatorică:
Partidul nostru în Județeana Reșița, are un număr de 5660 membri în cen‑
trele industriale și un număr de 630 de membri la sate. Total avem 6490 mem‑
bri de partid. Afară de aceștia avem un număr de 183 membri cari nu au situația
clară, veniți din diferite părți, iar un număr de 1343, care au plecat din județeana
noastră, fără ca să anunțe unde.
Activitatea celor 6490 de membri, este cuprinsă de Comitetul Județean, prin
9 comitete de sectoare, 2 comitete de plăși și 9 comitete de organizații de partid,
care toate cuprind un număr de 191 organizații de bază. și 763 grupe de partid.
Comitetul nostru Județean, în urma lucrărilor Comisiei de Verificare, a
fost reorganizat la începutul lunei Ianuarie a.c. dându-i-se o componență
sănătoasă, astfel că el se compune din 25 tovarăși, dintre care avem 21 mun‑
citori, 2 funcționari și 2 ingineri. Comitetul Județean își desfășoară activita‑
tea pe baza planului de muncă și ține ședințe odată pe lună, în zilele de 27
și 28, unde se dau rapoarte din partea tovarășilor cu diferite munci ca: Arlus,
Școala Medie, CAFG, UFDR și UTM, în urma cărora se pun întrebări și se
fac discuții. În discuții tovarășii folosesc critica și autocritica în mod obiectiv.
Avem în cadrul Comitetului și tovarăși care nu-și însușesc critica, cum este tov.
inginer Obradovici și tov. Focht, care după critică caută să-și justifice lipsurile.
Din cei 25 de tovi cari compun Comitetul Județean, doi sunt la școli de partid
și doi lucrează la Comisia de Verificare. Ceilalți tovi au munci bine stabilite și
muncesc pentru aplicarea în viață a sarcinilor ce stau în fața Județenei. Biroul
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Județean ține ședințe regulate în fiecare săptămână Luni dimineață, ordinea de
zi fiind fixată dela penultima ședință. În aceste ședințe se face analiza muncii la
o secție sau două, unde se pun întrebări și se fac discuții, pe baza cărora se iau
hotărâri ce se trec împreună cu celelalte sarcini [într-un] proces-verbal. Biroul
duce muncă în colectiv și fiecare tov. responsabil de secție, se ajută unul pe
celălalt în muncă și deasemeni activitatea lor se desfășoară pe baza unui pro‑
gram de lucru zilnic. Critica și autocritica este întrebuințată de tovi unul față de
celălalt și față de secretar. Critica se mai folosește și în afara ședințelor de Birou,
în discuții, când se observă greșeli.
Cei trei instructori județeni sunt împărțiți pentru munca din exterior, pentru
plasa Bocșa, plasa Reșița și sectorul Anina. Ei depun muncă aci, pe întreaga
perioadă a planului. În cursul săptămânii 5–6 zile ei stau pe teren, iar Luni d.m.
se ține cu ei o ședință de către unul din secretari, după ședința de Birou, unde
participă și responsabilii unor secții. În aceste ședințe instructorii dau rapoarte,
pe baza cărora se fac discuții, accentuându-se pe metodele folosite pe teren de
fiecare tovarăș. Se trasează noui sarcini printr’un instructaj amănunțit, urmat de
întrebări și discuții, astfel ca tovii să cunoască bine cum să aplice în practică sar‑
cinile. În urma acestor ședințe, observăm că simțul de răspundere a tovarășilor
instructori, este în creștere. Ei urmăresc mai bine ținerea ședințelor, cât și pre‑
gătirea lor. Deasemenea sesizează mai bine unele probleme și ia măsuri pe loc,
așa cum tov. Silaghi Mihail, văzând că la Coop. din Bocșa-Română, muncitorii
se plâng de conducătorii cooperativei, prin organele Federalei Oravița, a des‑
coperit fraude de 445.000 de lei, a demascat pe defraudatori și apoi miliția i-a
arestat.
La ultima ședință de Birou din 16 Mai a.c., din rapoartele date și discuțiile
purtate, a reeșit că sarcinile de complectare a secțiilor județene, a comitetelor de
plăși și sectoare, cât și a organizațiilor de partid, sunt terminate și au fost ridicate
în muncă, elemente noui, verificate de secția noastră de cadre. Au fost ridicați
în aceste munci, cu ajutorul Comisiei de Verificare, 97 de tovi, cari au trecut
prin școala medie a județenei, sau prin cursurile serale. Acești tovi nu au încă
experiență în muncă, mulți dintre ei n’au trecut nici prin birourile organizațiilor
de bază. Din aceasta cauză secțiile județene, deși iși desfășoară activitatea pe
baza planului, ele nu duc muncă colectivă, ci mai mult izolată. Nu s’a reușit ca
fiecare tov. din secție, să-și facă un program de lucru zilnic. Pentru a-i ajuta să
crească și să-și cunoască mai bine munca, am introdus in cursul lunei Aprilie,
ședințe cu birourile secțiilor, în fiecare Luni seara, după ședința Biroului. Iar a
doua zi dimineața am introdus ședințe cu secțiile județene. La aceste ședințe
participă secretarul sau secretarii adjuncți. La ordinea de zi, la ședințele de
secții, se analizează munca unei comisii, unde tovii pun întrebări și fac discuții.
Apoi se trasează sarcinile ce stau în fața județenei în acea săptămână, legată de
secția respectivă, urmată de întrebări și discuții. La fel în ședința organizației
de bază a activului Județean, care ține din două în două săptămâni ședințe, s’a
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introdus ca rapoartele responsabililor de grupă și prelucrările ce se fac, să fie
legate de sarcinile ce stau în fața Județenei. În urma acestor ședințe, tovii din
secția de cadre, au reușit într’o oarecare măsură să-și planifice munca, pășind
chiar la întreceri între ei, pe baza de punctaj, fixând puncte pentru anumite
lucrări ce le fac tovii. Deasemeni pentru studiul individual, cât și punctele nega‑
tive pentru lipsă de vigilență, întârzieri și neglijențe în muncă.
În general observăm, că în urma acestor ședințe și colectivele secției orga‑
nizatorice și ale secției de propagandă și agitație, își cunosc mai bine sarcinile,
au devenit mai combativi și punctuali față de îndeplinirea sarcinilor și față de
bunurile partidului. În luna Aprilie, datorită muncii lor, ședințele birourilor și
comitetelor de sectoare, cât și a birourilor organizațiilor de bază, au fost mai
bine pregătite, mobilizările mai bine făcute, iar sarcinile ce le aveau în legătură
cu 1. Mai, au fost bine aplicate în practică. Comitetele noastre de plăși, sectoare
și organizații de partid, fiind întărite înspecial cu secretari buni, tovi verificați
de Comisia de Verificare, țin ședințe de birouri și comitete de două ori pe lună.
Deși ședințele lor s’au ținut regulat, activitatea unor comitete nu se desfășoare
în mod planificat. Unii membri ai comitetelor încă nu-și cunosc suficient sar‑
cinile, așa cum avem cazuri la sectorul 5 C.F.U., unde la o ședință de control al
muncii ținută în ziua de 28. Aprilie a.c., tov. Budacec Pavel nu știa ce sarcini are
și nu luase parte la nici o ședință a organizației de bază. La fel avem comitetul
org. de partid dela șantierul barajului Văliug, al cărui secretar tov. Puiu, n’a
reușit să antreneze nici biroul și nici comitetul în muncă, din cauza nivelului
său politic slab. Tov. nu cunoaște până acum ce este un comitet sindical și ce
este un comitet de partid. Avem și comitete care muncesc mai bine, care caută
să se țină de plan, cum este comitetul sectorului II. Motoare, al cărui secretar
este tov. Gheju Ioan, care își ține ședințele regulat de două ori pe lună, cu ordine
de zi bine pregătită, unde se face discuții, se iau hotărâri și se împart sarcini,
care se trec în proces-verbal. La fel este comitetul sectorului Poduri, al cărui
secretar este un tov. tânăr, Mihalcea Petru, care a reușit să cuprindă mai bine
munca, să aibă o schemă de organizare și un program de ședință coordonat
cu ale organizațiilor de masse. Pentru a-i ajuta pe tovii secretari de a cuprinde
munca, noi am stabilit cu ei ședință de instructaj, de două ori pe lună. La aceste
ședințe se iau două-trei rapoarte, se fac discuții asupra lor și se prelucrează cu
ei un material ideologic. Cu tovii secretari din sectoare de uzină, am mai stabilit
și o legătură zilnică prin secția organizatorică. Astfel în fiecare zi de la ora 7, ei
sunt pe teren în uzine, iar la ora 8 sunt la Județeana, unde arată care este situația
pe teren și primesc unele lămurir și sarcini ce survin între timp. Comitetele de
uzină se ajută între ele, inspecial asupra producției. Din cele 191 de org. de bază,
163 sunt organizate în centrele industriale. Ele sunt împărțite pe schimburi și
pe locul de muncă, însă nu am reușit o stabilitate a lor, prin faptul că procesul
de producție ne împiedică. / Atunci când unul dintr’un schimb este bolnav, sau
lipsește, locul lor trebuește complectat / Din cele 163 org. de bază din centrele
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industriale, avem 73 care funcționează mulțumitor, iar 190 care funcționează
mai slab. Cele care funcționează bine, se datorește faptului, că birourile lor au
fost reorganizate, îmbunătățindu-li-se compoziția, prin scoaterea din birou a
maeștrilor și șefilor de echipă și alegând în primul rând un secretar bun, veri‑
ficat de secția noastră de cadre. Totuși nu putem afirma, că am reușit chiar în
aceste birouri să scoatem elementele cu trecut dușmănos. Au mai rămas foști
hitleriști și legionari. Aceasta pentrucă avem org. de bază, unde aproape toți
membri sunt cu trecut dubios. Exemplu org. de bază dela Laboratorul Fizic,
care are un număr de 56 tovi, dintre care 36 au fost cunoscuți hitleriști, legi‑
onari sau afaceriști. Birourile acestor organizații de bază țin ședințe în fiecare
săptămână, își pregătesc singure ordinea de zi. Întotdeauna la ședința org. de
bază se iau rapoarte dela respons. de grupe și trasează sarcini pentru majorita‑
tea membrilor din org. de bază. Rapoartele resp. de grupă le supun întrebărilor
și discuțiilor. Participarea la ședință a acestor org. de bază, este de circa 90%.
Discuțiile care se poartă în ședință, sunt încă slabe. Exemplu org. de bază Nr. 3
dela Laminoare, din 27 de tovi prezenți, au luat cuvântul numai doi. La altele
cum este org. de bază Nr. 1 dela Motoare, din 28 tovi prezenți, au luat cuvântul
9.
După prelucrarea materialului de partid, în aceste ședințe se trasează sarcini
pentru responsabilii de grupi și unele pentru tovi potriviți. Exemplu org. de
bază Nr. 1 dela Sectorul IV. La ședința din 14/IV a.c. După prelucrarea făcută
de tov. secr. Costea, care a prelucrat hotăririle Bir. Politic, tov. Kulcsar Ludovic,
resp. organizatoric, care prezidase ședința, dă sarcină tuturor tovilor, ca a doua
zi dimineață să discute la venirea înspre fabrică, cu muncitorii, problema prelu‑
crată. Dă apoi sarcina tov. Ursu Ioan, resp. grupei I., ca prin muncă de lămurire
să facă 5 abonamente la „Scânteia” și 5 la „Flamura Roșie”, să facă control dacă
grupa este cu cotizația la zi, să îndrumeze doi tineri la cor sau echipe culturale
și să țină cea mai bună curățenie la locul de muncă al fiecărei tov. Tov. Lajos
Petru, membru de partid, i se dă sarcina de a îngriji cuptoarele să funcționeze
normal, să le curețe coșurile, pentru a avea tiraj și pentru a nu consuma com‑
bustibil. Să îndemne deasemeni pe tovi, care stau de vorbă pe lângă cuptoare,
să meargă la lucru. Tov. resp. de grupă Alexe P. Ioan, după ce i s’a repartizat
sarcinile și-a luat angajamentul de a lămuri și a arăta tovilor cu care lucrează,
cum trebue să se ferească de accident. După ședință biroul a rămas pe loc,
împărțindu-se care ce grupă va supraveghea în cursul săptămânei, participând
și la ședința ei. Față de cei care lipsesc dela ședințele org. de bază, unele birouri
au luat măsuri așa cum face tov. Urban Francisc, secr. org. IV. Locomotive deai
chema pe tovii cari lipsesc, în fața biroului, lămurindu-i despre necesitatea par‑
ticipării la ședințe. Acelaș lucru îl face și tov. Esenschi Aurora, secr. org. de bază
Nr. IV dela Hala-Nou.
Birourile altor org. de bază lucrează slab, prin faptul că nu am reușit până
acum să avem în fruntea lor secretari buni verificați. Ședințele lor și ordinea
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de zi, le pregătesc întotdeauna comitetele de sectoare. Ședințele lor care se țin
după program, au o frecvență slabă și întrebările și discuțiile la fel sunt slabe.
Unii din secretari folosesc metode cazone, nepermițând tovilor să critice biroul.
Exemplu la șed. org. de bază 2 Laminoare, în biroul cu Agit. și Propag., se
găsește un tov. Maestru Spinei Teodor, care la ultima ședință de prelucrare a
hotăririlor Bir. Politic, a căutat să combată pe tovii care l-au criticat de felul cum
a lucrat în Comisia de Încadrări. La ședințele unora din aceste org. de bază,
în conducerea birourilor sau în org. de bază se găsesc vârfuri, maeștri, șefi de
echipă etc.., care prin discuții monopolizează ședința. Exemplu la org. de bază
a Modelăriei, unde maestru Drăgoescu Petre, participând la discuții, a vorbit
aproape o oră, punând chiar problema greșit, că sistemul de salarizare nu este
bun, că el nu asigură tot ceea ce trebue muncitorului. Pentru întărirea și ridi‑
carea nivelului membrilor din bir. org. de bază, am luat măsuri de a alege pe
cei mai potriviți tovi, ca secretari, ridicând în acelaș timp în conducerea celor 73
org. de bază și trei secretare femei, două organizatorici și una cu cadrele. Am
introdus ședințe cu bir. org. de bază, de două ori pe lună pe sectoare, iar de 2
ori singure, unde participă un membru al comitetului de sector. Deasemeni
suntem în perspectivă, să deschidem un ciclu de conferințe numai cu secreta‑
rii org. de bază, care au fost verificați. Aceste conferințe legându-le de muncă
practică.
O greutate în munca de ridicare a tovilor o avem inspecial la sectorul VI.,
secțiile Furnale și Oțelărie, unde 80% din membri de partid călătoresc cu tre‑
nul și nu-i putem ține la ședințe, întrucât unii merg aproape 2 ore și jum. cu
trenul până acasă, iar când rămân la ședințe, sunt nevoiți să numai plece, pen‑
trucă trenul pleacă după 8 ore, când ese celălalt schimb din lucru. Org. de bază
sătești avem 28. Ele țin ședințe de 2 ori pe lună, ca și cele de uzină. Birourile
lor sunt compuse din 3–5 tovi. Componența acestor birouri nu este peste tot
sănătoasă. Mai avem în ele notari, învățători, care conduc ședințele birocratic,
sau pun întrebări sub formă de audieri. Suntem în curs de a definitiva care
sunt chiaburii în org. de bază pentru a-i putea scoate. În ședințele org. de bază
sătești, discuțiile se poartă mai mult în jurul cooperativelor, a însămânțărilor și
foarte puțin se ocupă tovii de cetit. La prelucrarea rezoluției din 3–5 Martie care
s’au făcut în org. de bază sătești, unele întrebări au oglindit, că tovii au înțeles
și și-au însușit acest material, iar unele din discuții au lămurit întrebările puse,
ceea ce dovedește că o parte din tovii au înțeles prelucrarea. Au pus întrebări 78
de tovi, iar 28 au participat la discuții. După prelucrarea rezoluției se observă,
că membri de partid săraci au devenit mai combativi, însă nu iau poziția hotă‑
rită față de chiaburi. Chiaburii caută să intimideze pe mijlocașii, din care cauză
aceștia stau pasiv.
Din cele 763 de grupe de partid pe care noi le-am organizat, nu activează
decât 227. Ședințele acestor grupe care activează, se țin din două în două săptă‑
mâni, intre intervalele ședințelor org. de bază. În ședința lor discută mai mult
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producția. În unele așa cum este cele dela Hala-Nou de Mașini, am reușit ca
în afară de producție să se repartizeze și sarcini pentru cetirea unor broșuri și
legătura ce trebue să aibă fiecare membru al grupei cu 2–3 nemembri de partid,
prin care să pună în practică toate sarcinile. Celelalte grupe sunt organizate,
însă nu am reușit să le activizăm. În planul nostru de muncă am prevăzut în
fiecare lună câte vom activiza. Aceasta merge greu, pentrucă suntem nevoiți să
ținem ședințe în locuri neprielnice din lipsă de spațiu, care de multe ori sunt
perturbate. Cu responsabilii de grupe se ține ședințe de 2 ori pe lună, pe sec‑
toare, unde participă un membru al Bir. de sector.
Educarea și pregătirea cadrelor:
Urmărind complectarea golurilor ce le avem în aparatul de conducere al
Partidului, și ținând cont de nivelul politic slab al tovilor, am pus accentul pe
recrutarea de tovi pentru școala medie a județenei. Seriile a 6 și a 7-a, care s’au
terminat în Februarie și Mai, prin faptul că am selecționat și verificat mai bine
pe cei propuși și prin faptul că am introdus metoda intrecerilor între grupe,
tovii și-au însușit într’o bună măsură materialul. Numai din ultima serie care
s’a terminat la 1 Mai, din 38 de elevi, 17 au fost scoși din producție ca activiști
ai județenei Partidului și județenei org. de masse. 12 sunt în comitetele de sec‑
toare, iar restul în bir. org. de bază. Pregătirea acestor 2 serii s’a făcut mai bine
prin faptul că lectorii care au predat lecțiile, s’a ținut cu ei ședințe, inainte de
deschiderea școlii, unde li s’a arătat necesitatea ca ei să se pregătească mai bine.
Pentru a ridica secretari de org. de bază și responsabili de grupe, avem deschise
două cursuri serale, unul cu 38 de elevi și unul cu 28 de elevi. La fel avem
deschis la Anina un curs seral cu 32 de tovi și un curs la Bocșa-Română cu 40
de tovi. Frecvența la aceste cursuri este de 80–85%. Lecțiile sunt predate de
tovi membri ai comitetelor de sectoare și plăși. Tot pentru educarea cadrelor
și a membrilor de partid, avem organizate 22 de grupe de studiu individual al
Istoriei Partidului Bolșevic al URSS. În aceste grupe, formate din 15–25 de tovi,
avem cuprinși 536 de tovi, dintre membrii comitetelor de sectoare și plăși și
membrii din comitetele org. de partid, activiștii județenei și membrii din bir.
org. de bază.
Responsabilii acestor grupe de studiu sunt tovi cari au o școală medie de
partid și sunt mai ridicați. Înaintea de expirarea timpului fixat pt studierea unui
capitol, se ține o ședință cu toată grupa, unde se lămuresc anumite probleme
neînțelese. Apoi se face un seminar, unde pe baza unor întrebări date dinainte,
tovii răspund. Pentru educarea masselor am organizat un ciclu de conferințe
publice, care se țin de 2 ori pe lună la Casa Muncitorească, de către membri
Biroului și Comit. Jud. La ultima conferință ținută, cu titlul “Democrațiile popu‑
lare în drum spre socialism”, au participat circa 1500 de persoane. Un rol îl au
în culturalizarea masselor și gazetele de perete al căror conținut s’a îmbunătățit
mult în ultimul timp. Ele tratează probleme legate de producție, de disciplină,
economii, intreceri și curățenie. Popularizează pe evidențiații în producție,
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critică pe cei ce au rămas în urmă și nu au îndeplinit planul. Exemplul gazeta
de perete dela Serv. Investiții, unde se face articole pe 2 coloane, o coloană cu
fapte bune, demne de urmat, și o coloană cu fapte rele, unde sunt date numele
funcționarilor care întârzie, pleacă mai devreme, sau nu lucrează. Aceste arti‑
cole sunt viu comentate de funcționari și muncitori. Colectivele de redacție ale
gazetelor de perete, sunt instruite din două în două săptămâni, ele au un număr
de peste 100 corespondenți, care o mare parte sunt și corespondenți ai ziaru‑
lui local “Flamura Roșie”. În afară de gazetele de perete, avem organizate și
două “Colțuri Roșii”, unde se popularizează fruntașii în producție. Totuși nu
am reușit ca gazetele să oglindească zilnic orice problemă importantă, cu toate
că in unele secții avem gazete fulger. Întrecerile socialiste nu sunt suficient
urmărite și elementele fruntașe nu sunt destul de popularizate. Gazetele de
perete se citesc regulat și articolele ce tratează despre fapte rele, se difuzează
foarte repede în masse. Avem afișate peste 1000 de lozinci, legate de producție,
precum avem și o serie de panouri cu diagrame, fotomontaje cu evidențiații în
producție și panouri care reprezintă faze de muncă. În munca de culturalizare a
masselor, folosim și cele 12 echipe culturale, creiate pe sectoare, care antrenează
inspecial tineretul. Am introdus cântece sovietice, pentru care massa arată inte‑
res și dragoste. Astfel “Troica”, deși slab jucată, a fost viu aplaudată de massă.
Pentru conducerile acestor echipe culturale, ne lipsesc elementele pregătite.
Cinematografele care sunt în număr de trei și două mobile, în cursul lunei
Aprilie au rulat 17 filme sovietice, la care au participat 37.700 de spectatori.
Avem organizat un corp de 410 agitatori, în cadrul întreprinderilor. Cu ei se
prelucrează din două în două săpt., rubrica “În ajutorul agitatorului”. – Munca
lor a contribuit la terminarea unor lucrări urgente, așa cum a fost și cu cuptorul
Nr. 1 dela Oțelăria Siemens-Martin, care a fost refăcut în 9 zile, în loc de 20
cât era calculat de tehnicieni și prevăzut în program. Un factor important în
munca de mobilizare, și organizare și educare, ne-o dă ziarul “Scânteia”, care
difuzează în număr de 8266 exemplare. El am reușit ca să fie cetit în unele
secții, în pauzele libere, pe grupe. Așa cum avem la Motoare, Hala-Nouă, și
Fabrica Veche de Mașini. Deasemenea avem ajutor în culturalizarea masselor
și prin ziarul “Flamura Roșie”, organul Comit. Jud. local, care se difuzează în
număr de 12.500, prin ziarul “Pentru pace trainică,” care se difuzează în 1600
de exemplare și în general prin cele 32.970 de ziare și reviste, care se difuzează
lunar. În luna Aprilie, pe lângă aceste ziare s’au mai difuzat și 23.364 de broșuri,
în valoare de 491.479 lei. Avem și un număr de 47 biblioteci, care au aproxi‑
mativ 6000 de volume, frecventarea acestor biblioteci, este în creștere. Mai
funcționează la Reșița un “Club Muncitoresc”, care are circa 3000 de volume,
un aparat de radio, o secție de șah, reviste și ziare. Acest Club, este frecven‑
tat de circa 150 de muncitori zilnic, și sunt citite lunar peste 800 de volume.
Deasemeni ne ajută cele trei stațiuni de amplificare, care au un număr de 31
megafoane. Ele sunt folosite ca un mijloc de agitație în masse. Au programe
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zilnice, care cuprind știri politice și de uzină. În transmiterea știrilor din uzine,
se pune accentul deosebit pe popularizarea evidențiaților în producție, a echipe‑
lor fruntașe și se critică defecțiunile și elementele delăsătoare.
Munca sindicală:
Pe raza noastră de activitate sunt cuprinse 8 sindicate, aparținând diferitelor
uniuni. Cel mai puternic este Sindicatul Unit UDR, care cuprinde 27.640 de
membri, împărțiți în 22 de localități și pe cuprinsul a trei județene. Tocmai din
aceasta cauză a răspândirii pe un teritoriu așa de mare, munca este mai grea
ca la restul sindicatelor. Munca acestui comitet s’a îmbunătățit în urma alegeri‑
lor sindicale, prin faptul că a fost complectat cu elemente cinstite. Majoritatea
activiștilor sunt noui în muncă, lipsiți de experiență și cu nivel politic scăzut.
Prin ajutorul dat de Bir. Jud. al Partidului, care a participat la unele ședințe
ale Comit. și Biroului Sindical, prin instructajele făcute s’a arătat dificiențele
muncii sindicale și cauzele lor, reușind ca o parte din activul sindical, să fie
antrenat cu hotărâre în muncă. O parte mai stă încă pasiv și contribuția lui este
insuficientă în muncă. La fel sunt ajutate comitetele de fabrică, de către comit.
de sectoare și plăși, dar nu s’a reușit ca toate să activeze intens și să-și țină
ședințe regulate. Din cauza lipsei de inactivitate a comitetelor de secții, munca
grupelor sindicale este aproape inexistentă. Ședințele sindicale nu se țin peste
tot în mod organizat, adică după un plan concret, prevăzut cu ordinea de zi,
cine și unde ține ședință. Bir. Jud. a ajutat Bir. Sind. arătându-i cum trebue dusă
munca, cum să fie organizate ședințele și cum să le planifice pentru a nu se
suprapune altor ședințe. Cotizațiile sindicale sunt plătite din mână și se achită
în proporție de 80%. După apariția timbrelor de cotizații sindicale muncitorii
merg în proporție destul de mare să-și achite cotizațiile. Munca culturală în
cadrul sind. merge greoi, din cauza că tovii din secția cult. nu depun tot efortul
și capacitatea lor. La fel și în difuzarea materialului și distribuirea cărților din
biblioteci.
Consfătuirile de producție se țin de 2 ori pe lună, pe secții și ateliere, unde
se prelucrează planul de producție, lunar, pe săptămână, chenzină, maeștri,
mașini și echipe. Problemele de producție sunt viu desbătute aproape în toate
secții de către muncitori. Ei semnalează o serie de probleme, care nu sunt bine
puse la punct și care impiedică procesul de producție. Exemplul consfătuirea
secției de Laminoare, din ziua de 11 Mai a.c., unde după ce s’a prelucrat planul
pe linii, în cantități și repere, ing. Loziciu, a arătat muncitorilor rezultatele mun‑
cii obținute în urma penultimei consfătuiri, îndemnându-i să aibă mai mare
vigilență și să muncească cu acelaș elan, să obține rezultate și mai frumoase în
producție. Tov. Paul Ioan, sesizează unele lipsuri, ca plăși de acoperire la linia
fină, pentru a preintâmpina accidentele. Tov. Oprea Horia, propune introdu‑
cerea unor rolur de metal la intrarea laminatului in calibru, care vor duce la
ușurarea muncii muncitorului, iar prin aceasta se va produce mai mult. Tov.
Vațuli Iosif arată că la linia pregătitoare, masa se deplasează în toate direcțiile,
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ceeace pune în primejdie producția și chiar viața muncitorilor. El cere sprijin
celorlalți muncitori și-și ia angajamentul ca să pună la punct într’un timp scurt
și fără ca producția să sufere. Dela aceasta ședință muncitorii au plecat cu elan
și hotărire de a-și indeplini programul laminoarelor.
Noul sistem de salarizare după ce a fost prelucrat pe linie de partid și sindi‑
cat, s’au făcut încadrările, pentru care s’a acordat un timp scurt din partea orga‑
nelor superioare administrative. Din această cauză unele lucrări din unele secții
au fost date peste cap, iar pe de altă parte s’au observat rigiditatea comisiilor față
de diagrame. Toate acestea au dus la unele nemulțumiri și frământări. Imediat
ce s’a constatat acest lucru, Partidul a sesizat organele sindicale și administra‑
tive și impreună cu ei s’au luat măsuri. Până la apariția hotăririlor Bir. Pol.,
comisiile inființate de către noi, au verificat 1200 de contestații, dintre care au
găsit just 940. – Apărând și prelucrând hotăririle Bir. Pol., s’au prezentat din
nou o serie de oameni, cerând rectificări de incadrare. S’au reorganizat subco‑
misiile pe secții și ateliere și o comisie centrală pe întreg combinatul UDR. In
primele zile, datorită unor metode de muncă ale subcomisiilor, s’au observat
tendința de rectificare generală. După trei ședințe de instructaj cu subcomisiile,
problemele au fost ințelese mai just și aplicate în practică. Au fost făcute 5130
de contestații și s’au găsit just 3686. Majoritatea subcomisiilor au lucrat bine,
inspecial cele din Siderurgie și mai puțin bine, cele dela prelucrătoare. S’au
observat la Subcomisia dela Sculărie, tendința de a ridica toți strungarii în categ.
VII. –
Comisiile de Asigurări Sociale au luat in mână problemele lor, cu toate că
au numai noțiuni elementare in aceasta direcție. Ele s’au antrenat și muncesc
bine. Nu s’a reușit să se antreneze comisiile de secții și inspecial responsabilii
din grupele sindicale. S’a inceput pregătirea lor in cursuri serale pe sectoare,
pentru a-și cunoaște rolul, formele de muncă și răspunderea pe care o au. Prin
munca Comisiei de pe lângă Sindicat și a celor de pe lângă comit. de fabrică
din intreprinderi, s’au creiat 5 posturi de prim ajutor in uzine, 23 de dispensare
la Reșița și 14 pe cuprinsul sectorului Miner și Silvic. La aceste dispensare se
consultă zilnic, în medie 1700 muncitori și familiile lor. Un procent din aceșt
1700 muncitori, ce se prezintă la medici, nu sunt bolnavi și prezintă insinuări
de boală, unii medici care mai sunt cuprinși de corupție, le-acordă concedii.
Aceasta se observă inspecial în perioada muncilor agricole, la semiproletarii ce
lucrează în cadrul uzinelor noastre.
Contractul colectiv a fost încheiat, dar încă n’a fost semnat de Uniune, CGM
și Minister. Adică nu a fost legalizat. In ceeace privește respectarea angajamen‑
telor prevăzute în el, nu s’a reușit atât din partea administrației, cât și din par‑
tea Sindicatului, punerea în practică a unor angajamente. Exemplul, Sindic.
a luat angajamentul să organizeze comitete pe lângă cantine, iar direcția și-a
luat angajamentul să introducă un ventilator la moara de măcinat dolomite și
să curățească o fântână pt. apă potabilă la secția 3330. – Aceste angajamente,
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ca dealtfel și celelalte toate nu sunt rezolvate decât în mică parte. Inspecial nu
este respectat darea hainelor de protecție, unde nu s’a repartizat decât 10% din
totalul prevăzut. Din lipsa respectării angajamentelor, administrația uzinei n’a
schimbat cu mult situația cantinelor. Aci se găsește personal umflat, mânca‑
rea este slabă și problema de aprovizionare suferă. Concediile s’au clarificat
greu, in primul rând au intervenit două circulare, pe care le-au prins muncito‑
rii, tangențial, prin faptul că Sindicatul n’a știut ce poziție să ia și față de care
circular. El n’a fost informat la timp, cum dealtfel n’a fost informat nici Partidul.
Administrația Uzinei, lucrează pentru repartiția muncitorilor pe perioadele de
concedii. Unele secții și-au terminat lucrările și altele deabia au început. O parte
dintre muncitori au și ridicat concediuri. S’au consumat până acum 22.246 de
ore din cele 267.916, care este totalul concediilor. Deci mai sunt de luat conce‑
diu 91% din cei care au dreptul.
Munca Tineretului:
Comit. Jud. de Partid ajută Tineretul in muncă, prin indrumări, instruire și
control in muncă. Un tov. secretar adjunct participă la ședințele de lucru ale Bir.
și Comit. Județean, ajutându-i la intocmirea planului de muncă și la acțiunile
intreprinse de UTM’ – Participă la ședințele tineretului, unde se face analizarea
muncii depuse de org. tineret. Partidul este consultat ori de câte ori UTM-ul se
află în fața unor hotăriri sau al unor probleme personale, după cum in general
cer ajutor vârstnicilor. In urma acest ajutor, munca tineretului s’a imbunătățit,
ea este mai sistematică și mai planificată. In Județeana noastră și inspecial la
Reșița și Anina, avem un tineret bun, combativ, care se antrenează din zi in zi
mai bine in intreceri socialiste. Elanul tinerilor este in creștere. Atașamentul
față de Partid se intărește. Contribuția tineretului la acțiunile intreprinse de
Partid, este însemnată, inspecial in organizarea și desfășurarea zilei de 1.Mai.
Sunt insă și unele slăbiciuni. Se aplică unele sarcini și probleme mecanic.
Sarcinile nu se trasează și nu se aplică după condițiunile specifice până jos.
O altă lipsă este aceea, că instructorii comit. UTM muncesc incă superficial,
sunt mai mult transmițători ai Comit. Jud. Munca in asemenea condițiuni
merge slab. Aceasta și din cauza că secretarii unităților sunt in producție.
Pentru a remedia acest neajuns, s’a propus Com. Central al UTM, din inițiativa
Partidului, să se creeze comitete de sectoare in număr de 7, așa cum este forma
organizatorică a Partidului, iar in locul instructorilor județeni, să se scoate din
producție, secretarii de sectoare, care să muncească direct in legătură cu Bir.
Jud. Tineretul dă dovadă de multă voință și energie in muncă, însă nu este
suficient ajutat de către org. de bază și din această cauză se produce delăsări in
muncă. Așa s’a petrecut cu «Cuptorul tineretului». Echipele care au lucrat aci,
au fost organizate și munca mergea bine, ca după un timp, tinerii lipsiți de aju‑
torul vârstnicilor, au avut lipsuri, din care cea mai insemnată a fost arderea bol‑
tei cuptorului Nr. 6, care era al lor. Am luat măsuri ca tinerii din schimburi, să
fie mai bine selecționați și să fie în permanență ajutați de către Partid, Sindicat
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și UTM. Nivelul politic și ideologic, conștiința de clasă și puterea de muncă
al tineretului, este în creștere. Acest lucru l-am putut constata și din ședința
plenara a Com. Jud. din 12.Mai a.c., unde pe lângă analiza muncii tineretului,
făcut in mod critic și autocritic, s’a discutat și hotărit scoaterea unor elemente
din conducerea Comit. Jud. UTM și cooptarea altor tineri merituoși. Cu aceasta
ocazia au avut loc discuții destul de bune. Indeosebi s’a discutat sancționarea
tov. Enciu Coriolan, secr. Comit. de Plasă Reșița, care a avut mai multe greșeli
in muncă, cât și abateri dela morala proletară. Pentru aceasta s’a propus scoate‑
rea lui din comitet pe timp de trei luni și trimiterea pt. reabilitare, in muncă de
jos. O parte pozitivă a acestor discuții și hotăriri, au fost criticile făcute in spirit
partenic și tovărășesc, cu care ocazie tinerii și-au privit și lipsurile lor personale.
In școli sunt unități de bază și problemele ce se discută și se frământă sunt in
jurul examenelor. La sate tineretul merge mai slab. Avem inscriși in UTM 4664
de tineri, care sunt cuprinși in 98 org. bază și au două comitete de plăși, un
comitet local și trei organizații in școli și licee. Fete sunt inscrise 945. –
Munca cu femeile: Organiz. UFDR are un comit. jud., trei comitete de sec‑
toare in orașul Reșița și comitete pentru fiecare stradă. Are două comitete de
plăși și comitete pe sate. In uzină și instituții țin legătură cu responsabilele
din comitetele de sectoare și org. de bază ale partidului. Legătura cu Partidul
se ține prin ședințele de Birou, din care face parte și secretara UFDR-ului. In
aceste ședințe se discută și se dau indrumări asupra felului cum trebue să fie
indeplinite unele sarcini ale Partidului. Ajutorul dat se răsfrânge și la plăși,
cât și in uzine, unde secretarii de partid sprijină munca femeilor. Impreună
cu Sindicatul, Partidul antrenează femeile și le sprijină in muncă, cât și face
indrumarea lor inspre cursurile de calificare. In aceste cursuri avem la secția de
bobinaj, 40 de femei, la secția de lăcătușerie 2 femei, la secția de strungărie 2
femei, iar la secția de sudaj 12 femei. Femeile sunt antrenate și in intreceri soci‑
aliste. Astfel avem la sculărie 42 de femei in intreceri individuale, avem la fabr.
de șamote 12 echipe de intreceri, iar la fabrica de motoare 3 echipe. UFDR-ul
iși desfășoare activitatea in oraș și mai mult la sate, prin ședințe pt. ajutorarea
poporului grec și spaniol, cât și ședințe de demascare a uneltitorilor la un nou
rțboi. Munca UFDR-ului este ingreunată la sate, din cauza lipsei mijloacelor
de transport și a distanțelor mari intre comuni. Pentru antrenarea femeilor in
indeplinirea planului de Stat, UFDR-ul a pășit la inscrierea de noui membre,
astfel că in luna Aprilie au fost inscrise 200 de noui membre, ridicând totalul
de femei inscrise in UFDR la 5864.
U.P.M. – Munca UPM-ului se desfășoare mai mult pe teren cultural in orașe
și sate. Munca politică este slabă. In ultimele două luni, activitatea UPM-ului
s’a mai intărit și ea este canalizată mai mult la sate și spre păturele mijlocii din
Reșița. O bună parte a populației maghiare, chiar și muncitorii, trăește incă sub
influența destul de simțită a credinței și misticismului.
A.R.L.U.S. – Activitatea Arlus-ului este in desvoltare, prin reorganizarea
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Comitetului, care s’a făcut in urma verificării de către Comisia de Verificare.
In luna Aprilie Arlus-ul a ținut trei conferințe, la care mobilizarea, asigurată de
partid, a fost bună. Activitatea Arlus-ului se desfășoare mai mult in orașe. In
exterior, cum este la Anina și Bocșa, ea este slab sprijinită de către Partid.
Justiția – Pentru alegerile de asesori populari, noi avem trei judecătorii, una
la Reșița, una la Bocșa-Montana și una la Berzovia. De comun acord cu Comisia
Județeană dela Oravița, am stabilit un plan concret, pentru fixarea centrelor
de votare, deasemeni avem pregătite elementele care vor fi propuși ca asesori.
Popularizarea acelor care vor fi aleși, am făcut-o potrivit instrucțiunilor primite
dela dir. Agit. și Propag., folosind aparatul nostru de partid și sindicat, presa
locală, gazetele de perete, megafoanele și meetinguri scurte pe secții. Alegerile
in Jud. noastre au fost fixate intre 22 și 5/VI.
Aparatul fiscal: Activitatea aparatului fiscal, este relativ bună. Se respectă
diferențierea de clasă, totuși insă se mai folosesc incă metode vechi, rigide, lip‑
site de explicații și lămurire. Avem introduse consfătuiri pe plăși cu personalul
fiscal, care a dat rezultate destul de bune. In mod periodic acest lucru face și
la Jud. cu elemente de răspundere in aparatul fiscal. Incasările in unele locuri
depășesc chiar prevăderile.
Autorități: Raporturile in munca de indrumare politică, cu securitatea și
miliția, sunt bune. Securitatea iși duce activitatea mulțumitor. A avut câteva
rezultate pozitive in descoperirea unor elemente și organizații de tip fascist,
care au activat impotriva regimului și Partidului. Lipsurile semnalate in trecut
față de miliția, au mai fost lichidate. O serie de elemente dușmănoase compro‑
mise, au fost scoase, intărind astfel autoritatea și baza morală a miliției. Munca
miliției deasemenea a fost in ultimul timp mai bine organizată.
Cooperative: La sate am luat măsuri pentru scoaterea elementelor chiaburești
din conducerea cooperativelor. In prezent cooperativele sunt in fața pregătirii
reorganizării lor, după noul Statut. Cooperativele Muncitorești din Reșița și
centrele muncitorești din jur, in ultimul timp aduc un aport mai insemnat in
ceeace privește aprovizionarea muncitorilor. S’a ajuns prin Minist. Comerțului
la o ințelegere justă de colaborare și de ajutor intre aceste două unități comer‑
ciale, stabilindu-se cote egale de repartiție, atât a mărfurilor alimentare, cât
și a textilelor și încălțămintelor. Magazinele de Stat sunt bine aprovizionate,
insă lipsește aprovizionarea cu mărfuri pe puncte și inspecial stofe bărbătești,
prosoape și batiste. Deasemeni lipsește de circa 8–10 luni, talpă, care se dă pe
bon. Este necesar acordarea unei cote libere de făină pentru brutăria comunală
deoarece vin in Reșița zilnic, zeci și sute de muncitori manuali, care caută de
lucru și care până iși aranjează situația, stau zile intregi in Reșița și aproape că
cerșesc la cantinele muncitorești, o bucată de pâine și mâncare. Deasemeni este
nevoie de repartizarea unei mari cote de carne, față de cele 17.000 de kg., care
se distribue acum, iar necesarul fiind circa 24.000 kg. Deasemenea nrul măce‑
lăriilor este prea mic, cele cinci centre, din care cauză in zilele de distribuirea
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cărnii sunt cozi la măcelării. Cotele de săpun și rufe pt. cămite și cantine, nu
s’au primit din luna Ianuarie, la fel cotele pe cartelă se distribue cu intârzieri. Se
simte nevoia de a se inființa un restaurant de Stat in centrul orașului. Delegații
diferitelor ministere și diferitelor intreprinderi din țară, intâmpină greutăți in
privința alimentației. Deasemenea este nevoie de inființarea unui hotel.
Situația Sanitară: O problemă grea la reșița, este situația sanitară. Spitalul
„Reșița” este neincăpător, de multeori muncitorii nu se pot interna din lipsă
de locuri. Lipsesc două secții importante, cum este aceea a bolilor contagioase
și venerice. Nu dispunem de mijloace de tratare și deaceea bolile venerice fac
ravagii in rândurile tineretului. Cu aprobarea Minist. Sănâtății, in prezent se
lucrează la amenajarea a două clădiri din apropierea spitalului, pentru a se
inființa o secție de boli contagioase. Problema insă este privită cu multă super‑
ficialitate de serviciul Jud. Sanitar și lucrările executate de până in prezent sunt
făcute de mântuială. Aci avem nevoie de ajutorul Minist. Sănâtății, pentru a
pune aceste lucrări la punct. Neajunsuri serioase intâmpinăm cu aproviziona‑
rea spitalului din Reșița, cu medicamente și materiale sanitare. Lipsurile au
fost semnalate serv. sanitar Oravița, de directorul Spitalului, insă măsuri nu
s’au luat. Este și o lipsă a Partidului, că până in prezent nu ne-am ocupat inde‑
aproape cu aceste probleme importante. Deasemenea este nevoie la Reșița de
desfășurarea unei campanii, pt. a se cunoaște numărul bolnavilor de sifilis, care
după unele date ar atinge 24% din populația Reșiței. Pentru aprovizionarea spi‑
talului, credem cî nu este just, ca la un spital dintr’un centru muncitoresc atât
de mare, unde se intâmplă accidente, loviri și leziuni, să se trimită 20 de metri
de tifon pe timp de trei luni, față de 1500 de metri cât a fost cerut. Deasemenea
au fost cerute 6000 gr. sulfamide pe trei luni, și au fost aprobate 450 gr., cee‑
ace se consumă în 5–6 zile. Spitalul este lipsit de alcool, deoarece din 50 de kg.
cerute pt. trei luni, nu s’a acordat nimic. Dăm mai jos un tabel de medicamente
absolut necesare, din care se va vedea cota primită și ceeace este necesar.
Numele și pronumele
Necesar
Co/ta trimisă
Alcool denaturat			50 kg			 –
„ rectificat
50 „
–
Lisoform
20 „
–
Pestridol
15 „
2 kg.
Calfilone fiole
1500 buc.
–
Olen coniforat fiole
1000 „
12 „
Sulfamide 				
6000 gr. 		
450 gr.
Elten pt. Varcosă flan
60 flarm
15 flarm
Keleu
40 fiole
30 fiole
Hemeslatice
1000 „
10 „
Kloroform fiole
60 „
–
Norova Subto 			
100 gr. 			
30 gr.
Pantopon fiole
200 buc.
–
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Vitamina C. Fiole 			
800 buc. 		
–
Cajlumic fiole
600 „
20 buc.
Santigangrenos
150 „
–
Tifon 				
1500 metri 		
20 metri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deasemeni spitalul este lipsit de un frigider, care să păstreze la ghiață medi‑
camentele alterabile, ca penicilină și sânge conservat. Este necesar de a se ter‑
mina clădirea incepută de Asigurările Sociale, de care este nevoe in Reșița și de
care nu se ingrijește nimenea.
Producția: Intrând in al doilea trimestru pentru indeplinirea planului de Stat
repartizat uzinelor, am căutat să-l prelucrăm pe secții, pt. a fi cunoscut. Acest
lucru nu l-am putut face la toate secțiile, intrucât nu a sosit la timp planul, dela
Comisia de Stat al Planificării. Cu toate acestea, planul pe luna Aprilie a fost
indeplinit. și depășit in toate secțiile, cu excepția Oțelăriei Speciale. El a fost
indeplinit, după cum urmează,
Oțelăria Siemens Martin, l-a depășit cu
Furnalele
Laminoare
Turnătoria
Cocserie
Produse refractare

11,5%
13,52%
4,9%
8,6%
4,6%
19,4%

La fel s’a depășit planul și la atel. Prelucrătoare. La locomotive și forjă, insă
el nu a fost indeplinit pe repere, deoarece n’am primit la timp materialele nece‑
sare, in schimb s’au executat alte lucrări care au dus la depășirea planului cu
20% la forjă, iar la locomotive s’a atins o medie de acord de 35%. Aceste rezul‑
tate se datoresc antrenării muncitorilor de către membri de partid in vederea
intâmpinării zilei de 1. Mai. Deasemeni se datorește și intrecerilor socialiste,
care au mers mai bine in luna Aprilie. Uzinele au fost aprovizionate bine cu
materiile necesare, in cantități suficiente. Sunt unele lipsuri de care ne ingri‑
jim. Astfel avem lipsă de electrozi, necesar cuptoarelor pt. oțelărie specială, pie‑
tre de polizor pentru lame Vidia, rulmenți, Wolfram, Wanadiu, câd și lemn de
molift, pentrt făcutul tâmplăriei de locuințele muncitorești, cât și făcutul dife‑
ritelor modele de agregate. Pentru a asigura o producție de mai bună calitate și
in cantități mai mari. Este nevoie de a se lua unele măsuri de inlocuire a unor
utilaje care sunt invechite, consumând mult și producând puțin. Astfel avem
strunguri la secția utilaj mecanic, care lucrează de 90 de ani. Deasemenea avem
in unele secții frez-mașini, totașa de vechi. Avem 95 de mașini in bună stare,
care nu sunt puse in funcție din lipsă de lucrări pt. aceste mașini. In procesul de
producție avem greutăți in ceeace privește buna organizare a lucrurilor. In secții
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și ateliere din cei 27796 de muncitori, circa 23% lucrează in regie productivă,
iar circa 15% lucrează in regie netă. In multe locuri personalul este umflat și
nespecializat, pentru lucrările pe care trebue să le execute. Avem cazul CFU-lui,
care are personal funcționăresc și nu are impiegați, șefi de gară, mecanici de
locomotive, frânari și acari. Frânarii ce i-am specializat, sunt țărani din comu‑
nele din jur, care sunt legați de bucata lor de pământ, pentru ei uzina e un mij‑
loc de a da mai puțin și a lua mai mult, iar la cea mai mică greutate intâmpinată,
nu vor să mai vină la lucru. Avem cazuri când 40 de frânari, cu ocazia reducerii
orelor suplimentare, au pârâsit lucrul. Avem greutăți in specializarea tineretu‑
lui. Din cauza că școli de specializare avem numai două, una profesională și
una siderurgică. Ambele cuprind 920 de elevi. Este lipsă de cărți potrivite și
de profesori. Afară de aceasta este lipsă de spațiu, unde să se țină cursurile și
să facă meditație. Serviciul de cadre al uzinelor se preocupă slab cu problema
acestor elevi. Cursurile de calificare inițiate pe aproape toate secțiile, la care a
fost un avânt la inceput, inscriindu-se circa 1300 de tovarăși și tovarășe, nu sunt
frecventate decât de 470 de elevi. Aceasta din lipsa noastră că nu ne-am preo‑
cupat de mobilizarea lor și nici serviciul de cadre al uzinei nu ajută în această
privință. Este nevoie de un control al Ministerului pentru aceste cursuri de cali‑
ficare. La Oțelăria Siemens Martin și la turnătorie in halele de turnare, spațiul
este prea mic. Din aceasta cauză halele nu se pot descongestiona și nu se poate
pregăti la timp masa de turnat. Se intâmplă câteodată, ca din lipsa de pregătire
a masei de turnare, oțelul stând prea mult in cuptor, să-și piardă calitatea. In
general, in toate secțiile uzinei se simte nevoia ca procesul de fabricație să fie
reorganizat. In ceeace privește antrenarea tehnicienilor, am reușit ca pe de o
parte din ei să-i antrenăm in procesul de producție, dar mai avem incă mult
de făcut in această privință. Ei muncesc incă in mod mecanic și birocratic. Și
aci este cauza tot a organizării muncii, care prin normatorii din fiecare secție
a minimalizat sarcinile tehnicienilor. La fel prin lipsa unei pregătiri a lucrului
îi sustrage pe tehnicieni din procesul de producție, antrenându-i a face bilete
de acord și diferite situații. Din aceasta cauză tehnicienii sunt destinteresați in
asigurarea muncitorilor cu cele necesare executării lucrărilor. Lipsurile pornesc
de sus dela organizarea muncii și dela șefii de servici, cari o parte dintre ei sunt
cunoscuți ca părtași la sabotajele organizate de popi, exemplul inginerul Balog,
ing. Curbet, ing. Ionescu, dela CFU, aceștia trei dețin posturile chee ale uzi‑
nei. Conducerea uzinelor este făcută de cătrei cei patru tovi. Directorul Loncsar
Carol, care cuprinde problemele în mare ale uzinei, insă are nevoie de un ajutor.
Tov. Rambela Marian, care este șeful organizării muncii, este tânăr, are perspec‑
tive, insă nu cuprinde munca. Are nevoie de a fi ajutat de un inginer priceput in
problemele de organizare. Tov. Stanatiev Ioan, șeful serv. XX Cadre, este un tov.
comod, nu incearcă să cuprindă munca, are tendințe de a se ridica in posturi,
este nevoie de a i se da un ajutor din partea Ministerului, printr’un tov. care are
mai multă experiență in muncă. Tov. Beliger Ioan, șeful serv. Administrativ, este
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de meserie avocat, este foarte comod, desinteresat, se preocupă de problemele
personale. Este nevoie să fie inlocuit cu un tov. muncitor, venit din altă parte.
Intreceri: Intrecerile până in luna Decemvrie erau organizate de către
direcție și pentru care se acorda un fond de premiere a echipelor și secțiilor
care se găseau in intreceri. Dela 1.Dec. ele au inceput să fie organizate de către
sindicat, mobilizat de partid, pe baza muncii de lămurire, pornind de jos și
inspecial dela org. de bază, In urma prelucrărilor făcute pe linie de partid in
org. de bază și pe linie sindicală, s’au ivit intreceri individuale, tovii chemânduse unul pe celălalt la intrecere. Dela intreceri individuale s’a pornit la intreceri
pe echipe. Dela intreceri pe echipe a pornit la intreceri pe secții. In luna Aprilie,
intrecerile au luat un avânt și mai mare. In organizarea lor, noi am constatat
unele lipsuri, pentru care am luat măsură de lichidare. Echipele aflate in intre‑
cere, lucrează incă și acum izolat, măsura noastră de a face să lucreze ca un
lanț, nu a dat rezultate până acum. Echipele in intrecere, lucrează izolat. Ne
străduim să facem o legătură intre toate, incepând dela factorii ajutători pentru
unele secții importante, cum este la Oțelărie, unde ne străduim să creiăm intre‑
ceri care să fie legate una de ce alaltă, pornind dela fabricile care ajută cu var,
cărbun și minereu, trecânt pe la cuptoare, până jos la masa de turnare și chiar
până la incărcarea lingourilor din vagoane. Rezultatele obținute in intreceri
sunt inscrise lunar si săptămânal pe grafice și diagrame la locul de lucru al fie‑
cărei echipe, al fiecărei om. Metodele folosite, precum și rezultatele obținute se
popularizează prin ziarele de perete, prin presa locală, in ședințe și conferințe.
Avem antrenați și org. in intreceri 4926 de muncitori, in 49 de secții, cuprinși
in 574 de echipe și 750 de intreceri individuale. Pentru ca elanul echipelor să
nu scadă, am introdus in fiecare șed. org. de bază să se arate metodele bune
de lucru ale unor echipe și cine este fruntaș in producție. Pentru fruntași am
organizat spectacole in cinstea lor, am organizat excursii pe sectoare, cum am
avut și duminică in Oțelăria. Cu inovatorii avem ședințe la care, unde se dis‑
cută metodele folosite pentru schimb de experiență. La ședințele cu inovatorii
participă și membri de partid și nemembri de partid, care vin pentru a-și insuși
metodele de lucru. In urma inmânării decorațiilor cu prilejul zilei de 1.Mai, s’a
observat la tovii care au primit, bucurie. Tov. Szabo Alex. frezor la Hala-Nou, a
arătat că pt. el aceasta decorație face mai mult decât orice sumă de bani, iși ia
totdeodată angajamentul să muncească cu și mai mare râvnă, indeamnân[d] pe
tovii să-l urmeze. Elementele dușmănoase au incercat să speculeze și acordarea
medaliilor, profitând de cazul intâmplat la magazia de materiale unde a fost
decorat un tov. Costescu Ioan, care era foarte muncitor, in schimb era un hoț,
prin faptul că a fost la câteva zile după decorare prins cu doi metri de mușama,
iar acasă i s’au mai găsit și alte lucruri sustrase din magazie. Noi am luat măsuri
de a combate pe acei ce vroiam să creeze atmosferă in jurul acestui fapt dând ca
exemplu pe cei dela Oțelărie, Turnătorie, Poduri, etc. unde elementele au fost
bine alese. Totuși s’au ivit discuții ca și alții meritau să fie decorați. In uzină din
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cauza stornărilor diferitelor comenzi, avem un stoc de 26000 tone material,
provenit din schimbările de comenzi. La fel la Bocșa-Română la fabr. de unelte
agricole, avem circa 7000 de osii de căruțe de diferite tipuri In prezent se orga‑
nizează corpul de pază al uzinei, care va intra sub controlul miliției. Partidul dă
aci un sprijin prin recrutarea elementelor bune pentru aceasta.
Lipsuri: Afară de lipsurile oglindite de până acum, una din lipsurile comit.
nostru, este amestecul prea adânc in munca activă. Aceasta din dorința ca munca
de producție să meargă cât mai bine. Din aceasta cauză am creiat condițiuni
tovilor din conducerea uzinei, ca să nu simtă marea răspundere pe umerii lor.
Acelaș lucru am făcut și cu sindicatul. Partidul a făcut de multe ori, munca lor,
fără să-i antrenăm suficient și fără să-i instruim pe membri de part. din condu‑
cerile sind. Aceasta ne-a adus ca munca de intărire organizatorică a partidului
să aibă incă deficiențe. Din lipsa muncii noastre și din necontrolul sistematic
făcut pe teren, in plasa Bocșa a putut să lucreze până în luna Februarie secr.
Pohl Petru, un element dușmănos și compromis, care a intreținut legături cu
elementele cunoscute ca foste legionare și chiar cu unele bande care acționau
in pădure. Deasemeni avem o mare lipsă, că npo nu am reușit să facem dări de
seamă la sfârșit de perioadă de plan și in organizațiile de bază, ceeace ar fi dus
sigur la intărirea muncii de partid. O altă lipsă pe care o avem, este că Bir. Com.
Jud. in ședințele sale a luat hotăriri, s’au trasat sarcini, insă ele nu au fost in tot
timpul urmărite cu perseverență.
Colaborarea din cadrul Biroului a fost câteodată turburată, când de eșirile
mele, când de ale tov. Butaru Virgil secr. adjunct. Din aceasta cauză tovii
din birou au fost puși intr’o situație să adâncească aceste lipsuri ale noastre.
Concluzia este, că munca s’a indreptat. Tovii din Birou, cum este tov. Ghedeon,
Deju Ștefan și Totca Ludovic, n’au reușit până acum să cuprindă bine munca.
Tov. Isac Martin și tov. Blagoev Miloran, au cuprins in mare măsură munca,
insă le lipsește ca de altfel la toți membri Biroului, spiritul de sesizare al unor
greșeli. In munca noastră am fost permanent ajutați de C.C. PMR pe linia tutu‑
ror direcțiilor. Din partea Dir. Org. am primit ajutor dela tov. Ghizela și tov.
Bontea, care ne-au invățat cum să lichidăm o serie de lucruri in muncă. La fel
din partea celorlalți instructori ai direcției, tov. Simulescu, tov. Marusi și tov.
Pircea, Deasemeni dir. Propag. și Agit. ne-a ajutat in mare măsură cu tot ceea
ce noi am cerut. Am primit ajutor din partea „Scânteii” org. C.C. al Partidului
nostru, care in multe articole ne-a ajutat in organizarea masselor. Un sprijin
deosebit de important ni l-a dat Comisia de Verif., care ne-a ajutat, prin scoate‑
rea unor elemente necorespunzătoare din conducerea Partidului, recomandându-ne in acelaș timp tovi potriviți pentru golurile rămase, cât și tovi pe care să-i
trecem prin școli. Discuțiile purtate cu ocazia verificărilor au dus la intărirea
partidului nostru și la creerea increderii masselor largi in partid.
In concluzie: Tinând cont de toate lipsurile și părțile pozitive ale muncii,
considerăm că in cadrul uzinei avem o atmosferă bună. Muncitorii au incredere
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in Partid, vin cu hotărire și incredere și arată partidului greutățile lor, lipsu‑
rile in procesul de producție și in afara producției. In unele secții există creiate
unele nemulțumiri. In ceea ce privește repartiția lucrătorilor pe categorii de
muncitori, precum și față de atitudinea nepartenică a unor normatori. Cazul
normatorului Pușcaș dela fabr. de Locomotive, care tratează muncitorii de sus,
spunând că tablagii dela locomotive, care fac cămășuiala locomotivei, nu sunt
meseriași, acest lucru se poate face indoind tabla pe genunchi, lucru care este
imposibil. S’a propus de către comit. de sector direcțiunii, să-l schimbe, insă nu
s’a luat nicio măsură. La sate țăranii săraci vin cu toată increderea la partid, cer
sfaturi și ajutor, când anumite organe caută ca să le facă nedreptăți, s’au susțin
interesele chiaburilor. Deasemeni vin la jud. o serie de scrisori, cerând partidu‑
lui să ia măsuri față de unele abuzuri săvârșite de către elementele speculative.
Exemplul, am primit o scrisoare dela mai multe femei din Anina, care ne-au
cerut ca să inchidem localul din gara Anina, pentrucă acolo soții lor iși cheltuie
banii și vin târziu acasă.
In urma rezultatelor pozitive ale muncii partidului, deși terenul de lucru al
dușmanului a fost redus, el activează in uzina in mod conspirativ și folosește
metoda de specularea a lipsurilor și greșelilor noastre, ducând muncă din om in
om, precum și săvârșirea de acte de sabotaj sub diferite forme. In luna Aprilie
aceste acte au fost mai reduse ca in luna Martie și Februarie și chiar efectul lor
a fost mai mic. Acțiunile de sabotaj sunt indreptate acum către laminoare și
inspecial asupra liniei de tablă. Aceste acte care apar ca ceva organizat și bine
condus, partidul le apreciază, ca fiind de natură dușmănoasă. Ele au scăzut
prin faptul că s’au luat măsuri și s’au scos din uzină și oraș o serie de elemente
care au fost conducători hitleriști sau legionari. Deasemenea s’au scos o serie
de elemente care nu au nimic comun cu uzinele, cum ar fi foști comercianți,
negustori, etc... Aceste măsuri au fost luate de org. de apar. Stat care a dus la
inchiderea unor localuri, socotite ca focare deunde plecau unele rele, cum erau
cele 28 de cârciumi dintre care au rămas doar două. Elementele dușmănoase,
care sunt oarecum desorientate se grupează in jurul sectelor religioase, unde
conduc elementele din fostul Partid Național Țărănesc Maniu. Aceasta il des‑
prindem din faptul că elementele cercetate pentru diferite stricăciuni in uzina
sau lansare de svonuri sunt cunoscuți ca foști maniști. Iar acum se invârtesc
in jurul acestor secte cum este cazul cu muncitorul Paraschiva Ștefan, care a
rupt intr’o lună doi cilindri la linia de table. Cum sunt minierii Tutuianu Dtru
și Matei Copăceanu dela Anina, cunoscuți baptiști, care au luat poziție față de
intrecerile socialiste, spunând că ele nu sunt bune, pentru că duc la extermina‑
rea omului. Ambele cazuri au fost predate securității.
Propunem: Pentru întărirea muncii de partid, rugăm ca pe linia direcției
de cadre să ni se dea un ajutor mai mare, intrucât intreaga secție a noastră de
cadre este formată din tovi tineri cari nu au experiență in muncă. Deasemeni
propunem să fim ajutați de dir. adj., să mărim actualul sediu pt. a putea să avem
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toate secțiile la un loc. Secț. de propag. și agit. fiind intr’un alt loc, ne scapă din
control. La fel și necesitatea de a ni se da incă o mașină bună și incă un camion.
Pt. intărirea muncii sindicale, propunem ca din partea CGM și al uniunii metal
chimice, să ni se dea un ajutor in instruirea tovilor pentru conducerea sind.,
cât și pt. instruirea tovilor cu asig. soc. Pt. culturalizarea masselor, este nece‑
sar construirea unui palat cultural. Este necesar ca in locul cinematografului
„Apolo” să se construiască unul nouă, de circa 1000–1500 de locuri. Pt. bunul
mers al uzinelor propunem un ajutor tov. dir. Loncea, și un ajutor sau un aju‑
tor inginer, pentru organizarea muncii. Propunem ca planul de stat repartizat
din partea ministerului, să fie trimis cu cel puțin 10 zile inainte pentru a putea
prelucra cu massa. Până acum el ne-a sosit cu intârziere. Propunem ca comen‑
zile lansate de dif. fabrici, să ne fie trimise din timp, cu toate specificațiile teh‑
nice necesare și odată ce comanda este lansată să nu mai intervină stornări de
comandă sau modificări de agregate care ne pun in incurcătură procesul de
fabricație. Propune[m] ca piesele necesare diferitelor mari unități de agregate,
să ne fie trimise la timp de către uzinele „23 August”. Propunem ca din partea
Politechnicilor să fie trimiși studenți aleși, care să facă practică in siderurgie,
iar la terminarea politechnicii să fie repartizat uzinelor. Propunem ca să se facă
un schimb de ingineri luându-se ing. buni din alte uzini și schimbați cu cei
din Reșița. Propunem schimbarea conducerii miliției și deasemeni schimbarea
conducerii securității. Ei fiind foști lucrători ai uzinelor, care mai au unele legă‑
turi de prietenie. Propunem ca organele minist. ind. să dea ajutor in organiza‑
rea procesului technologic al uzinei.
Reșița, 17.V.1949
Secretar:
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 5/1949, ff. 78 –110
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8. 1949, mai, 17. Raport de activitate al comitetului
județean de partid referitor la situația politică,
economică și socială din județul Caraș și din orașul
Reșița
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COMITETUL JUDETEAN RESITA

RAPORT

Activitatea Comitetului Județean Reșița este concentrată în mod special asu‑
pra Uzinelor, care cuprinde în raza lor trei mari sectoare de activitate:
1/. Sectorul Exploatării care cuprinde Sectorul Siderurgic și fabricile
prelucrătoare.
2/. Sectorul Minier care cuprinde Minele Anina, Doman, Secul, Ocna de
Fier, Delinești, Sinersig, pe terit. Timiș și Armeniș-Severin
3/. Sectorul Silvic care cuprinde 9 ocoale, 87.969 hectare pădure, 3 fabrici
de cherestea și 3 gatere.
Aceste 3 mari sectoare cuprind un nr. de 27.796 muncitori funcționari și
tehnicieni.
Partidul nostru, în Jud. Reșița are un număr de 5660 membrii în centrele
industriale și un număr de 630 membrii în sate, total avem 6490 membrii de
Partid. Afară de aceștia, avem un număr de 183 membrii care n’au situația clară,
iar un număr de 1343 care au plecat din Jud. noastră fără să anunțe unde.
Activitatea celor 6490 membrii este cuprinsă de Comitetul Județean, prin
9 Comitete de Sectoare, 2 Comitete de Plăși și 9 Comit. de Org. de Partid, care
toate cuprind un număr de 191 Org. de Bază și 763 grupe de Partid.
Comitetul nostru Județean, în urma lucrărilor comisiei de verificare, a fost
reorganizat la începutul lunii Ianuarie a.c., dându-i-se o componență sănătoasă,
el se compune din 25 tovarăși dintre care avem 21 muncitori, 2 funcționari și 2
Ingineri.
Din darea de seamă făcută la ședința din 6 Aprilie în fața Comitetului s’au
desprins următoarele: In urma aplicării sarcinelor trasate de Rezoluția C.C. din
22–24 Decemvrie 1948 și a Rezoluției din 3–5 Martie 1949, cât a sarcinelor sur‑
venite între timp, noi am avut părți pozitive în muncă, prin faptul că Partidul a
reușit să pătrundă mai adânc în masa muncitorilor.
O parte pozitivă a muncii, a fost antrenarea majorității muncitorilor pentru
îndeplinirea Planului de Stat repartizat Uzinelor Reșița pe primul trimestru.
Astfel că Furnalele și-au depășit programul de fontă cu 105,4%.
Oțelăria Simens Martin cu 114,6%
Laminoarele cu 107%
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Laminoare Bandaje cu 106,6%
Osii cu 118,6%
Atelierele prelucrătoare cu 105%
Aceste rezultate s’au datorat în bună parte și organizării întrecerilor socia‑
liste, în fruntea cărora s’au găsit membrii de Partid.
S’a desprins din darea de seamă că am avut rezultate și în aplicarea Rezoluției
C.C. privind munca în rândurile Tineretului prin faptul că începând cu campa‑
nia de Unificare, membrii de Partid vârstnici s’au ocupat mai intens de tineri,
antrenându-i în muncă și ajutându-i în pregătirea lor tehnică. Iar Tinerii au
devenit mai disciplinați în câmpul muncii, creind acolo unde este posibil echipe
de tineri în întreceri socialiste, iar în multe din echipele vârstnicilor tinerii sunt
în frunte pentru mărirea producției.
Rezultate am avut și în aplicarea Rezoluției C.C. privind problemele
Sindicale, unde am reușit ca alegerile începând cu Resp. de grup și până la
Com. Sindical Unit să decurgă în bune condițiuni, iar admosfera în urma lor să
fie mulțumitoare, prin faptul că muncitorii au participat în număr mare la ale‑
geri și și-au spus părerea asupra celor aleși, ceia ce a dus la creșterea influenței
Partidului nostru.
Din darea de seamă a reeșit și o serie de lipsuri și unele metode greșite pe
care noi le-am avut în muncă.
Una din aceste lipsuri reeșite, a fost aceia că noi ne-am concentrat mai mult
asupra Uzinelor din Orașul Reșița, scăpând din mână exterioru, centrele mini‑
ere și în special Plasa Bocșa.
Din lipsa de control munca de Partid aci în această Plasă a suferit, prin faptul
că Secretarul de Plasă, Pol Petru fiind un element dușmănos și compromis, a
întreținut legături cu elemente cunoscute ca foste legionare și chiar cu unele
bande de borfași, care acționau în pădure. Comitetul Județean, deși a cunos‑
cut unele abateri ale lui, nu a luat măsuri de scoatere din muncă, lăsând să
facă aceasta Comisia de verificare. In timpul începerii verificării Cpmitetului
Plășii Bocșa, acest element, având relații cu o dactilografă din secția de cadre a
Județenei Ivan Silvia a puso la cale să-i copieze piesele din dosarul lui, pentru a
putea să ducă în eroare comisia. Această tov. fiind descoperită de tov. Deju Stefan
responsabilul secției de cadre a fost imediat îndepărtată și după aceia exclusă din
Partid. La fel acest Secretar Pol Petru a fost arestat de către organele securității,
în urma sesizării noastre și a Comisiei de verificare pe baza documentelor scrise.
O lipsă a reeșit și aceia, că noi am avut planuri de muncă la Comitete și
Organizații de Bază, date de sus dela Comitetul Județean, care s’au aplicat sablon.
O lipsă reeșită am avut și în ceia ce privește aplicarea noului sistem de sala‑
rizare, pe care conducerea noastră de Partid, începând cu Comitetul Județean
le-a scăpat din mână, lăsându-le pe seama direcției Uzinei, unde s’au săvârșit
unele greșeli.
O altă lipsă iarăși a fost aceia că noi am ridicat în munci de răspundere o
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serie de cadre tinere, pe care nu le-am instruit suficient, pentru a putea să-și
cuprindă munca. Neputându-se orienta aceste cadre au întrebuințat în munca
lor metode tari, așa cum a fost tov. Popovici Petru Secretarul Sectorului V.-CFU
care aplica aceste metode cazone în muncă, ceia ce a făcut ca unele sarcini să fie
îndeplinite mecanic de către tov. din Org. de Bază.
Față de aceste lipsuri în mare, s’a mai pus ân fața noastră sarcina, accentuării
în mod deosebit de secția noastră de Agit. și Prop. a Județenei, asupra ridicării
nivelului politic al membrilor de Partid, a le întări spiritul de combativitate și a
le desvolta spiritul de vigilență făcându-i să lichideze cu împăciuitorismul care
se manifestă la uni membri.
Deasemeni o altă sarcină a fost și introducerea mai departe a disciplinii în
câmpul muncii, pentru a face, ca în organizarea întrecerilor socialiste să antre‑
năm și pe tehnicieni, pentru a putea ca împreună cu ei planul de producție
al Uzinelor în al doilea trimestru să fie îndeplinit, ținând cont de intrarea în
perioada concediilor, cât și de creierea de condițiuni mai bune de traiu, prin
aprovizionarea cu cele necesare muncitorilor.
Altă sarcină desprinsă a fost aceia de a păși mai hotărât la scoaterea din rân‑
durile cadrelor de conducere ale Partidului elementele foste hitleriste, salaziste
sau Legionare care împiedică buna desfășurare a muncii de Partid.
Măsurile luate de Comitet pentru a lichida cu lipsurile și a putea aplica
cât mai bine aceste sarcini, biroul Județean și-a fixat ca pe lângă noul Plan de
Muncă pentru trimestrul al II-a, care trebuie întocmit de jos în sus, să facă și o
schemă de organizare a vieții de Partid și un program de ședințe, coordonândule cu ședințele Organizațiilor de massă.
In ziua de 8 Aprilie după ce s’a făcut darea de seamă în fața activului
Județean, s’au trasat și puncte pe baza cărora să se alcătuiască planul de muncă
începând de jos în sus, dela Biroul Org. de Bază. Pentru întocmirea planurilor
Secr. Organizațiilor de Bază au fost ajutați de un membru al Com. Sectorului.
In ziua de 9 Aprilie am prelucrat cu Secretarii de Plăși și Sectoare schema de
organizare și programul de ședințe.
Pentru a cuprinde cât mai bine sarcinele din planul nostru de muncă, întoc‑
mit pe baza planurilor venite de jos, am specificat sarcini concrete defalcate pe
zile pentru fiecare membru al Comitetului – Biroului și Instructorii Județeni,
cât și pentru instructorii Secției Organizatorice, Secretari de Plăși și Sectoare,
aceasta ajutându-ne și în controlul muncii.
Am repartizat cei 3 instructori Județeni pentru munca din exterior – pentru
Plasa Bocșa, Plasa Reșița și Sectorul Anina pe întreagă perioadă a planului. Ei
muncesc în plasă 5–6 zile pe săptămână, iar luni dimineață ei sunt la Județeană
și merg în Uzină pentru schimb de experiență pe teren. Ia contact cu secretarii
de sector și le arată ce părți bune au văzut în munca din exterior și tot deodată
învață din ceia ce este bun în Sectoarele Uzinei ca: ziare de perete, lozinci, foto
montaje, echipele de întreceri, etc.
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Când sunt probleme urgente pe teren tov. Instructori stau atât cât este nevoie.
Comitetul Județean care-și are fixate și ține ședință odată pe lună, în zilele
de 27–28, unde se dau rapoarte din partea tov. cu diferite munci ca: ARLUS,
Scoala Medie, CAPG, UFDR și acum UTM în urma cărora se pun întrebări
și se fac discuții în care tovarășii sunt criticați în mod obiectiv. Avem tovarăși
care nu și-au însușit suficient critica și autocritica, cum este: tovarășul Inginer
Obradovici, tovarășul Focht, care după critică caută să justifice că el nu este
vinovat. La sfârșit de plan de muncă se face o dare de seamă.
Din cei 25 tovarăși care compun Comitetul Județean 2 sunt la Scoli de Partid
și 2 lucrează la Comisia de verificare. Ceilanți tov. au munci bine stabilite, și
muncesc pentru aplicarea în viață a tuturor sarcinelor ce stau în fața Județenei.
Tovarășii responsabili de secții se ajută unul pe celălant în muncă.
Biroul Județean ține ședințe regulat în fiecare săptămână luni dimineață,
ordinea de zi fiind fixată dela penultima ședință. In aceste ședințe se face ana‑
liza muncii la o secție sau două, unde se pun întrebări și se fac discuții, pe baza
cărora se i-au hotărâri ce se trec împreună cu celelante sarcini în proces-verbal.
Alt punct al ordinei de zi se referă la sarcinele avute de tovarăși pentru o
săptămână. Apoi se împart noi sarcini din planul de muncă, sau survenite între
timp.
Biroul duce munca colectiv și fiecare tovarăș își trece activitatea zilnică
într’un registru ce stă la Secretar.
Critica și auto-critica este întrebuințată de tov. unul față de celălant și față de
secretari. Câte odată critica se folosește și în afara ședinței de birou, în discuții
când se observă greșelile.
La penultima ședință de Birou ținută în ziua de 9 Mai la punctul I-al ordi‑
nei de zi, s’au cetit, desbătut și complectat raportul de activitate lunar, raportul
cu desfășurarea zilei de 1 Mai și raportul în legătură cu mersul producției și al
întrecerilor socialiste.
La punctul II s’au urmărit sarcinele date anterior și s’au trasat altele noi,
fixând ordinea de zi de luni 16 Mai, unde va fi analizată munca Secției de
Agitație și Propagandă și a secției Administrative.
La această ședință din cetirea și discutarea rapoartelor, a reeșit că sarcinele
de complectare a secțiilor Județene, a Comit. de Plăși, Sectoare și Organizații de
Partid sunt complectate cu elemente noi, verificate de secția noastră de cadre.
Au fost ridicați în aceste munci 97 de tovarăși care au trecut prin Scoala
Medie a Județenei, sau prin cursurile serale.
Acești tov. nu au încă experiență în muncă, mulți dintre ei n’au trecut nici
prin Birourile Organizațiilor de Bază.
Secțiile Județene își desfășoară activitatea pe baza Planului de muncă ce-l
au întocmit. Ele complectate cu elemente tinere, munca lor nu se desfășoară
în mod colectiv. N’au reșit ca tov. să-și facă programul zilnic. Tovarășii ridicați
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în muncă au nevoie de instructaj pentru a-și cunoaște bine sarcinele ce stau în
fața Județenei.
Pentru a-i ajuta să crească și să cunoască munca mai bine, am introdus în
cursul lunii Aprilie, programul nostru de ședințe, începând cu Instructorii
Județeni.
După ședința de Birou unul din Secretari ține ședință cu Instructorii Județeni
unde se dau rapoarte și se discută în special metodele folosite pe teren de fie‑
care tovarăș. Se trasează noi sarcini printr’un instructaj amănunțit urmat de
întrebări și discuții, astfel ca tovarășii să cunoască bine cum să aplice sarcinele.
In urma acestor ședințe observăm că simțul de răspundere al tov. este în
creștere. Ei urmăresc mai bine ținerea ședințelor și chiar pregătirea lor. De ase‑
meni ei sesizează mai bine unele probleme și i-a măsuri pe loc, așa cum tov.
Silaghy Mihaiu văzând că la cooperativa din Bocșa-Română muncitorii se plâng
de conducătorii cooperativei, prin Organele Federalei Oravița a descoperit fra‑
ude de 445.000 lei. I-a demascat și Miliția i-a arestat.
De asemeni am introdus ședința cu Bir. de Secții în fiecare luni seara, după
ședința de Birou. A doua zi Marți dimineață am introdus ședința cu secțiile
Județene. La ordinea de zi la ședințele de Secții se analizează munca unei comi‑
sii, unde tovarășii pun întrebări și fac discuții. Apoi se trasează sarcinele ce
stau în fața Județenei în acea săptămână, legate de secția respectivă, urmate de
întrebări și discuții.
La fel ședința Organizației de Bază a activului Județean se ține din două în
două săptămâni Marțea seara la orele 20 – am introdus ca rapoartele respon‑
sabililor de grupe precum și prelucrarea și trasarea sarcinelor să fie legate de
sarcinele ce stau în fața Județenei.
In urma acestor ședințe tovarășii din Secția de Cadre care au reușit într’o
oarecare măsură să-și planifice munca, au pășit a face între ei întreceri pe bază
de punctaj – fixând:
A verifica un tov. prin discuții
1 punct
Intocmirea și studierea unui dosar fără referat
2 puncte
Intocmirea și studierea unui dosar și întocmirea unui referat 5 puncte
Propunerea de cadre pentru munci inferioare, până la Com. de sector, inclusiv
și funcționari în Aparatul de Stat
2 puncte
Propunerea de cadre pentru munci de mare răspundere
4 puncte
Participarea la ședințele Org. de Bază
3 puncte
A găsi o metodă nouă în muncă
10 puncte
Evidențiat lunar în studiul individual
10 puncte
Anchetarea unui caz simplu și rezolvarea lui
2 puncte
Anchetarea unui caz complicat și rezolvarea lui
5 puncte
Intocmirea unui dosar pentru excludere
3 puncte
A bate la mașină o pagină
1 punct
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A rezolva un caz primit prin poștă
Puncte negative:
Pentru lipsă de vigilență
Intârziere până la 10 minute
Intârziere peste 10 minute
Neglijență în muncă
Plecarea unui tov. din Secție fără să anunțe

3 puncte
5 puncte
2 puncte
3 puncte
4 puncte
3 puncte

In general observăm că tov. din secții au devenit mai combativi și punctuali
față de îndeplinirea sarcinelor și față de bunurile Partidului.
Instructorii Secției Organizatorice în număr de 3 au repartizată munca pe
câte 3 sectoare din Uzină unde participă la ședințele Comitetelor de Sectoare,
la ședințele Birourilor de Sectoare, la ședințele cu Bir. de Org. de Bază și la
ședințele grupelor de Partid. Ei sunt permanent pe teren, urmărind punerea în
practică a tuturor sarcinelor ce decurg din plan și a celor ce survin între timp.
Luna Aprilie datorită muncii lor ședințele Birourilor și Comitetelor au fost
mai bine pregătite, deasemeni mobilizarea pentru îndeplinirea sarcinelor ce le
avem în legătură cu 1. Mai.
Comitetele noastre de Plăși, sectoare și Organizații de Partid, fiind întărite
în special cu secretari buni, tovarăși verificați de Comisia de verificare. Ele țin
ședință de Comitet de 2 ori pe lună, iar de Birou tot de două ori, adică Biroul
Plășii Bocșa ține în fiecare Marți dimineață la ora 8 ședință, unde participă
Instructorul Județean, iar a doua săptămână tot în aceiași zi la orele 17, ține
ședință de Comitet, a treia săptămână iar de Birou și a patra de Comitet. La fel
și la Plasa Reșița cât și la Sectorul Anina. In sectoarele din Uzină, ședințele se
țin la fel de două ori pe lună birou și de două ori Comitetul. Ele nu se țin toate
într’o zi, și sunt eșalonate în cursul unei săptămâni.
Deși ședințele lor s’au ținut regulat, activitatea unor Comitete nu s’a
desfășurat în mod planificat, cu toate că au și plan de muncă. Unii membrii
a-i Comitetului încă nu-și cunosc suficient sarcinele așa cum avem la Sectorul
V.-CFU unde la o ședință de control a muncii ținută de 28 Aprilie Tov. Budacek
Pavel, nu știa ce sarcini are și nu luase parte la nici-o ședință a Org. de Bază.
Comitetul Plășii Bocșa al cărui Birou l-am format nou, dând aci ca Secretar
pe tov. Mladet Ion, fost Instructor al Secției Organizatorice, n’a reușit să antre‑
neze întreg Comitetul în muncă, pentru a păși la controlul muncii pe teren.
La fel avem Comitetul Organizației de Partid dela Santierul Barajului Văliug
al cărui Secretar Tov. Puiu, n’a reușit să antreneze nici Biroul, nici Comitetul în
muncă, din cauza nivelului său politic slab. Tovarășul nu cunoștea ce este un
Comitet sindical și ce este un Comitet de Partid.
Avem și Comitete care muncesc mai bine, care caută ca să se țină de plan,
cum este Comitetul Sectorului II Motoare – al cărui Secretar este tov. Gheju
Ion, care-și ține ședințele regulat, de două ori pe lună, cu ordinea de zi bine
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pregătită, unde se fac discuții, se i-au hotărâri și se împart sarcini, care se trec
în proces-verbal.
La fel este Comitetul Sectorului Poduri, al cărui Secretar este un tov. tânăr
Mihalcea Petru, care a reușit să cuprindă munca mai bine, să aibă o schemă de
organizare și un program de ședințe coordonat cu al Org. de massă.
Pentru a-i ajuta pe tov. Secretari să cuprindă munca, noi am stabilit cu ei,
ședințe de instructaj de două ori pe lună, sâmbătă după amiază. La aceste
ședințe se iau 2–3 rapoarte, se fac discuții asupra lor și se prelucrează cu ei un
material ideologic.
Cu tov. Secretari de Sectoare din Uzină am mai stabilit cu ei o legătură zil‑
nică prin Secția Organizatorică.
In fiecare zi la ora 7 ei sunt pe teren în Uzină, iar la 8 sunt la Județeană,
unde arată care este situația pe teren și primesc unele lămuriri și sarcini
ce survin între timp. Comitetele din Uzină se ajută între ele special asupra
producției.
Din cele 191 de Organizații de Bază, 163 sunt organizate în centrele industri‑
ale. Ele sunt împărțite pe schimburi și pe locul de muncă, însă nu am reușit o
stabilitate a lor, prin faptul că procesul de producție ne împiedică./ Atunci când
unul dintr’un schimb este bolnav, sau lipsește locul trebuiește complectat/.
Din cele 163 Org. de Bază din centrele industriale avem 73 care funcționează
mulțumitor, iar 190 care funcționează slab. Astfel la Sect. I. din 16–6 bine, 10
slab, Sect. II din 12–4 bine, 8 slab, Sect. III din 12–6 bine, 6 slab, Sect. IV, din
15–8 bine, 7 slab, Sect. I. din 11–3 bune, 8 slabe, Sect. VI. Din 16–4 bune, 12
slabe, Sect. VII din 7–6 bune 1 slabă, Sect. VIII-din 21–10 bune, 11 slabe. Sectorul
Anina din 23–10 bune 13 slabe, Plasa Reșița Industrială din 11–8 bune–3 slabe.
Plasa Bocșa Industrială din 12–8 bune, 4 slabe.
Cele care funcționează bine se datorește faptului că Birourile lor au fost
reorganizate înbunătățind compoziția lor, scoțând din Birou Maeștrii, Sefi de
echipă, având în primul rând secretarul verificat din Secția noastră de cadre.
Totuși nu putem afirma că am reușit chiar din aceste birouri să scoatem ele‑
mentele cu trecut dușmănos. Au mai rămas foști Hitleriști și Legionari, aceasta
pentrucă mai avem Organizații de Bază unde aproape toți membrii sunt cu
trecut dubios. Exemplu Org. de Bază dela Laboratorul Fizic din serviciul lui
Balo are un număr de 56 tovarăși dintre care 36 au fost cunoscuți Hitleriști,
Afaceriști și Legionari.
Birourile acestor Org. de Bază își pregătesc singure ordinea de zi și țin
ședințe de Birou regulat săptămânal. Ordinea de zi începe cu rapoartele res‑
ponsabililor de grupe, adică nu este o problemă urgentă. Pentru ordinea de zi
Resp. de grup dau toți rapoarte, când nu, dau numai o parte. Rapoartele sunt
urmate de întrebări și discuții.
Participarea la discuții este încă slabă, astfel la ședința Organizației de Bază
nr. 3 dela Laminoare din 27 de tovarăși prezenți, au luat cuvântul numai 2.
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La altele cum este ședința Org. de Bază nr. 1 dela motoare din 28 de tovarăși
prezenți au luat cuvântul 9.
După prelucrarea materialului de Partid cu aceste Org. de Bază se trasează
sarcini pentru resp. de grup și unele pentru Tov. potriviți, aceste sarcini sunt
legate de munca femeilor, educarea tinerilor și de luarea cuvântului la ședințele
Sindicale, iar restul de sarcini le trasează resp. de grup.
Față de cei care au lipit dela ședință a Org. de Bază, a doua zi Resp. de grupă
îi pun în curent cu problemele discutate și sarcinele ce le sunt date. Exemplu:
Org. de Bază nr. 1 dela Sect. IV. la ședința din 14.IV., secretarul ei este un tov.
Costa Ion, intră în ședință cu ordinea de zi făcută de Birou cu o zi înainte. Tov.
Resp. Org. Culcer Ludovik face apelul și deschide ședința, anunțând următoa‑
rea ordine de zi:
1. Rapoarte, întrebări și discuții.
2. Prelucrarea hotărârilor Bir. Politic, privind noua încadrarea justă a muncitorilor.
3. Sarcini.
Rapoartele date de 3 Resp. de grupe au fost slabe, însă cu ajutorul întrebă‑
rilor puse de membrii Biroului, a reeșit că tov. au muncit însă nu puteau arăta
rezultatele.
Prelucrarea făcută de tov. Secretar Costea a durat 35 minute și a atins o bună
parte din problemele pe care le-a localizat. Important a fost că a scos în evidență
tot timpul fața Partidului.
La sarcini pe care le trasează tov. Culcer Ludovik dă sarcină tuturor cât și
responsabililor de grupă că a doua zi dimineață să discute la venire spre fabrică
cu muncitorii această problemă.
Dă apoi sarcină tov. Ursu Ioan resp. grup. I, ca prin membrii de grupăă să
facă 10 abonamente la Scânteia și Flamura Roșie, să facă control dacă grupa este
cu cotizația la zi, să îndrumeze 2 tineri la cor și echipele culturale, să țină cea
mai bună curățenie la locul de muncă.
Tov. Laieș Petru membru de Partid, i se dă sarcina, să funcționeze normal, să
le curețe coșurile pentru a avea tiraj și a nu consuma combustibil, să îndemne
pe tov. care stau de vorbă lângă cuptoare să meargă la lucru.
Tov. Resp. de grupă Alexa P. Ion după ce i s’a repartizat sarcinele și-a luat
angajamentul de a lămuri și arăta tov. cu care lucrează cum trebuie să se ferească
de accidente.
După ce s’au dat sarcinele, s’a ridicat ședința, iar Biroul a rămas pe loc,
împărțindu-se care ce grupă va supraveghea și va ajuta în muncă, cât și pentru
a participa la ședințele ei. Dacă un tov. are 2–3 lipsuri nemotivate, unii Secretari
a-i Org. de Bază au început a-i chema în fața Biroului, pentru a-i lămuri, așa
cum face Biroul Org. de Bază 4 Locomotive, al cărui Secretar este tov. Urban
Francisch. Acelaș lucru îl face și tov. Iesenschy Aurora Secretara Org. de Bază
nr. 4 dela Hala-Nouă. Frecvența la aceste ședințe este înbunătățită, atingând
90%.
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Birourile celorlalte Org. de Bază lucrează slab, prin faptul că nu am reușit
până acum să avem în fruntea lor Secretari buni verificați. La aceste Org. slabe
ordinea de zi le-o pregătește un tovarăș din Comitetul de Sector.
La ședințele lor care se țin după program, frecvența și întrebările cât și
discuțiile sunt slabe. Unii din secretari folosesc metode cazone, nepermițând
tov. să critice Biroul, sau dacă permite, imediat le respinge critica, și critică
ei mai tare. Aceste cazuri se întâmplă în special acolo unde în Birouri avem
Secretarii maeștrii sau Sefi de echipă.
Exemplu la ședința Org. de Bază I, Laminoare în Bir. cu Agit. și Prop.
se găsește un tov. Maestru Spinei Teodor, la ultima ședință de prelucrarea
Hotărârilor Biroului Politic, tov. cari au criticat felul cum au fost făcute încadră‑
rile în secția lor, el a căutat să-i combată, arătând că el are dreptate și nu ei. Cu
toate că era justă critica.
La ședințele Org. de Bază unii dintre vârfuri monopolizează ședința și dis‑
cută interminabil, așa cum s’a întâmplat la ședința Org. de Bază dela Modelărie,
unde maestrul Drăgoescu Petru cu ocazia prelucrării Hotărârilor Bir. Politic
privind greșelile încadrărilor a participat la discuții unde a vorbit aproape o oră,
punând chiar problema greșit, că sistemul de salarizare nu este bun, că nu
asigură tot ceia ce-i trebuie muncitorului. Cu el s’a stat de vorbă după ședință
recunoscând că a făcut o greșală.
Măsurile luate de noi pentru întărirea Dir. Org. de Bază au fost: întâiu aceia
de verificare a secretarilor, apoi a întregului Birou, căutând să ridicăm în muncă
și femei ceia ce nu avem, astfel am reușit să ridicăm în cele 73 Org. de Bază
reorganizate, 3 femei secretare, 2 Organizatorici și una cu cadrele.
Am introdus ședințe cu Bir. Org. de Bază pe sectoare de două ori pe lună cu
toate la un loc, iar de două ori singure, unde participă un membru al Comitetului
de Sector, în aceste ședințe care sunt cam dese urmărim ridicarea nivelului lor
și cum să poată să-și cuprindă munca. Suntem acum în perspectivă să deschi‑
dem un ciclu de conferințe numai cu Secretarii Birourilor care au fost verificați.
Conferința joia și seminarii lunea, unde vom lega aceste conferințe de munca
practică ce trebuie făcută de Secretar.
O greutate în munca aceasta o avem în special la Sectorul VI. Furnale și
Oțelărie unde 95% din membrii de Partid călătoresc cu trenul, și nu-i putem
ține la ședințe, întru’cât unii merg aproape 2 ore și jum. cu trenul până acasă,
iar dacă rămân la ședințe sunt nevoiți a numai pleca acasă.
Trenul următor este după 8 ore, când ese celălant schimb din lucru. Am
studiat să facem ședințe pe tren dar n’am găsit că este bine. Incă n’am găsit o
soluție de a face educație acestor tov. care majoritatea sunt dela sate și mai au
și ceva pământ.
O altă greutate pe care o avem este lipsa spațiului de a ține ședințe.
Organizații de Bază sătești avem 28. Birourile lor sunt compuse din 3–5
tovarăși, ședințele cu Bir. lor le ținem tot săptămânal sâmbăta seara, însă cu
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ele ținem ședințe săptămânale singuri participând un tov. din Comit. Plășii, iar
odată pe lună Vineri seara sunt aduși în centrul cel mai apropiat sau la Plasă toți
Secretarii, unde se i-au rapoarte, se fac discuții, și se dau noi sarcini.
Componența acestor Birouri nu este însă sănătoasă, mai avem în ele notari,
învățători, agronomi care conduc ședințele birocratic sau pus întrebări sub
formă de audieri.
Compoziția unor Organizații de Bază este cam nesănătoasă pentru că avem
oameni unde cel mai sărac țăran are 2–3 lanțe de pământ, în aceste comuni
avem membrii de Partid, care au 7–8 lanțe de pământ și-i considerăm mijlocași,
avem alte comuni, unde avem și țărani fără pământ și avem membrii de Partid
cu 7–8 lanțe de pământ, din care o lanță cultivată cu zarzavaturi pe care tov. îi
califică chiaburi. Exemplu: Comuna Berzovia sunt bogați – Terova sunt săraci.
Suntem în curs de a definitiva care sunt chiaburi în Organizația de Bază
pentru a-i scoate.
In ședințele Org. de Bază sătești, discuțiile se poartă mai mult în jurul coo‑
perativelor, a însămânțărilor și foarte puțin se ocupă tov. de cetit. La prelucra‑
rea Rezoluției din 3–5 Martie care s’a făcut în Org. de Bază sătești de un corp
de instructori pregătiți de secția noastră de Agit. și Prop., unele întrebări au
oglindit că tov. au înțeles și și-au însușit acest material, iar unele din discuții
au lămurit unele întrebări puse, ceia ce dovedește că o parte din tov. stăpâneau
materialul. Au pus întrebări 78 de tovarăși la 28 au participat la discuții.
Totuși nu s’a observat o luare de poziție mai hotărâtă de a indica cine sunt
chiaburi. Astfel la ședința Org. de Bază din Comuna Valeapai la întrebarea mea,
dacă ei cunosc cine este chiabur? au răspuns că nu au chiaburi în satul lor, fiincă
este sărac. Cu toate acestea au în Comună oameni care au, cum este Paleja Ion
– 14 Jugăre, mașină de treerat, 10 oi, 2 cai, 2 vaci și 3 copii mari, Fârcoci Petru
– 24 Jugăre, 15 oi, 2 boi, și nu are nici un copil. In schimb când i-au întrebat pe
fiecare în parte ce pământ au, am văzut că cel mai puțin avea 6 lanțe, unde pe
ele mai semăna și zarzavat pentru piață, ceia ce-i împiedica să se pronunțe.
După prelucrarea Rezoluției la sate se observă că membrii noștrii de Partid
săraci, sunt oarecum mai combativi, însă nu i-au poziție hotărâtă față de chia‑
buri. Iar chiaburii caută să intimideze pe mijlocași amenințându-i că și lor le
va veni rândul să le i-a pământul. Din această cauză mijlocașii nefiind lămuriți
stau pasivi.
Din cele 763 de grupe pe care noi le-am organizat nu activează decât 227. La
Sect. I. din 99 activează 12, La Sect. II. din 63 activează 18, la Sect. III – din 60
activează 25, la Sect. IV. din 62 activează 12, la Sect. V. din 50 activează 20, la
Sect. VI din 76 activează 30, la Sect. VII din 36 activează 10, la Sect. VIII din 80
activează 20, la Sect. Anina din 115 activează 30, la Plasa Bocșa din 68 activează
25, la Plasa Reșița din 55 activează 20.
Sedințele acestor grupe care activează se țin din două în două săptămâni
între intervalele ședințelor Organizațiilor de Bază, ordinea de zi o întocmește
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ân unele părți Bir. Org. de Bază, în altele o întocmește responsabilul grupei, în
ședințele lor discută mai mult producția, în unele așa cum este la cele dela HalaNouă de Mașini am reușit ca în în afară de producție să se discute și despre
ridicarea nivelului politic, repartizând ca sarcină cetirea unor broșuri, legătura
ce trebuie avută cu 2–3 nemembri de Partid, a ceti cu ei ziarul și a-i angrena
la toate muncile, despre îndrumare, de a se ocupa de tineret, etc. N’am putea
spune că am ajuns ca aceste grupe a-i căror Resp. de grupă sunt mai aleși, țin
o ședință așa cum ar trebui, unde să i-a un scurt raport și să traseze alte sarcini
tovarășilor. Totuși avem și în această privință un început bun.
Celelante grupe, sunt organizate, însă nu am reușit să le activizăm, să le
mișcăm. In planul nostru de muncă am prevăzut în fiecare lună câte vom acti‑
viza. Aceasta merge greu prin faptul că suntem nevoiți ca aceste ședințe să le
ținem în locuri neprielnice sau în aer liber, într’un colț unde ședința este con‑
turbată fie de sgomot, fie de muncitorii ce trec pe acolo. Am organizat de două
ori pe lună ședințe cu Resp. de grup. pe sectoare și în exterior, pe fabrici unde
participă un membru al Comitetului de Sector, sau plasă care face cu ei un
instructaj după o teză pregătită de Resp. Agit. Prop. și Organizatoric din aceste
Comitete./ Rolul Resp. de Grup/.
EDUCATIA SI PREGATIREA CADRELOR.
Urmărind să complectăm golurile ce le avem în Aparatul de conducere al
Partidului și ținând cont de nivelul politic slab al tov. am pus accentul pe recru‑
tarea de tov. pentru Scoala Medie a Județenei cu un curs de 45 de zile. Seriile a
VI-a și a VII-a care una s’a terminat în Februarie și una în Mai, prin faptul că
am selecționat și verificat mai bine pe cei propuși, și prin faptul că am intro‑
dus metoda întrecerilor între grupe, tov. și-au însușit în bună măsură materia‑
lul. Astfel că din aceste 2 serii am ridicat tov. secretari de sectoare, Instructori
Județeni și Instructori a-i Secției Organizatorice, complectând toate secțiile
Județenei cât și Bir. de Plăși.
Numai din ultima serie care s’a terminat la 1 Mai din 38 elevi – 17 au fost
scoși din producție ca activiști a-i Jud. Partidului și Jud. Org. de massă, 12 sunt
în Comit. de Sectoare, iar restul în Bir. Org. de Bază.
Pregătirea acestor două serii s’a făcut mai bine prin faptul că tov. lectori care
predau am ținut cu ei 2 ședințe înainte de deschiderea școlilor, arătându-le
importanța acestor școli, și necesitatea ca ei să se pregătească mai bine.
De asemeni pentru a ridica nivelul tov. din Bir. Org. de Bază și pentru a
ridica Resp. de grupe, am inițiat și deschis două cursuri serale: unul cu 38 de
tovarăși din Bir. Org. de Bază și unul cu 28 de tov. din Organizațiile de Bază.
La aceste cursuri serale predau un corp de lectori dintre tov. care au terminat
Scoala Medie cu care se ține la fel o ședință pe lună unde li se arată părțile bune
în predare-cele negative-și li se explică noi metode de muncă.
De asemeni pentru centrul Minier Anina am deschis în luna Aprilie un curs
seral cu 32 de tovarăși dintre care să ridicăm secretari a-i Org. de Bază. Lecțiile
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acestor cursuri sunt predate de membrii Comit. de Sector după teme făcute de
Secția de Agitație și propagandă a Județenei.
La fel avem deschis un curs seral și la Bocșa cu 40 tovarăși tot cu acelaș scop,
și aci la fel, predau membrii Comit. de Plasă.
Tot pentru educarea cadrelor și a membrilor de Partid avem organizate 22
grupe de studiu individual al istoriei P.C/b/ al U.S. Avem 13 grupe care studiază
capitolul II, 4 grupe care studiază capitolul III, una grupă care studiază capito‑
lul IV și una studiază capitolul V. Grupele sunt formate din 15–25 tovarăși.
Avem cuprinși 536 de tovarăși din membrii Comitetelor de Sectoare și
Plăși, membrii din Comitetele de Organizații, activiștii Județenei și mem‑
brii din Birourile Org. de Bază. Responsabili de grupe pentru studiul indi‑
vidual sunt tov. care au o școală medie de Partid, și sunt mai ridicați, cu ei
se ține o ședință lunară, unde arată cum merge grupa și ce lipsuri sunt, se
critică unele metode greșite folosite la seminarii. Așa cum am avut cazul
tov. Dumbravschy Ignat dela grupa Sect. I. Poduri care numea pe tov. să răs‑
pundă, făcând ca tov. să se intimideze, iar el nu l-a ajutat lăsându-l să plece
oarecum nemulțumit.
Tovarășii care urmează studiază individual, când nu înțeleg anumite pro‑
bleme se adresează tov. responsabil care îl ajută, în caz că dacă nici el nu cunoaște
se adresează secției Județene, comisiei învățământului de partid. Timpul pentru
studiul unui capitol este fixat prin carnetul de studiu individual-pentru primul
capitol 20 de zile, al II-lea 30 zile etc. Inainte de expirarea timpului fixat se ține
o ședință cu toată grupa unde se lămuresc anumite probleme neînțelese. Apoi
se face un seminar unde pe baza unor întrebări data dinainte tov. răspund. O
parte din tov. care urmează aceste cursuri s’a observat că au devenit mai comba‑
tivi și pot lămuri unele probleme ce se ivesc pe teren. Exemplu: tov. Sabo Iosif
Secret. Org. de Bază dela Modelărie care a combătut pe Drăgoescu, când a pus
problema că noul sistem de salarizare nu este bun.
Pentru educarea maselor am organizat un ciclu de conferințe publice, care
se țin de două ori pe lună la Casa Muncitorească, de către membrii Biroului
și Comitetului Județean. Aceste Conferințe din ce în ce devin mai populate.
La ultima Conferință ținută de tov. Blagoev Milorad Responsabilul Secției
de Agitație și Propagandă cu subiectul „Democrațiile populare în drum spre
Socialism” au participat cca. 1500 persoane, sala fiind neîncăpătoare.
Un rol important îl au în culturalizarea muncitorilor, aci la noi și gazetele de
perete al căror conținut s’a inbunătățit în unele secții.
Ele tratează probleme legate de producție, de disciplină și de curățenie, eco‑
nomii, întreceri etc. Exemplu: gazetele de perete dela Sect. III Locomotive care
popularizează pe evidențiații, chemări individuale la întreceri, critică pe cei
ce-au rămas în urmă și n’au îndeplinit Planul. La Sculărie de asemeni critică pe
cei ce vin târziu la serviciu, sau pe cei ce se poartă necuviincios.
Avem și gazete de perete slabe cum este la Oțelărie, unde nu era afișat
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colectivul de redacție, sau are articole cu conținut nelegat de viața Oțelarilor,
neiscălite și neschimbate la timp.
Cu toate acestea în privința gazetelor de perete avem o parte pozitivă prin
faptul că din inițiativa unor colective se fac articole în legătură cu măsurile luate
în urma consfătuirilor de producție, se fac articole în legătură cu concediile de
odihnă, cu încadrările, după noua formă de salarizare etc. aceste articole au un
conținut critic și autocritic. Exemplu: Ing. Niță dela serviciul de Investiții face
un articol pe două coloane, o coloană cu fapte bune și demne de urmat, iar alta
cu fapte rele, unde dă numele a 3 funcționari care lucrează bine și îndeamnă
a se urma exemplele lor, iar 3 funcționari și funcționare care nu lucrează, vin
târziu și pleacă mai devreme.
Acest articol a fost viu comentat de funcționari și de remarcat că unul din
acești tov. era membru de Partid, și în ședința Org. de Bază a contabilității din
care el făcea parte și-a însușit această critică din articol, luându-și angajamentul
că nu va mai întârzia. Tov. Responsabil Palfi Mihaiu a confirmat că tov. în toată
luna Aprilie n’a întârziat nici odată.
Colectivele de redacție ale gazetelor sunt instruite din două în două săptă‑
mâni. Ele au un număr de peste 100 corespondente care o mare parte sunt și
corespondenți a-i ziarului local „Flamura Roșie”. In afară de gazetele de perete
avem organizate și 2 colțuri Roșii unde se popularizează fruntașii în producție.
Intrebuințăm la gazetele de perete și caricaturi așa cum avem la Sect. V. –
CFU unde se face caricatura celui care întârzie arătându-i-se numele. Aceste
caricaturi au efect și sunt foarte mult discutate.
Totuși nu am reușit ca gazetele să oglindească zilnic orice problemă impor‑
tantă, cu toate că în unele secții avem gazete fulger, întrecerile socialiste nu
sunt suficient urmărite și elementele fruntașe popularizate. Gazetele de perete
au început a fi cetite regulat și articolile ce tratează despre o faptă rea a tov. se
difuzează foarte repede în masă.
La fel s’au făcut peste 1000 de lozinci legate de producție, precum și carica‑
turi pe panouri mari / cea cu ceasul, care arată câte ore se pierde prin plecare
cu 5 minute mai devreme / Panouri cu diagrame, foto-montaje cu evidențiații,
panouri reprezentând faze de muncă.
In munca de ridicare a nivelului cultural al masei care se face sub controlul
Partidului, folosim și cele 12 echipe culturale pe Sectoare care antrenează tine‑
retul la cântec, jocuri, etc. Astfel am avut premiat corul Sindicatului la concur‑
surile organizate de CSM.
Am introdus jocuri și cântece Sovietice pentru care masa arată interes și dra‑
goste. Astfel troica deși slab jucată a fost viu aplaudată de masă. Aci însă ducem
lipsă de elemente pregătite care să conducă.
Cinematografele care sunt în număr de 3 cu Casa Muncitorească și 2 mobile,
au devenit neîncăpătoare. Filmele Sovietice care ni se trimit, este un prețios
ajutor în educarea masei de muncitori – luna trecută numai într’o săptămână
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filmul premiera „povestea unui om adevărat” a fost de 8000 de spectatori.
Muncitorii au discutat că pentru prima dată Reșița a avut un film de premieră.
Comentariile în jurul acestui film au fost destul de satisfăcătoare. In cursul
lunii Aprilie au rulat 17 filme sovietice la care au participat 37.700 de spectatori.
Avem organizații un corp de 410 Agitatori în cadrul Întreprinderilor. Ei sunt
instruiți în ședințe pe sectoare din 2 în 2 săptămâni, unde se prelucrează din
Scânteia, rubrica „Ajutorul Agitatorului” ca rezultat a muncii Agitatorilor avem
terminarea cuptorului nr. 1. dela Oțelăria S.M. în 9 zile în loc de 20 cât era cal‑
culat de tehnicieni și prevăzut în program.
Rezultatele cele mai bune în munca de Agitație le avem în Sect. II. Motoare,
III Locomotive și V.-CFU care constau în organizarea și instruirea agitatorilor
precum și în activitatea lor pe teren, prin convorbiri cu muncitorii, prin muncă
dela om la om, prin participarea la ziarul de perete etc.
La fel ne ajută ziarul Scânteia care se difuzează în număr de 8206 exemplare.
Am reușit ca în unele secții cum este la Motoare, Hala-Nouă, Fabrica Veche de
mașini, tovarășii să citească în grupe ziarul în timpul pauzei pentru masă dela
ora 11,45 –11, iar o bună parte am constatat din controlul nostru că citesc indivi‑
dual. Este greu pentru cei ce nu pot vorbi Românește, pentru ei am introdus ca
unele pasagii din articolele de fond să le fie traduse în limba maternă
Semnalăm că unele articole apărute în Scânteia nu oglindesc realitatea-Exem‑
plu: articolul semnat de tov. Rusu din scânteia nr.... nu corespunde realității
când afirmă că la Fabrica de Locomotive la echipa de temuitori s’a redus acordul
dela 37% la 4%. Față de aceasta tov. din această echipă în aceiași zi au prelucrat
în Org. de Bază considerând că articolul are o greșală de tipar.
De asemeni ziarul „Flamura Roșie” organul Comit. Jud. care a luat ființă cu
ajutorul Dir. Prop. și Agit., ne ajută prin conținutul articolilor localizate pe care
le scriu cei 65 de corespondenți din centrele noastre, el se difuzează în număr
destul de bun – 12.500 de exemplare. Apare săptămânal și muncitorii s’au expri‑
mat că ar trebui să apară de cel puțin de 3 ori pe săptămână. Avem cazuri de
Sâmbătă 7 Mai, când muncitorii cum au fost la Turnătorie nici nu sosise ziarul
și tov. dela distribuirea lor în atelier venise să-l ridice dela centrul de difuzare.
Se mai difuzează la noi și celelante ziare care nu am reușit să le controlăm
dacă se citesc. Pentru pace Trainică 1600, Lupt. Bănățean 1712, Viața Sindicală
2040, Scânteia Tineretului 208, Scânteia satelor 310, Săteanca 2300, Femeia
2000, Nauer-Weg 2104 – total 32.970 de ziare și reviste.
In luna Aprilie s’au difizat și Jud. noastră diferite broșuri și cărți în număr de
23.364 bucăți în valoare de 491–479.000 lei.
Avem un număr de 47 biblioteci care au aproximativ 6000 volume.
Frecventarea acestor Biblioteci este în creștere. Nu am reușit să avem până
acum o situație clară a cetitorilor. Avem această operație în curs. După apreci‑
erile noastre este nevoie de mai mult material în limba Germană. Se caută la
biblioteci cărțile tehnice.
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Mai funcționează la Reșița un club muncitoresc care are cca. 3000 volume,
un aparat de radio, o secție de șah, reviste și ziare. Acest club este frecventat de
cca. 150 muncitori zilnic, și sunt cetite lunar peste 800 volume.
La fel avem înființate cu ajutorul Editurii Partidului „Librăria Noastră” care
difuzează larg cărțile progresiste.
Ne mai ajută și cele 2 stațiuni de amplificare care are 25 megafoane în Uzină,
care au luat ființă prin ajutorul dat de Dir. de Prop. și Agit. a C.C.
Pentru Oraș, de asemeni în Oraș s’a mai instalat o stație de amplificare cu 6
Megafoane duble. Astfel că cele 3 stații care au un număr de 31 de megafoane
sunt folosite din plin ca un mijloc de agitație în mase. Ele au programe zilnice
care cuprind știri politice și din Uzină. In transmiterea știrilor din Uzină se
pune un accent deosebit pe popularizarea elementelor evidențiate în producție,
decorați cu ordinul muncii și medalia muncii. Se popularizează echipele
fruntașe și se critică defecțiunile și elementele delăsătoare.
CONTROLUL MUNCII.
Pentru a cunoaște cum se pune în practică sarcinele date, după ce s’au trans‑
mis membrii Biroului pornesc pe teren și intră în discuții cu tov. membrii de
Partid și nemembrii de jos care nu au munci de răspundere, aci vede dacă a
ajuns sarcina, sau nu, cum a ajuns și cum este primită.
Exemplu: am avut de făcut un miting în ziua de Vineri 6 Aprilie unde de
jos trebuiau să vină propuneri pe linie Sindicală, pentru a cere Prezidiumului
Marei Adunări Naționale să se lucreze în ziua de 9 Mai. Deși timpul de a mobi‑
liza a fost foarte scurt numai de două ore. După ce am pregătit Instructorii
Secției Organizatorice și Instructorii Sindicatului care au plecat pe teren, am
plecat și Biroul, și am constatat că imediat cadrele de Partid și Sindicale au
pornit în masă.
De asemeni avem fixat lunar câte o zi în care chemăm un Comitet de Partid
la Județeană și fără o ordine de zi, discutăm toate problemele și aspectele mun‑
cii, acest fel de a controla munca la noi a dat rezultate. Mai chemăm și câte
un nemembru de Partid din Secțiile unde vedem că este ceva, însă nu vorbesc
oamenii și în discuții reiese frământarea.
SINDICAT
Pe raza noastră de activitate sunt cuprinse 8 Sindicate aparținând diferitelor
Uniuni.
Cel mai puternic este Sindicatul Unit U.D.R. cuprinzând cca. 27.640 mem‑
brii împărțiți în 22 localități și pe cuprinsul a 3 Județene.
Tocmai din această cauză a răspândirii pe un teritoriu așa de mare, plus
cuprinderea mai multor ramuri ca:
– Siderurgie
– Prelucrătoare
– Mine
– Cariere
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– Forestiere
– Santiere
munca este mai grea ca la restul Sindicatelor.
Munca Comit. Sindical Unit UDR s’a inbunătățit în urma Alegerilor
Sindicale prin faptul că a fost complectat între[g] Aparatul. Majoritatea tov. din
Comit. Sindical și activiștii sunt noi în muncă, lipsiți de o experiență și cu un
nivel politic scăzut.
Prin ajutorul pe care l-a dat Biroul Județean participând la unele ședințe de
Comitet și de Birou, prin instructajele făcute, Comitetul Sindical analiza mun‑
cii Sindicale în cadrul Bir. Jud., unde s’a arătat dificiențele muncii Sindicale și
cauzele acestor dificiențe, s’a reușit ca o parte din activul Sindical să fie antrenat
cu hotărâre în muncă, iar o parte mai stă încă pasiv și contribuția lor este încă
insuficientă, din care cauză o muncă așa de amplă nu a putut fi cuprinsă, nean‑
trenându-se restul de organe Sindicale, și neinstruindu-i cum să-și ducă munca.
La fel și Comitetul de Fabrică au fost ajutate de către Comit. de Plăși și
Sectoare dar nu s’a reușit ca toate să activeze să țină ședințe și să facă ana‑
liza muncii Comit. de Secție, precum și să-i instruiască, pentru a-și cunoaște
atribuțiunile lor.
Din lipsa de activitate a Comit. de Secții, munca grupelor Sindicale este
aproape inexistentă.
In general munca Sindicatelor merge încă slab față de volumul muncii,
complexitatea problemelor și stagiul în care este munca Sindicală, în special la
educarea tov. ținând cont de nivelul întregii masse de salariați.
Ședințele Sindicale nu se ține în mod organizat adică bine pregătite și după
un plan de ședințe concret, prevăzut cu ordine de zi, cine, și unde ține ședința.
Biroul Jud. a ajutat Bir. Sindical arătându-i cum trebuie făcut, cine va ține și
cum să le intercaleze ca să nu se supra pună altor ședințe, ale altor Org.
Cotizațiile Sindicale sunt plătite din mână și se achită în proporție de 85%,
iar după apariția timbrelor de cotizații sindicale, muncitorii merg în proporție
foarte mare să-și achite cotizațiile.
Munca culturală în cadrul Sindicatului merge puțin greoi, și tov. nu depun
tot efortul și capacitatea lor. La fel și în difuzarea materialului sosit dela CGM
precum și distribuirea cărților din Biblioteci.
Consfătuirile de producție se țin bilunar. pe secții și ateliere unde se prelu‑
crează planul de producție lunar, pe săptămâni, chenzini, maeștrii, mașini și
echipe. Problemele de producție sunt viu desbătute aproape în toate secțiile de
către muncitori, cerând tehnicienilor care mai stau pasivi să ajute munca sem‑
nalând o serie de probleme care nu sunt bine puse la punct, și care împiedică în
procesul de producție, în special Organizarea Muncii și Raționalizarea mâinii
de lucru. Exemplu: consfătuirea de 11 Mai dela Fabrica de Roți, unde în loc să
fie pregătită să i-a parte la discuții în jurul problemelor de producție cu anga‑
jamente, s’a alunecat pe panta de a arăta nemulțumiri de încadrare, cu toate
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că au făcut contestații și se găsesc la Comisia Centrală a cartelilor a Uleiului, a
măcelăriei și altele: exemplu: tov. Bojincă Petru a ridicat problema încadrării cu
toate că a fost la Comisia de rectificarea încadrărilor cu contestația sa și Comisia
i-a dat dreptate, el a ridicat toate nemulțumirile sale, antrenând și pe ceilanți.
Totuși au fost și tov. care au luat poziție față de veșnicul nemulțumit așa cum îi
spun tov. Andrei Cornel, și și-au luat angajamente pentru îndeplinirea Planului
cazul tov. Dumitrescu Marin decorat cu „Medalia Muncii” care a făcut apel la
ceilanți tovarăși să muncească mai atenți și să nu facă deșeuri.
Alt caz, la consfătuirea dela Secția de Laminare, tot din 11. Mai după ce s’a
prelucrat Planul pe linii în cantitate și repere, Ing. Loziciu a arătat cum au mun‑
cit muncitorii în urma consfătuirii de producție precedentă și care aduc rezul‑
tate frumoase, pentru secția de Laminare, dar unde nu s’a reușit este lipsa de
vigilență cerând întărirea vigilenței întregului colectiv. Tovarășul Pau Ioan sesi‑
zează unele lipsuri ca: plăci de acoperire la linia Fină, pentru a preântâmpina
accidentele. Tovarășul Oprea Horia propune introducerea rolurilor la intrarea
Laminatului în calibru și atunci munca nefiind grea muncitorul va putea pro‑
duce mai mult și de calitate mai bună.
Tov. Vatzulik Iosif arată că la linia pregătitoare 650, masa se deplasează în
toate direcțiile, ceia ce pune în primejdie producția și chiar viața muncitorilor,
care să se facă o revizie și își i-a angajamente că o pune la punct într’un timp
scurt, fără a lăsa producția să sufere. Muncitorii au plecat cu elan și hotărâre
pentru realizarea și depășirea planului de producție.
Noul sistem de salarizare după ce a fost prelucrat pe linie de Partid și
Sindicală a început, încadrările cărora li s’a acordat un timp foarte scurt din par‑
tea Organelor superioare active și care lucrări în multe secții au fost date peste
cap, iar pe de altă parte rigiditatea Comisiilor față de diagramele fixate și aplica‑
rea mecanică a instrucțiunilor, toate acestea au dus la o serie de nemulțumiri,
frământări care au creiat o admosferă încărcată și care ar fi pus într’o măsură
oarecare în pericol chiar o productivitate mărită. Imediat după ce s’a observat
am sesizat organele Sindicale și active și împreună cu ei am luat următoarele
măsuri:
1. Să se constate în ce măsură sunt nemulțumiți și să facem încadrări reale
acestor muncitori. S’au prezentat 1200 contestații și au fost justificate 940. Pe
la sfârșitul lucrărilor au apărut Hot. Bir. Politic al C.C.
După prelucrarea hotărârilor care au fost foarte clare, mergând până la deta‑
lii s’au prezentat din nou o serie de oameni, cerând rectificări de încadrare.
S’au stabilit sub comisii pe secții și ateliere, Comisii pe departamente și o
comisie centrală pe întreg Com[b]inatul U.D.R.
Incă în primele zile datorită unor metode de muncă a sub-comisiilor s’a
observat o tendință de rectificare generală. După 3 ședințe de instructaj
Comisiile au făcut centralizările contestațiilor și rezolvarea lor în cadrul Secției,
făcând asimilări în cadrul secției și intersecții cu diferite munci grele.
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S’au prezentat până în prezent 3000 contestații le Siderurgie și prelucră‑
toare, dintre care:
– 2100 au fost găsite juste –
– La Mine 1408, dintre care 951 au fost găsite juste.
– La Silvică 731, dintre care 635 au fost găsite juste.
– Totalul contestațiilor au fost de 5139, dintre care au fost găsite juste 3686.
După ce fiecare sub-comisie și-a terminat lucrările în cadrul Secției s’a pre‑
zentat potrivit unui plan x la Comisia Centrală unde s’a analizat munca fiecărei
Comisii în baza rezultatului. Majoritatea Comisiilor au lucrat bine, în special
cele din Siderurgie și mai puțin bine cele dela prelucrătoare. In special cea dela
Sculărie, unde a fost tendința de a atrage aproape toți Strungarii în categoria a
VII-a.
Lucrările s’au terminat pentru Siderurgie, Mine și majoritatea prelucrătoare‑
lor, rămânând o parte din prelucrătoare și întreg departamentul Silvic.
Comisiile de asig. soc. Au luat în mână problemele lor, cu toate că au numai
noțiuni elementare în această direcție. Totuși Comis. de pe lângă Comit.
Sindicale și din Sectoare s’au antrenat și muncesc binișor. Nu s’a reușit să se
antreneze să muncească în aceleași condițiuni Comisiile din Secții și în spe‑
cial Responsabilii cu Asig. din grupele Sindicale. S’a început pregătirea lor în
cursuri serale, pe sectoare de către Comisiile de pe lângă Sindicate, pentru a-și
cunoaște rolul, formele de muncă și răspunderea pe care o au.
Datorită muncii Comisiei de pe lângă Sindicat și Comisiilor de pe lângă
Comit. de Intreprindere s’a reușit să se creieze 5 posturi de prim ajutor în Sect.
Uzinei, 23 dispensare la Reșița și 14 pe cuprinsul Sectorului Minier și Silvic.
La aceste dispensare se consultă zilnic în mediu 1700 muncitori – familiile lor.
Mai avem și unele greutăți în ceia ce privește lipsa unor aparate medicale, în
special diatermice și Rontgen, lipsa a două auto-salvări, filme pentru radiogra‑
fii, precum și substanțe însecticide pentru deparazitări.
Cu toate stăruințele noastre asupra muncitorilor și medicilor care sunt
cuprinși de conrupție, considerăm că din totalul nr. de bolnavi ce se prezintă
zilnic la dispensare, un procent prezintă insinuări de boală, adică cazuri de
boală fictivă și aceasta se observă în majoritatea cazurilor în perioada muncilor
agricole, la semiproletari ce lucrează în cadrul Uzinelor noastre.
In ceia ce privește problema contractului colectiv a fost încheiată dar încă
nici acum n’a fost semnat de Uniunea C.G.M. și Minister, adică nu a fost încă
legalizat. In ceia ce privește respectarea angajamentelor prevăzute în contractul
colectiv considerăm că atât A-ția cât și Sindicatul nu urmăresc contractul și nu
se sesizează în mod reciproc asupra unor termine prevăzute în contract. De
exemplu: Sindicatul, își i-a angajamentul ca să organizeze Comit. de Cantine
pentru a supraveghea activitatea cantinelor, fapt care nu a fost executat, sau
invers, A-ția și-a luat angajamentul pentru înbunătățirea condițiilor de lucru în
diferite Secții, de exemplu: ventilator dela moara dolomite secția 3330, curățirea
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fântânii cu apă potabilă, lapte pentru muncitorii din 380 litri pe zi, se dă cu
întârziere 350 litri pe zi deci: angajamentele prevăzute la articolul 28–29, nu
sunt decât într’o măsură neînsemnată rezolvate, în special la Haine de protecție,
unde nu s’a repartizat decât 10% din totalul prevăzut. La fel din lipsa respectă‑
rii angajamentului cu Comit. de cantină A-ția nu a schimbat cu mult situația
cantinelor, au personal prea umflat, curățenia lipsește și problemele de aprovi‑
zionare suferă, la fel și problema concediilor s’a clasificat greu, în primul rând
a intervenit două circulare pe care le-a prins muncitorii tangențial prin faptul
că Sindicatul nu a știut ce poziție să i-a față de care circulară n’a fost informat
la timp. Administrația lucrează pentru repartiția muncitorilor pe perioade de
concediu. Unele secții și-au terminat lucrările și altele abia au început. O parte
dintre muncitori au și ridicat o cotă din concediu, adică din 267.916 ore con‑
cedii s’a consumat 22.246 ceia ce este egal cu 8,27% rămânând neconsumat
91,73%. Terminarea lucrărilor de repartiție n’a fost accentuată nici de A-ție nici
de Sindicat.
TINERET.
Com. Jud. de Partid ajută tineretului în muncă prin îndrumări, instruire și
control în muncă.
Tovarășul Butaru Virgil Secret. A-junct. ține legătură directă cu U.T.M.
Participă la ședințele de lucru ale Biroului și Com. Județean.
Ajutându-i la întocmirea Planului de Muncă.
La organizarea acțiunilor întreprinse de U.T.M.
Participă la ședințele Tineretului unde se face analizarea, muncii depuse de
Organizațiile de Tineret.
De asemenea ajută cu sfaturi și îndrumări, ori de câte ori un membru al
Biroului Județean, al colectivului Județean, sau orice tânăr îl cere.
Partidul este consultat ori de câte ori U.T.M. se află în fața unor hotărâri sau
problemelor lor particulare, după cum în general tinerii cer ajutorul vârstnicilor.
In problemele organizatorice de propagandă sau de mobilizare tineretul este
de asemenea ajutat.
In urma acestui ajutor munca tineretului în general s’a înbunătățit.
Munca este mai sistematică și mai planificată.
In Județeana noastră și în special la Reșița și Anina, avem un tineret dina‑
mic, combativ, capabil de acțiuni însemnate, și care se antrenează din zi în zi
mai bine în întreceri socialiste.
Elanul tineretului e în creștere, atașamentul față de Partid se întărește,
contribuția tineretului la acțiunile întreprinse de Partid este însemnată / 1 Mai /.
Sunt încă multe slăbiciuni.
Se aplică încă mecanic unele sarcini și probleme venite de sus. Sarcinele
nu se trasează și nu se aplică după condițiunile specifice până jos. Ceia ce se
prelucrează sus, uneori merge până jos, după aceiași metodă, fără a se localiza
problema.
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Exemplu: Dacă se discută în ședința Com. Jud. că o sarcină din Planul de
muncă, problema scoaterii chiaburilor din conducerea cooperativelor, aceasta
pătrunde până la Unitățile de Bază, ca o problemă de prelucrat, fără ca în mod
concret, ca în anumite sate să se treacă efectiv la această operațiune. In Uzină
Tinerii își i-au sarcini și angajamente concrete, ele se urmăresc și se realizează.
O altă lipsă este aceia că Instr. Com. Jud. U.T.M. muncesc încă superficial,
sunt mai mult transmițători a-i Com. Jud. pentru Unitățile din Secții. Munca
în asemenea condițiuni merge slab, deoarece Secretarii Unităților sunt în
producție. Pentru a remedia acest neajuns s’a propus C.C. al U.T.M. din inițiativa
noastră să se creieze Comitete de Sectoare în Uzină 7 la număr, așa cum este
forma Organizatorică a Partidului, și în locul Instructorilor Județeni să scoatem
din producție Secretarii de Sectoare care muncesc direct cu Bir. Județean.
Tineretul nostru dă dovadă de multă voință și energie în muncă, au însă
nevoie de ajutor permanent al nostru, altfel se petrec delăsări în muncă. Aceste
delăsări se petrec mai ales atunci când anumite acțiuni au reușit bine, sau când
o treabă a început să meargă bine, se petrece o autoîncordare, care produce
delăsări. Așa s’a petrecut cu „Cuptorul Tineretului” dela Cupt. S.M. Nr. 6, care a
fost Organizat și care a început să miargă binișor, sa după un timp, tinerii dela
cuptor lipsiți de ajutorul suficient, au avut o serie de lipsuri, dintre cari cea mai
însemnată a fost arderea boltei cuptorului. Această lipsă a fost exploatată foarte
mult, s’a făcut multe discuții în Uzină, în jurul acestei probleme, vânată de unii
vârstnici, care nu văd cu ochi buni problema promovării cadrelor cu scopul de
a compromite pe tineri.
Am luat măsuri ca tinerii din schimburi să fie mai bine selecționați și să fie
în permanență ajutați de Partid, de U.T.M. și de tehnicieni.
Dacă tineretul primește un ajutor destul de bun pe scară județeană, acest
ajutor este mai slab din partea Com. de Sector și în special din partea Birourilor
Org. de Bază ale Partidului.
Ceia ce și-au reușit încă jos să dăm ajutor în muncă în măsură suficientă,
ne străduim să instruim și să îndrumăm cadrele noastre de Partid și Sindicat,
pentru a creia raporturi de îndrumare și ajutorare, pentru ca munca tineretului
să se desvolte pe deplin.
Nivelul politic și ideologic, conștiință de clasă și puterea de muncă a
Tineretului este în creștere. Acest lucru s’a putut constata și în ședința plenară
a Com. Jud. a U.T.M. din 12. V. 1949, unde pe lângă analiza muncii tineretului,
care s’a făcut în mod critic și autocritic, s’a discutat și hotărât, scoaterea unor
elemente necorespunzătoare din Com. Jud. și cooptarea altor tineri merituoși.
Cu ocazia scoaterii din Comitet și din Muncă a lui Beloani Francisch Resp.
Secției Administrative, fost legionar și membru în Organizații fasciste paramili‑
tărie și Dolovan Vasile, fost hitlerist și dușman al Unificării Tineretului, au avut
loc discuții foarte interesante, tinerii au luat poziție justă, demascând aceste
elemente, trimețându-i în producție să muncească jos, pentru a se reabilita.
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Deosebit de interesant a fost sancționarea tov. Ienciu Coriolan, membru în
Comit. Jud. și Sectorul de Plasă Reșița care a avut delăsări inadmisibile în
muncă, antrenarea în beții, fuga de muncă și de răspundere, neluarea în serios
a sarcinelor, pentru care fapt s’a propus scoaterea din Com. Jud. și scoaterea din
muncă de răspundere pe timp de 3 luni. Cu ocazia discuțiilor tov. care au luat
cuvântul au apreciat că scoaterea din muncă a tovarășului Ienciu pe trei luni
este insuficientă, timp în care tov. nu va putea duce o muncă pozitivă și con‑
cretă, jos unde va fi pus, pentru a dovedi prin rezultate că e hotărât să-și lichi‑
deze lipsurile. In urma acestor discuții și propuneri, Comit. Jud. l-a sancționat
cu scoaterea din muncă pe timp de trei luni. O parte pozitivă a acestor discuții
și hotărâri au fost criticile făcute, au fost pătrunse în spirit partinic tovărășesc
și cu această ocazie tinerii și-au privit și lipsurile lor personale. Toate acestea
dovedesc că tinerii judecă, că nivelul lor politic este în desvoltare și dovedește că
maturitatea politică a tineretului este în creștere.
FEMEI.
Organizația U.F.D.R. din Reșița, în îndeplinirea sarcinelor este ajutată de
Partid.
Legătura cu Partidul se ține prin ședințele de Birou din care face parte și
Secretara U.F.D.R.
Aci se discută problemele legate de Org. U.F.D.R.-ului, se dau sarcini și
îndrumări asupra modului îndeplinirii. In afară de aceasta Bir. Organizației
U.F.D.R. este convocat în ședințe de prelucrarea diferitelor probleme, iar sarci‑
nele se transmit prin prelucrarea până jos în masele de femei.
S’a luat în Planul de muncă al Partidului sarcina ca membrii de Partid să-și
îndrumeze secțiile spre U.F.D.R.
Pentru complectarea Biroului, Partidul a dat cadre pregătite în Scolile de
Partid.
De asemeni ajutorul se răsfrânge și la Plăși cât și sectoarele din Uzină,
unde Secretarii de Partid sprijină munca femeilor, ținând ședințe cu femeile, în
prezența delegatelor Organizației noastre.
In Organizațiile de Bază se prelucrează de asemenea necisitatea sprijinirii
muncii în U.F.D.R.
Partidul a ajutat și ân acțiunile de găsire a sediilor necesare desfășurării
activității Sectoarelor din Oraș, Plăși și unele Comune.
Partidul prin Organizațiile de Bază din Uzină, îndrumă femeile spre școlile
de calificare.
U.F.D.R.-ul este organizat prin Comitetul Județean, Comitete de Sector și
Comitete de Stradă la Oraș.
Comitetul de Plasă și Comitetele sătești la sate, Comisii U.F.D.R. în Uzină și
Instituții, dintre care nu sunt complecte următoarele:
Comitetul Plășii Anina, Comitetul Plășii Reșița, Comitetul sătesc Secul,
Târnova, Terova, Moniom, Rafnic, Nermet, Clocotici, Bărbosu și Dulău.
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Prin Organizațiile de Partid, împreună cu Sindicatul și Comisiile UFDR din
Uzină se organizează ședințe cu Femeile, prin care sunt antrenate și sprijinite
în muncă cât și îndrumate spre cursurile de calificare.
Femeile se califică prin cursurile care se țin în cadrul Uzinei. Astfel la cursuri
de bobinatoare i-a parte 40 de femei, cursuri de lăcătușerie i-a parte 2 femei,
cursuri de strungărie i-a parte 2 femei, cursuri de sudaj 12 femei.
Prin Comisiile U.F.D.R. din Uzină care i-au parte la toate plenarele ce se
țin la Județeană, în care se trasează sarcini de a antrena cât mai multe femei
în întreceri socialiste, astfel că la secția Sculărie se găsesc 42 femei în întreceri
socialiste, astfel că la secția Sculărie se găsesc 42 femei în întreceri individuale,
iar la Samot 12 echipe de femei se găsesc în întreceri pe echipe.
Tot la fel la Fabrica de Motoare 3 echipe de femei în întreceri.
Greutăți care se întâmpină în muncă sunt: UFDR-ul nu poate cuprinde toate
comunele din cauza lipsei mijloacelor de locomoție principal la comunele unde
nu sunt trenuri.
Iar în unele sate întâmpinăm greutăți cauzate de unii tovarăși membrii de
Partid, care nu îndrumează soțiile lor spre Organizația U.F.D.R.-ului din care
cauză se provoacă greutăți în atragerea celorlante femei sătence.
O greutate deosebită în munca UFDR este lipsa responsabilei Secției de
Cadre din care cauză Bir. Județean este descomplectat, fapt care stagnează ridi‑
carea de noi cadre în rândurile Organizației UFDR.
PRODUCTIA.
Intrând în al doilea trimestru pentru îndeplinirea Planului nostru de Stat
repartizat Uzinelor, am căutat să-l prelucrăm pe Secții pentru a fi cunoscut,
acest lucru nu l-am putut face la toate secțiile, întru’cât nu a sosit Planul dela
Comisia de Stat a planificării.
Cu toate acestea Planul pe luna Aprilie a fost îndeplinit, și depășit în toate
secțiile cu excepția Oțelăriei Speciale.
El a fost îndeplinit după cum urmează:
Oțelăria Simens Martin
111,5%
Furnalele-Fontă
113,52%
Laminoarele
104,9%
Turnătoria
108,4%
Cocseria
104,6%
Produse Refractare
119,4%
La fel s’a depășit Planul și la atelierele prelucrătoare la Locomotive și Forjă,
însă nu l-am îndeplinit pe repere, deoarece n’am primit la timp materialele
necesare, în schimb s’au executat alte lucrări, care au dus la depășire chiar cu
120% la forjerie, iar la Locomotive s’a atins o medie de acord de 35%. Aceste
rezultate se datoresc antrenării muncitorilor, de către membrii de Partid, în
vederea întâmpinării lui 1 Mai. De asemeni se datoresc și întrecerilor socialiste
care au mers mai bine în luna Aprilie. De asemeni se datoresc și asigurării
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Uzinelor cu materiile prime, de primă necisitate în cantități suficiente, sunt
unele lipsuri, cari dacă nu vor fi remediate pe viitor vom suferi: astfel avem lipsă
de electrozi necesari cuptoarelor electrice pentru Oțel Special, pietre de polizor
pentru cuțitele de strung cu lamă de Oțel Vidia, rulmenți Volfram, Vandium
etc., molift pentru făcut tâmplăria locuințelor ce se clădesc cât și pentru făcut
modele pentru diferite agregate.
Pentru a asigura o producție de mai bună calitate și în cantități mai mari,
este nevoie de a se lua măsuri de înlocuire a unor utilaje care sunt învechite,
consumând mult și producând puțin, astfel avem strunguri la secția Utilaj
Mecanic care lucrează de 89–90 de ani, avem în unele secții frezmașini tot așa
de vechi. Sunt de asemeni 95 mașini în bună stare care nu sunt puse în funcție
din lipsă de lucrări pentru aceste mașini.
In procesul de producție avem greutăți în ceia ce privește buna Organizare
a lucrului în Secții și ateliere din această cauză din cei 27.796 de muncitori,
cca. 23% lucrează în regie productivă, iar cca. 15% lucrează în regie netă. In
acești 38% cuprinși personalul tehnic de conducere, personalul Ad-tiv curieri,
paznici, pompieri etc. In multe locuri personalul este umflat și nespecializat,
pentru lucrările care trebuiesc să le execute. Avem cazul C.F.U.-ului care are
personal funcționăresc și nu are impegați, Sefi de gară, mecanici de locomotivă,
frânari și acari.
Pe cei de i-am specializat de au devenit frânari, acari etc. au fost țărani din
Comunele din jurul Reșiței, care sunt legați de bucata lor de pământ. Pentru ei
Uzina e un mijloc de a da mai puțin și a lua mai mult, iar la cea mai mică greu‑
tate întâmpinată lipsesc, nu vor să mai vină la lucru. Avem cazuri cu reducerea
orelor suplimentare. Au plecat cca. 40 de frânari acasă etc. Cauza principală
este lipsa de înpărțire a brațelor de muncă și organizare.
Sunt greutăți în ceia ce privește specializarea muncitorilor tineri, întru’cât
avem mulți muncitori bătrâni în unele posturi, chiar care nu avem momentan
cu cine-i înlocui.
Scoli de specializare avem două: una profesională siderurgică și una medie
tehnică siderurgică, care cuprind 920 elevi. Aci însă avem nevoie pe lângă
cărțile potrivite, și de profesori potriviți aparte, din cei care sunt actualmente,
au fost și pe timpul lui Aușnit, Pop etc.
Afară de aceasta este lipsa de spațiu unde să țină cursurile și să facă meditație.
A-ția Uzinelor și serviciul de cadre se preocupă slab cu problemele acestor elevi.
Se mai întâmplă abateri, pe care nu le cercetează și nu le sancționează. Exemplu:
cu Intendentul Turmac Ioan și Contabilul Bistriceanu Eugen care au făcut fra‑
ude la cantina școlii siderurgice sustrăgând zahărul. In loc de sancționare au
fost mutați disciplinar. Iar elevul Guran Stefan care și-a însușit 600 gr. zahăr a
fost eliminat 24 ore din Scoală.
Cursurile de calificare inițiate pe aproape toate școlile, la care a fost un avânt
la început, înscriindu-se peste 1300 de tov. și tovarășe nu sunt frecventate decât
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470 de elevi, aceasta prin faptul că serviciul de cadre al Uzinei, nu ajută și nici
din partea Ministerului nu există un control, iar noi Partidul nu am pus accen‑
tul suficient pe această problemă.
Greutăți din cauza slabei organizări a muncii avem și la Oțelăria Simens
Martin și la turnătorie în Halele de turnare, unde și spațiul este mic, dar totuși
s’ar putea organiza ca încărcările lingourilor și transportul lor să fie mai bine
făcut. La massa de turnare care uneori se întâmplă să nu fie gata și Oțelul fiind
ținut în mai mult timp în cuptor i se schimbă calitatea. Turnătoria de Fontă și
Oțel special de asemeni este foarte încărcată cu diferite materiale care s’ar putea
depozita în altă parte pentru a da posibilitatea să se lucreze în condițiuni mai
bune. In general în toate secțiile se simte nevoia ca procesul de fabricație să fie
reogranizat.
In ceia ce privește antrenarea tehnicienilor, deși am reușit ca pe o parte
din ei să-i antrenăm în procesul de producție, mai avem încă de făcut mult în
această privință. Ei muncesc încă în mod mecanic și birocratic, și aci este cauza
tot a organizării muncii, care prin normatorii din fiecare secție a minimalizat
sarcinile tehnicienilor, la fel prin lipsa unei pregătiri a lucrului, îi sustrage pe
tehnicieni din procesul, propriu zis de producție, antrenându-i la facerea de
bilete de acord, situații etc. Din această cauză tehnicienii sunt desinteresați în
Asigurarea muncitorilor, cu cele necesare executării lucrărilor.
Lipsurile pornesc de sus dela organizarea muncii și dela Sefii de serviciu,
care o parte dintre ei sunt cunoscuți, ca părtași la sabotajul organizat de Pop.
Exemplu: Inginerul Bale, Inginerul Curbet, care dețin cele 2 posturi chee ale
Uzinelor.
Conducerea Uzinelor care este făcută prin cei 4 tovarăși: tov. Loncear Carol
Director, Stanatiev Ion Seful Serviciului de Cadre, Ioan Beligăr Seful Serviciului
A-tiv și tov. Rambela Marian Seful Serviciului Organizării Muncii, nu lucrează
în colaborare și munca acestor patru servicii nu este coordonată temeinic.
Atribuțiunile lor, deși fixate ei se amestecă unul în serviciul celuilant, luând
măsuri unul peste capul celuilant, ceia ce dă prilej ca elementele dușmănoase
să speculeze aceste lipsuri ale lor.
Tovarășul Director Loncear Carol cuprinde problemele mari, are nevoie de
ajutor. Tovarășul Rambela este tânăr, are perspective, însă nu cuprinde munca
și nu este ajutat de ceilanți, tovarășul Stanatiev plafonat nu cuprinde munca,
nu cuprinde munca, are tendințe de a fi în posturi, s’a auto propus sub direc‑
tor, Tovarășul Beligăr comod, pare desinteresat, se preocupă de problemele
personale.
INTRECERI.
Intrecerile socialiste începând încă din Decemvrie au fost organizate de jos
pe baza muncii de lămurire și a prelucrărilor făcute în Organizațiile de Bază,
în fruntea lor stau mai mult nemembrii de Partid, din cauză că în multe secții
membri de Partid avem puțini și necorespunzători.
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Ele sunt organizate pe secții, echipe, mașini și oameni, începând cu echipe
la secțiile ajutătoare. Astfel la Oțelărie am organizat începând dela aducerea
petrei de var la Fabrica Colțani și până la masa de turnare. Insă n’am reușit să
facem o legătură între toate aceste echipe pentru a fi un lanț.
Acelaș lucru îl avem și în alte secții n’am organizat în așa fel ca o echipă să
poate ajuta pe cealantă și ele sunt izolate.
Rezultatele obținute sunt înscrise zilnic, săptămânal și lunar pe grafice și
diagrame, la locul de lucru al fiecărei echipe, al fiecărui om. Metodele folosite
precum și rezultatele obținute, se popularizează prin ziarele de perete, Flamura
Roșie, în ședințe și conferințe.
Avem antrenați și organizați în întreceri un număr de 4926 muncitori, în
49 de secții, cuprinzând 574 echipe și 750 individual. Pentru ca elanul echipe‑
lor să nu scadă, am introdus ca în fiecare ședință a Organizațiilor de Bază să se
arate metodele bune de lucru ale unei echipe și cine este fruntaș.
Pentru a-i populariza pe fruntași am organizat spectacole în cinstea lor pe
sectoare, de asemeni am organizat excursii pe sectoare, cum am avut Duminică
cu Oțelăria.
In urma înmânării decorațiilor cu prilejul zilei de 1 Mai s’a observat la tov.
care le-au primit o mare bucurie. Tovarășul Sabo Alexandru forjar la Hala Nouă
a arătat, că pentru el această decorație face mai mult decât orice sumă de bani
ar fi primit. El își i-a angajamentul ca să muncească și mai cu mare avânt și
îndeamnă pe toți tovarășii să-l urmeze.
In alegerea tov. propuși pentru decorare noi am avut lipsuri întru’cât nu am
cuprins toate secțiile, ne-a scăpat locomotivele și Hala-Nouă, de unde am propus
numai 2 oameni, De asemeni și în înpărțirea lor, noi ne-am grăbit și am făcut
meetinguri pe secții care au reușit bine, însă mai frumoase rezultate aveam
dacă făceam un meeting mare și o popularizare mai mare a acestui eveniment.
De asemeni am propus prea puține comenzi.
Elementele dușmănoase au încercat să speculeze și acordarea medaliilor,
profitând de cazul întâmplat la Magazia de Materiale unde a fost decorat și un
anume Costescu Ion care într’adevăr pentru munca ce o punea merita, însă
în schimb era un hoț prin faptul că a fost la câteva zile prins cu 2 metri de
mușama făcându-i-se percheziție acasă, s’a mai găsit și alte lucruri sustrase
din magazie.
Noi am luat măsuri de a combate pe cei ce vroiau să creieze admosfere în
jurul acestui fapt, dând celelante exemple ca: Oțelăria, Turnătoria, Poduri unde
elementele au fost bine alese. Totuși s’au ivit discuții că și alții meritau să fie
decorați.
In Uzină din cauza stornărilor de diferite comenzi avem un stoc de 26.000
/ Douăzecișișasemii / de diferite materiale.
La fel la Bocșa-Română la Fabrica de unelte agricole avem cca. 7000 osii de
căruță de diferite tipuri.
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U.P.M.
Munca Uniunii Populare Maghiare se desfășoară mai mult pe teren cultural,
în orașe și la sate, munca politică este slabă. In ultimele 2 luni activitatea UPMului s’a mai întărit și ea este canalizată mai mult la sate și spre păturile mijlocii
din Reșița.
Conducerea U.P.M.-ului este chemată în mod regulat din 2 în 2 săpt. la
Partid, analizând împreună munca dusă.
In luna Aprilie U.P.M.-uul a prelucrat Rezoluția C.C. al PMR privind întări‑
rea alianței clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare. Această prelucrare s’a
făcut după un plan, începând cu ședințe cu activul Jud. al U.P.M.-ului până în
Org. comunale, unde au fost trimiși pentru prelucrare lectori pregătiți la Reșița.
Rezoluția a fost privită favorabil de majoritatea populației Maghiare, a fost însă
privind cu răceală și tăcere prin neluarea de poziție de elementele chiaburești,
căci încă se mai găsesc mai nemembrii a-i U.P.M.-ului în unele Comuni.
De asemeni Rezoluția a fost primită cu o oarecare ezitare de unele elemente
mijlocașe înstărite care mai oscilează.
La aceasta contribuie și lipsa de o prelucrare temeinică a materialului, de
aceia s’a luat măsuri ca în unele comune să fie trimiși îndrumători pregătiți
pentru a discuta această problemă și a lichida cu unele confuzii ce există în spe‑
cial în ceia ce privește precizarea și caracterizarea chiaburului.
O bună parte a populației Maghiare, chiar și muncitori, trăește încă sub
influența destul de simțită a credinței și misticismului.
AUTORITATI.
Raporturile în muncă, de îndrumare politică cu Securitatea și Miliția sunt
bune. Securitatea își duce activitatea mulțumitor, a avut câteva rezultate pozi‑
tive, în descoperirea unor elemente și Organizații de tip fascist, care au activat
împotriva regimului și Partidului.
Lipsurile semnalate în trecut față de Miliție, au mai fost lichidate. O serie de
elemente dușmănoase, compromise au fost scoase, întărind astfel autoritatea și
baza morală a Miliției. Munca Milițieid de asemeni a fost în ultimul timp mai
bine organizată.
In prezent se organizează corpul de pază al Uzinei, care va intra sub condu‑
cerea și instruirea Miliției.
JUSTITIA.
Suntem în preajma alegerilor de Asesori Populari pentru 3 Judecătorii /
Reșița, Bocșa-Mont. și Berzovia/. De comun acord cu Comisia Jud. dela Oravița,
am stabilit un plan concret, pentru fixarea centrelor de votare și se întocmesc
liste pentru alegători. De asemeni am pregătit elementele care vor intra ca ase‑
sori, alături de cei vechi care au corespuns în muncă.
Popularizarea alegerilor, acelor care vor fi aleși o vom face protrivit
instrucțiunilor primite dela Direcț. Agit. și Prop., folosind Aparatul nostru de
Partid și Sindicat, presa, ziare de perete, megafoane adunări etc.
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Alegerile în Jud. noastră au fost fixate între 22.V. și 5.VI., având elemente
pregătite și verificate în acest scop.
APARATUL FISCAL.
Activitatea Aparatului Fiscal este relativ bună. In principiu se respectă
diferențierile de clasă, totuși uneori încă mai folosesc metode vechi, rigide, lip‑
site de explicații și lămurire.
Cu două luni în urmă am introdus consfătuiri pe Plăși cu personalul Fiscal,
care a dat rezultate destul de bune. In mod periodic acest lucru îl facem și la
Județeană cu elementele de răspundere din Aparatul Fiscal.
Avem unele greutăți cu unii funcționari fiscali vechi, înbăcsiți de moravurile
trecutului. Este adevărat că nu am depus toate eforturile pentru a găsi elemente
noi, corespunzătoare, pentru a înlocui pe cei care nu corespund. Incasările
merg binișor în unele debite chiar depășesc prevederile. Avem greutăți cu inpu‑
nerile asupra terenurilor comunale și a UDRN-ului, inpuneri care se fac după
cadastru și care nu se potrivesc cu situația reală, deoarece în decursul timpu‑
rilor suprafețele terenurilor au suferit modificări, ca: parcelări, construcții etc.,
din care cauză unele debite de acest fel sunt în restanță.
COOPERATIVE.
La sate am luat măsuri de scoaterea elementelor chiaburești din conducerea
cooperativelor, care au introdus acolo favoritismul.
In prezent cooperativele sunt în faza pregătirii reorganizării lor după noul
Statut.
Cooperativele muncitorești, din Reșița și Centrele muncitorești din Jur, în
ultimul timp, aduc un aport mai însemnat în ceia ce privește aprovizionarea
muncitorilor.
In primul rând prin creierea Magazinelor de Stat a fost ușurată sarcina coo‑
perativelor, care s’au izbit de mari greutăți din lipsa de fonduri. In al doilea rând,
datorită unor consfătuiri comune cu conducerea cooperativelor și Magazinelor
de Stat, s’a lichidat spiritul nesănătos de concurență față de cooperație.
S’a ajuns prin Ministerul Comerțului la o înțelegere justă de colaborare și
de ajutor între aceste 2 Unități comerciale, stabilindu-se cote egale de repartiție,
atât a mărfurilor alimentare, cât și a textilelor și încălțămintelor.
Magazinele de Stat, în ultimul timp și-au înbunătățit activitatea. Perioada
de desfășurare în aprovizionarea care a început după I. Ian. 1949, cu textilele și
încălțămintele s’a lichidat în parte. Pânzeturi și încălțăminte au sosit în ultimul
timp. Totuși mai sunt lipsuri de aprovizionare cu stofe de bărbați și femei pe
puncte. La liber sunt dar sunt scumpe. In special nu au sosit stofe pe puncte, de
vară. De asemenea lipsesc cantități însemnate de prosoape, batiste, doc, pantofi,
și în special lipsește de luni de zile talpa. Muncitorii n’au primit talpă de 8–10
luni de zile, nu sunt în posibilitatea să pingeluiască bocancii și pantofii.
La Reșița s’a înființat noi Magazine de Stat, contribuind la înbunătățirea
aprovizionării muncitorilor.
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De asemeni considerăm ca necesară stabilirea unei cote libere de făină pen‑
tru brutăria comunală, deoarece viu în Reșița zilnic, zeci și sute de muncitori
manuali, care caută de lucrul la Reșița și pe Santierele din jur, și care până ce
își aranjează situația stau zile întregi în Reșița și aproape că cerșesc la cantinele
muncitorești o bucată de pâine și o mâncare.
Sunt lipsuri și în ceia ce privește aprovizionarea cantinelor muncitorești, de
oarece pastile făinoase, orez etc. sunt repartizate cu întârziere.
De asemenea este nevoie de o repartizare mai mare de vite pt. comcarn. In
prezent se distribuie cca. 17000–18000 kg. lunar, iar necinsitățile după nr. car‑
telilor ar fi cca. 24.000 kg. Numărul măcilăriilor este prea mic, 5 centre din care
cauză sâmbăta sunt cozi la măcelării.
Cartelile de săpun de rufe pentru Cămin și Cantine nu s’au primit din luna
Ianuarie, la fel cotele pe cartele se distribuie cu mari întârzieri, din care cauză
muncitorii suferă.
Se simte o nevoie foarte acută de a se înființa un restaurant de Stat sau
Comunal la Reșița, în centrul Orașului. Străinii care vin în Reșița nu au unde
să găsească mâncare.
Cele 2 restaurante de Stat sunt la extremitățile Orașului și sunt mici, cu câte
o încăpere fiecare.
Delegația diferitelor Ministere și diferite Intreprinderi din țară, întâmpină
greutăți în privința alimentației. Nu avem nici hotel la Reșița.
Conducătorii celor 2 restaurante de Stat, nu dispun de fonduri pentru ame‑
najarea unui local corespunzător în centrul Orașului, care ar putea fi posibil
prin anumite transformări într-o clădire pe care am desemnato în acest scop.
In ceia ce privește conducerule Magazinelor de Stat, ele nu corespund în
întregime. Cea mai sănătoasă conducere o avem la Magazinul de Stat alimentar.
La cel textil Comit. de Direcție nu colaborează bine, își vânează greșelile unul
la altul, acest lucru se datorește în parte, faptului că Directorul coordonator este
slab, lipsit de energie.
S’au luat măsuri de comun acord cu delegații Ministerului, ca cei necores‑
punzători să fie schimbați cu ocazia reorganizării Magazinului de Stat. Am pro‑
pus tov. corespunzători pentru a fi numiți Directori Unici.
SITUATIA SANITARA.
O altă problemă grea la Reșița este aceia situația sanitară.
Spitalul Reșița este neîncăpător, de multe ori bolnavii nu se pot interna din
lipsă de loc.
Lipsesc două secții atât de importante, cum este aceia a bolilor contagioase
și venerice. Nu este întâmplător că cu ocazia diferitelor razii sunt găsite fete de
14–15 ani contaminate de boli venerice.
Nu dispunem de mijloace de tratare și de aceia bolile venerice fac ravagii
între tineri.
Cu aprobarea Ministerului Sănătății în prezent se lucrează la amenajarea a

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

129

două clădiri din apropierea Spitalului, pentru amenajarea unei secții de con‑
tagioase. Problema însă este privită cu multă superficialitate de serviciul Jud.
Sanitar și lucrările executate până în prezent sunt făcute de mântuială. Fondul
nu este administrat de Spital ci de Serviciul Sanitar Oravița, de activitatea
căruia nu suntem mulțumiți. Am luat unele măsuri prin tov. Munteanu M.
Președintele Comit. Provizoriu al Sf. Populare. Credem însă că ne-ar fi nece‑
sar ajutorul Ministerului Sănătății, pentru a pune aceste lucrări la punct. In
Reșița dispunem de un local Naționalizat, fost Sanatorul particular al Dr. Ignea,
care cu puține cheltuieli și minimum de personal ar putea fi amenajat ca o
secție de boli venerice. Si la Bocșa Montană dispunem de un local Naționalizat,
fost sanatorul Dr. Wallicek, care este bine înzestrat cu paturi, lingerie și unele
instrumente, pentru a se transforma într’un spital cu Secția interne și chirur‑
gie, pentru muncitorii dela Bocșa-Montană, Bocșa-Rom., Ocna de Fer și jur,
descongestionând astfel Spitalul din Reșița.
Neajunsuri serioase întâmpinate cu aprovizionarea spitalului din Reșița, cu
medicamente și materiale sanitare. Lipsurile au fost sesizate Serviciului Sanitar
Oravița de Directorul Spitalului, însă măsuri nu s’au luat. Este și o lipsă a noas‑
tră că până în prezent nu ne-am ocupat în de aproape cu aceste probleme foarte
importante.
Avem alăturat un referat al Farmaciei Spitalului din care reese cum este
aprovizionat Spitalul din Reșița. Ințelegem condițiunile prin care trecem și
lipsa de medicamente, totuși credem că nu este admis ca la un spital cu un
centru muncitoresc atât de mare, unde se întâmplă atâtea loviri, leziuni și chiar
accidente să se trimită ex. 20 metri tifon pe timp de 3 luni, față de 1500 m. cât
a fost cerut.
Un alt exemplu: s’a cerut 6000 gr. sulfamide și s’a primit 450 gr. ceia ce se
consumă în 5–6 zile. Spitalul nu dispune de alkol, deoarece nu a primit nici un
kg., față de 50 kg. cerute pentru 3 luni.
REFERAT.
La Spitalul de Stat din Reșița se trimite o cotă insuficientă de medicamente
de 3 luni de zile. Se trimit cantități mai mari care ar fi necesare ambulatoarelor
și dispensarelor / de exemplu: Bismut Neo / și se neglijează trimiterea medica‑
mentelor de bază într’un Spital.
Dăm mai jos un tablou de medicamente absolut necesare din care se va
vedea cota trimisă și ceia ce este necesar.
.........................................................................................................................
Numele și pronumele
Necesar
Cota trimisă
Alcool denatural 			
50 kg. 				
Alcool rectificat
50”
Lisaron
20”
Pestridol
15”
2 kg.
Calfilene fiole
1500 bucăți
-
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Olen coniferat fiole
1000”
12 buc.
Sulfamide 				
6000 gr. 		
450 gr.
Elten pentru varcosă flan
60 flarm
15 flarm
Keleu
40 fiole
3 fiole
Homoslatice
100 fiole
10 fiole
Clorofon fiole
60 fiole
Norova Subte 			
100 gr. 		
30 gr.
Pantopon fiole
200 buc.
Vitamina C. Fiole
800”
Cajlumic fiole
600”
20 buc.
Santigangrenos
150”
Vaccin Delbet
100”
Feșii
2000
400 bucăți
Tifon 				
1500 metri 		
20 metri
Cadput 				
100 buc. 		
35 buc.
Mănuși cauciuc
100 buc.
35 perechi
..............................................................................................................................
De asemenea Spitalul este lipsit de un frigider care să păstreze la ghiață
medicamente alterabile ca: penicilina și sânge conservat.
LIPSURI.
Afară de lipsurile oglindite până acum, una din lipsurile Comitetului nostru,
este amestecul prea adânc în munca Administrativă din dorința de a face ca
munca de producție să miargă cât mai bine.
Din această cauză am creiat condițiuni tov. din conducerea Uzinei, ca să nu
simtă mare răspundere pe umerii lor. Acelaș lucru l-am făcut și cu Sindicatul,
noi am făcut munca lor, fără să-i antrenăm suficient și fără să instruim pe tov,
membrii de Partid, din conducerile Sindicale.
Aceasta ne-a dus ca munca de întărire organizatorică a Partidului să mai aibe
încă deficiențe.
De asemeni avem o mare lipsă că noi n’am reușit ca să facem dări de seamă
la sfârșit de perioadă de plan și în Organizațiile de Bază, ceia ce ar fi dus sigur
la întărirea și mai mult a muncii de Partid.
O altă lipsă pe care o avem este că Biroul Comitetului Județean în ședințele
sale a luat hotărâri și s’au trasat sarcini, însă ele nu au fost urmărite cu
perseverență, cum s’au pus în practică de către mine.
Colaborarea din cadrul Biroului a fost câte odată turburată când de eșirile
mele, când ale tov. Butaru.
Din această cauză tov. din Birou au fost puși într’o situație să adâncească
aceste lipsuri ale noastre. Concluzia este că munca s’a îndreptat. Tov. din Birou,
cum este tov. Ghedeon Iosif, Deju Stefan Totka Ludovik, n’au reușit până acum
să cuprindă bine munca, tovarășul Isac Martin și tov. Blagoev Milorad au
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cuprins munca, însă le lipsește ca de alt fel la toți membrii Biroului sesizarea
unor greșeli care trebuiesc imediat remediate.
In ceia ce privește lipsurile mele personale, consider că nu am lucrat destul de
planificat, și din această cauză nu am cuprins munca în toate compartimentele.
O altă lipsă este și aceia că am folosit în unele cazuri metode tari și nejuste
cu tov. din Birou. De exemplu: am ridicat tonul față de tov. Ghedeon Iosif într’o
discuție avută în privința transportării unor tov. dela Secția de cadre pe teren
pentru a culege referințe. A doua metodă greșită am aplicat-o tot față de tov.
Ghedeon I. când s’a întâmplat un accident mortal în Sediul Plășii Reșița, ară‑
tându-i că lipsa este a lui, că nu a instruit personalul, și i-am spus, că el a trecut
prin mai multe munci – dacă nici aci nu va face treabă Partidul va lua măsuri.
A treia eșire am avut-o tot față de tov. Ghedeon când analizând munca Secției,
au eșit o serie de lipsuri pe care ei le-a explicat că sunt din cauza nepriceperii
sale. Aci pentrucă tov. nu a arătat tot ce îl frământă, eu fără să judec adânc starea
sa, i-am spus că el nu ne-a spus adevărul și că ne-a mințit.
Consideră că aceste greșeli ale mele au făcut ca tov. să nu fie ajutat în muncă
ci să se considere lovit. Aceste eșiri pe care mi le-au semnalat tov. că le-am mai
avut și față de tov. Blagoev M. și față de tov. Isac Martin se datoresc durității
mele imprimată, moștenită din timpurile regimurilor trecute, când încă lucram
în Uzină, la mașină, și în loc de a explica muncitorilor manuali, când era vorba
să-mi aducă ceva, material sau piese, țipam și comandam.
Aceasta era metoda omului neputincios, incapabil de a rezolva pe altă cale
problemele.
Cu aceste lipsuri eu lupt necontenit a le lichida.
In munca noastră am fost permanent ajutați de C.C. pe linia tuturor direcțiilor.
Din partea Direcției Organizatorice am primit ajutor prin tov. Ghizela și tov.
Bontea, care ne-au învățat cum să lichidăm o serie de lipsuri în muncă. La fel
din partea celorlanți Instructori a-i Direcției Tov. Maruși, Tovarășul Simulescu,
Pircea. De asemeni Direcția Propagandă și Agitație ne-a ajutat în cea mai mare
măsură cu tot ce noi am cerut. Am primit ajutor și din partea „Scânteii” Organul
nostru Central, care în multe articole ne-a ajutat în mobilizarea masselor. De
asemeni un sprijin prețios am primit din partea Comisiei de verificare, care
ne-a sesizat o serie de lipsuri și ne-a ajutat să ridicăm în muncă 14 tovarăși, iar
pentru școli ne-a recomandat 20 tovarăși.
Discuțiile purtate la verificare a dus la întărirea Partidului.
IN CONCLUZIE, ținând cont de toate lipsurile și părțile pozitive ale mun‑
cii – considerăm că în cadrul Uzinei avem o admosferă bună, muncitorii au
încredere în Partid, vin cu hotărâre și încredere și arată Partidului greutățile lor,
lipsurile în procesul de producție și în afara producției. In unele secții există,
creiate unele nemulțumiri în ceia ce privește repartiția lucrărilor pe categorii
de muncitori, precum și față de atitudinea nepartinică a unor calculatori, cazul
normatorului Pușkaș, dela Fabrica de Locomotive care tratează muncitorii
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brutal, spunând că „tablagii dela Locomotive care fac cămășuelile locomotivei
nu sunt meseriași, acest lucru se poate face indoind tabla pe genunchi” lucru
care este imposibil. S’a propus de către Comitetul de Sector Direcțiunii, să-l
schimbe însă nu s’a luat nici o măsură.
La sate țăranii săraci vin cu toată încrederea la Partid, cer sfaturi și ajutor, când
anumite organe caută să le facă nedreptăți, sau susțin interesele chiaburești. De
asemeni vin la Județeană o serie de scrisori pentru a se lua unele măsuri, ceia
ce am și făcut.
Am închis prin organele Ad-tive un restaurant. Când ne sunt semnalate ase‑
menea cazuri luăm măsuri de cercetare.
În ciuda rezultatelor pozitive ale muncii noastre, deși terenul de lucru al
dușmanului a fost redus, el activează în Uzină, în mod conspirativ și folosește
metoda de speculare a lipsurilor și greșelilor noastre, ducând o muncă din om
în om, cât și acte de sabotaj, sub diferite forme. Luna Aprilie aceste acte au fost
mai reduse ca în luna Martie-Februarie și chiar efectul lor a fost mai mic.
Acțiunile de sabotaj ale dușmanului care în toamnă erua concentrate asupra
Oțelăriei, prin măsurile luate de noi aci, vedem că ele acum s’au concentrat
asupra laminoarelor și în special asupra liniei de tablă.
Aceste acte care apar ca ceva organizat și bine condus pe care noi le apreciem
ca fiind de natură legionară, au scăzut și prin faptul că s’au luat măsuri de a
scoate din Uzină și Oraș, o serie de elemente care au avut posturi de conducere
la Hitleriști sau la Legionari. De asemenea s’au scos o serie de elemente care nu
au nimic comun cu Uzinele, cum ar fi: foștii comercianți, cârciumari, negus‑
tori etc. Aceste măsuri luate de organele Aparatului de Stat a dus la închiderea
unor localuri socotite ca focare de unde plecau multe rele, cum erau cele 28 de
cârciumi, dintre care au rămas numai două.
Considerăm însă că acum elementele dușmănoase care sunt oarecum deso‑
rientate se grupează în jurul sectelor religioase unde conduc elemente din
fostul P.N.T. Maniu. Aceasta o desprindem din faptul că elementele cercetate
pentru diferite stricăciuni în Uzină, s’au lansare de svonuri sunt cunoscuți ca
foști Maniști și care acum se învârtesc în jurul acestor secte, cum este cazul cu
muncitorul Paraschiva Stefan, care a rupt într’o lună 2 cilindri la linia de tablă,
el fiind cunoscut ca Manist și peste tot pe unde a trecut a stricat strunguri,
mașini etc. sau cum sunt Minierii Tuțuianu Dumitru și Matei Copăceanu Lupu
dela Anina, cunoscuți baptiști, care au luat poziție față de întrecerile Socialiste
spunând că “ele nu sunt bune, pentrucă duc la exterminarea omului”. Ambele
cazuri au fost date securității care până acum nu au luat nici-o măsură.
PROPUNERI.
Pentru întărirea muncii de Partid, rugăm ca pe linia Direcției de cadre să ni
se dea un ajutor mai mare întru’cât în toată secția noastră sunt tovarăși tineri
care n’au experiență în muncă.
De asemeni propunem să fim ajutați de Direcția A-tivă să mărim actualul
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sediu pentru, a putea să avem toate secțiile la un loc. Secția Agit. și Prop. fiind
în alt local ne scapă de sub control.
La fel și necisitatea de a ni se da încă o mașină bună și un camion. Avem
greutăți în privința deplasărilor și aprovizionărilor.
Pentru întărirea muncii Sindicale, propunem ca din partea C.G.M.-ului a
Uniunii Metalo Chimice să se dea un ajutor în instruirea tovarășilor din conducerea
Sindicatelor.. La fel și pentru instruirea tovarășilor cu Asigurările Sociale. Din par‑
tea Asigurărilor pentru a creia o coloană de copii la Steierdorf au venit 3 persoane.
Pentru culturalizarea masselor este necesar un palat cultural.
Este necesar ca în locul Cinematografului Apolo să se construiască unul nou
cu cca. 1000–1500 de locuri.
Pentru bunul mers al Uzinelor propunem un ajutor tovarășului Loncear, și
un ajutor sau un tov. Ing. pentru organizarea muncii.
La fel propunem ca pentru instruirea tovarășului Stanatiev să se trimită un
tov. care are mai multă experiență, dela alte fabrici pentru a-l ajuta. De asemeni
propunem ca în locul tov. Beligăr să fie trimis un alt tovarăș din altă parte la
serviciul Administrativ care lasă de dorit.
Planul repartizat de Minister să ne fie trimis cu cel puțin 10 zile înainte pen‑
tru a-l putea prelucra cu masa.
Propunem ca comenzile lansate de diferite fabrici să ne fie trimise din timp,
cu toate specificațiile necesare tehnice, și odată ce o comandă este lansată să nu
mai intervină stornări de comandă sau modificări de agregate care ne pun în
încurcătură procesul de fabricație
Propunem ca piesele necesare diferitelor mari unități de agregate, să ne fie
trimise la timp, așa cum sunt, verale, țevi de cazan, dispozitive de frână, pompe
knor, de către celălante Uzine și în special de Uzinele 23. August.
Propunem ca din partea politehnicilor să fie trimiși studenți aleși, care să facă
practică în Birou și Siderurgii, care la terminarea Politehnicii să fie repartizați
Uzinelor.
Propunem ca să se facă un schimb de ingineri, luându-se Ingineri buni din
alte Uzini și schimbați cei dela Reșița.
Propunem schimbarea conducerii Miliției.
Propunem schimbarea conducerii Securității, fiind foști lucrători a-I
Uzinelor care mai au unele legături de prietenie.
Propunem ca organele Ministerului Industriei să dea ajutor în organizarea
procesului technologic al Uzinelor.
Reșița la 17. V. 1949
Secretar,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 3/1949, ff. 115 –152

134

FELICIA N VELIMIRO V I C I

9. 1949, mai, 30. Raport de activitate al comisiei județene
de verificare, la încheierea primei faze a verificărilor
RAPORT DE ACTIVITATE
a Comisiei de Verificare a Jud. Reșița

In urma incheierii lucrărilor de verificare a Comisiei in prima perioadă,
asupra verificării activiștilor de partid, care s’a incheiat la 9 Maiu, Comisia a
mai verificat incă 3 tovarăși care ocupă munci de răspundere administrative la
U.D.R., tovarășii arătați mai jos:
Beligăr Ioan
Rambela Marian
Bugariu Mihai

Subdirector Administrativ
Seful Organizării Muncii
Directorul Uzinelor Margina-Reșița

La ședința colectivă de verificare a acestor tovarăși au participat tovarășii
din Comitetul Județean, muncitorii și tehnicienii din colectivul unde tovarășii
verificați duc activitatea.
In cursul acestei ședințe de verificare s’au desbătut o serie de probleme care
se leagă de bunul mers a organizării muncii in Uzinele U.D.R.
Verificându-se tov. Beligăr Ion, subdirector administrativ, a reeșit că tovarăși
din conducerea acestei Uzine, nu duc muncă de colaborare intre departamente
și nu merg să controleze mai in adâncime dispozițiile date.
Așa de exemplu: La lucrările de construcții ale locuințelor, sunt incă strecu‑
rate elemente dușmănoase ca Ing. Glück, care nu dau atenție acestori lucrări
nici ca estetică, calitate, s’au ca condiții higienice.
Aceasta pentrucă nu sunt suficient de supraveghiați de Administrația U.D.R.
Deasemenea la organizarea muncii care este condusă de tov. Rambela
Marian, au eșit la iveală o serie de deficiențe in muncă.
Inginerii prezenți la ședința de verificare, au criticat pe tov. Rambela și
administrația, că in unele măsuri de organizare nu se cere și părerea lor ca
tehnicieni.
Exemplu: Ing. Popovici dela fabrica de motoare și alți din alte secții, au ridi‑
cat problema că atunci când s’au ridicat muncitori in postul de normatori, nu
le-au cerut și lor părerea, punându-se de multe ori elemente necorespunzătoare.
Deasemenea acest corp de normatori nu colaborează intocmai cu inginerii,
Sefi de secții pentru a stabili programul de lucru, urmărirea și executarea lui. Și
de multe ori lucrează cu amenințarea.
Chiar in această ședință s’a putut constata că Inginerii nu sunt folosiți pen‑
tru a da toată capacitatea lor in procesul de producție.
Intrebându-l pe Ing. Popovici dacă a observat de mult aceste deficiențe și
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dacă până azi a făcut vre-o critică, spune că șeful organizării muncii până in
prezent nu a ținut nici-o ședință cu tehnicieni.
Fără a slăbi spiritul vigilenței și a scăpa din vedere metodele de luptă a
dușmanului de clasă, propunem ca atât administrația cât și organizația de par‑
tid să colaboreze și să-i intrebuințeze pe Ingineri, dându-se sarcini, controlând
dacă se aplică și să-i strângă mai des la conferințe pentru a-i apropia, ținând
seamă că incă este o distanțare intre muncitorii și inginerii.
Deasemenea propunem așa cum am arătat și in procesul verbal anterior să
se facă schimb de tehnicieni in posturile de răspundere.
La fel și pe lângă primul Director trebue să se numească un ajutor care să-l
ajute in muncă, fiind o Uzină cu probleme vaste.
Incă un aspect in aceste lucrări de verificare este și acela că la tovarăși cu
munci de răspundere se manifestă o tendință de a se rupe de masă, de a se lăsa
influențați de apucături și obiceiuri burgheze.
Exemplu: In cazul tov. Bugariu Mihai, director la Margina Reșița, a reeșit o
serie de abateri grave dela morala partidului.
Beție, chefuri amoroase cu femei care duc la știrbirea calității de membru de
partid și de director, eșit din răndurile muncitorilor.
Acest lucru este dăunător și dacă nu vor fi supravegheați și criticați la timp,
pot cădea și ceilalți in aceste greșeli.
Pe planul producției munca s’a imbunătățit, insă tot se resimte unele greșeli
ce s’au făcut cu salarizarea.
Elementele dușmănoase ca foști Hitleriști bogătani, care s’au grupat in jurul
bisericii catolice.
Exemplu: Cu ocazia sărbătoririi paștelui, aceste elemente au participat masiv,
defilând in răndurile participanților, lucru ce a influențat mult fiind văzuți prin‑
tre aceștia și membrii de partid, cum e cazul tov. Covrig Constantin, membru in
Comit. de Sector la Laminoare și alții o parte din foști Social-Democrați.
Deasemenea și sectele religioase, ca baptiști și tremurici, sunt in plină activitate.
A fost comentat și au căutat să popolarizeze ca o măsură represivă a guver‑
nului impotriva bisericii catolice, faptul că primăria Reșița a făcut un parc și un
gard in fața bisericii.
Comisia a confirmat calitatea de membrii de partid a tov. arătați mai sus și a
hotărât scoaterea din muncă de răspundere a tov. Bugariu Mihai, pentru abateri
dela morala partidului, fiind puternic contaminat de influența baptismului și
mentalității burgheze.
Anexăm procesul verbal care cuprinde activitatea fiecăruia.
Reșița 30 Maiu 1949

Comisia de verificare Reșița
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 170 –171
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10. 1949, iunie, 16. Raport referitor la promovarea unor
noi membri de partid în diverse posturi de conducere
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COMITETUL DE PARTID RESITA

RAPORT
asupra ridicări cadrelor în diferite posturi de conducere.

Insușindu-ne Rezoluția C.C. P.M.R. din 1948, și pătrunși fiind de marea
sarcină cei revine Secției de Cadre, am pornit la muncă pentru aplicarea ei în
practică.
In Județene noastră era nevoie de o serie de cadre noi, în o serie de munci de
răspundere atât în uzina cât și la aparatul de Stat, administrația, etc.
La aceasta munca de promovarea cadrelor în muncii de răspundere a con‑
tribuit în cea mai mare măsură, ridicarea nivelului politic a membrilor de par‑
tid care au fost ajutați și îndrumați la școlile de partid, cursuri serale și studii
individuale.
Aceste școli și cursuri au contribuit în cea mai mare parte la schimbarea
mentalității a tovarășilor și promovarea lor în muncii de răspundere. Astfel
în cele 5 serii de școli medii de partid unde au fost 140 de elevi, au putut fi
promovați 115 tovii în muncă de răspundere.
Au mai fost promovați o serie de tovarășii în muncă de răspundere fără să
aibă o școală de partid, dar cu un nivel politic mai ridicat.
La începututl anului 1948 în Uzină am avut o foarte mare lipsă de cadre,
acele cadre, care au fost cadre învechite, unelte ale foștilor patroni, cari făceau
jocuri la reacțiuni în uzină, cu aceste codițe de topor.
Astfel am ridicat elemente muncitorești cu un trecut sănătos în munci de
răspundere ridicându-i cu încredere din muncă practică care au făcut-o, în dife‑
rite munci administrative.
Aici am avut o serie de greutăți de întâmpinat din cauză că muncitori din
Județeană noastră nu au vrut să preia aceste munci învocând și motivând dife‑
rite motive și pretexte, că nu știe să facă muncă scriptologică.
Au fost nevoie de temeinică muncă de lămurire în uzină și de ajutorare de a
arăta împotanța acestori munci ca tovarășii să accepte. Odată schimbată aceste
elemente învechite din uzină și înlocuite cu elemente muncitoresc a dat o serie
de înbunătățire, o serie de realizări, depășiri de planuri și o bună gospodărire
a bunului poporului de către tovarășii noștri promovați în aceste munci de
răspundere.
Acești Tovarășii puși în munci de răspundere au fost primiți cu încredere de
către masa muncitoare din Reșița și spriniți de muncitori, efectiv în munca lor.
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Muncitorii au văzut în acești tovarășii pe adevărații lor conducători care au
eșit din rândurile lor și care muncesc pentru popor.
Desigur tovarășii promovați în muncă de răspundere nu au fost lăsați în voia
sorți, ci au fost ajutați în munca lor de către Partid, care le a dat un sprijin efec‑
tiv în munca lor de zi cu zi. Au fost o serie de tovarășii care au căzut în diferite
greșeli în diferite greșeli în munca lor și care au fost ajutați de secția de cadre
unde li sa arătat lipsurile lor și analizat de unde provine aceste lipsuri, pentru a
numai cădea tovarășii în aceste lipsuri, pe care iau avut.
Vedem că unde este pus elementul muncitor în conducere treburile merg,
iar unde nu am putut să complectăm cu muncitori, nu merge muncă așa cum
trebue.
Deacea este o permanentă preocuparea noastră de a crește cadre bune și în
număr cât mai mare pentru a putea înlocui și ultimile rămășițe ale trecutului
care au mai rămas în județeana noastră.
Statistică despre tov. promovați în munca de răspundere.

Nr. curt.

muncitori

țărani

intelectuali

casnică

bărbați

femei

sub 27 ani

seste 27 ani

membr. de
partid

români

maghiari

cehi

alte naț

Total

1. In munci politice la alte Județene
5 tovii
2. In munci politici în județene Reșița
42 „
3. In munci politice la org. de masă
24 „
4. In munci administr. Din Instituți și uzine
51 „
Total, 132 tov.
Dintre care sunt:

1.
2.
3.
4.

4
25
12
41

9
5
4

4
1
8

1
4
3
8

4
38
20
53

1
4
3
8

3
12
10
15

2
30
13
46

5
42
23
61

4
31
10
32

5
8
8

1
4
4
14

2
1
7

5
42
23
61

Reșița la 16. VI. 1949

Secretar
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 10/1949, ff. 131–132
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11. 1949, iulie, 9. Raport de activitate al comisiei
județene de verificare, referitor la activitatea
subcomisiilor din subordinea sa
RAPORT

De rezultatul lucrăriilor de verificare a Subcomisiilor de verificare din Jud.
Reșița, dela 28.VI. 1949 până la 8. VII. 1949
Dela data de mai sus și până în prezent Subcomisiile au următoarele rezul‑
tate în muncă.
740 m.p. verificați colectiv.
25 organizații de bază verificare
920 Chestionare complectate
Dat rezultatul 12 org. de bază in total la 232 m.p.
159 confirmări de m.p. dat rezultatul, înmânându-le carnetele.
73 excluși din partid
Comisia Jud. de verificare participând la ședințele de verificare ale Subcomisii
a putut urmării și constata că o serie de lipsuri din muncă Subcomisiilor au
început să fie lichidate.
Exemplu: în raportul anterior, arătam că au fost cazuri când ei nu au veri‑
ficat, nu s’au interesat îndeaproape pe cine invită în ședințe org. de partid din
rândurile nemembrilor de partid, dând posibilitate astfel să se străcoare în
ședință elemente dușmănoase.
Arătându-le aceste lipsuri și gravitatea lor, ei au început să controleze înde‑
aproape acest lucru a fost arătat și org. de partid, care au fost verificate pentru
a-și vedea lipsă de vigilență.
Comisia Jud. verificare, a stat de vorbă cu tov. din Subcomisii și li-se arătat
rezultatul nesătisfăcător ce-l au în urma întrebărilor puse cu caracter general și
în dese cazuri aproape tip.
Am studiat mai amănunțit și am găsit o serie de întrebări din care să se
poate cristaliza activitatea politică a tov. verificat, cum și-a dus el sarcina de par‑
tid sau alte munci în organizațiile de masă și mai ales în câmpul muncii, adică
întrebându-l pe fiecare de resortul și sarcinile ce le are.
S’a putut observa că s’au găsit unii tov. cari nu-și cunoșteau munca, sau nu
li-sa dat ajutor nici din partea secretarului sau biroului org. de bază și tov. din
Subcomisii de felul cum puneau întrebările le făceau reproșuri că nu sau achi‑
tat de sarcinile primite.
In ultimul timp sa observat că în ședințele de verificare există o atmosferă de
adormire, nu funcționează din plin spiritul critic și autocritic și mai ales spiritul
de autoacoperire și împăciuire este pronunțat.
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In urma lipsei de ajutor din partea org. de partid, care în ultimul timp s’a
accentuat și care s’a rezumat numai la prelucrările făcute și convocările de
membri de partid și nemembrii, am luat legătură cu secțiile de agitație și pro‑
pagandă pentru a găsi metodă de muncă, să se facă agitație politică în jurul
lucrărilor de verificare.
După o ședințe cu aparatul secției de agitație, am convocat secretarul de bază
și agitatorii din org. de bază No. 8 Roți din Sectorul I. Poduri, unde am stat de
vorbă cu ei, arătându-le cum să ducă muncă.
Cu câteva zile inainte de a începe verificarea, la org. de bază respectivă să
scrie un articol la gazeta de perete în legătură cu verificare și să se politizeze
dela om la om.
Acest important eveniment în viața Partidului nostru, lucru ce le-a făcut,
controlând și ajutându-i îndeaproape.
In ziua când au fost chemați pentru complectarea chestionarilor, la fel sa
urmărit că tovi din colectivul de agitație să ducă munca de lămurire pentru a se
prezenta la complectare și să fie mai deschiși cu încredere în partid.
In ședință colectivă spre deosebire de celelalte org. de bază, atmosferă a fost
mai vie și dacă totuși nu sa reușit să avem rezultatul dorit de a-și insuși spiritul
critic, s’a reușit în bună măsură să-și vadă fiecare lipsurile în muncă și mai ale
să cunoască ce are de făcut în viitor.
Acest lucru s’a putut observa de altfel la colectivul de agitație org. de bază
No. 8 compus din tov. Varga Adela, Erm Carol și Niculescu Teodor, care în
momentul când am stat de vorbă cu ei, au declarat că ei nu au știut ce au de
făcut.
Pentru continuarea acestei munci de lămurire și agitație politică, am stat de
vorbă cu biroul Com. Jud. pentru a intensifica și în celelalte org. de bază, care
urmează la verificare, arătându-le că această muncă trebue dusă de agitatori și
după ce ei au trecut prin verificare.
Deasemenea în ziarul „Flamura Roșie” apare săptămânal articole în legătură
cu lucrările de verificare.
Din numărul de 232 m.p. care li-sa dat rezultatul, au fost excluși 73, ceace
dovedește un număr foarte ridicat, acestia fiind numai din hitleriști, legionari,
cari au avut funcții de răspundere, în armata germană și formațiile hitleriste
paramilitare, cât și elemente hitleriste și alți afaceriști precum și din baptiști,
cari sunt predicători.
Menționăm că acest procent ridicat îl avem în aceste 2 sectoare I. și V. din
Uzină în care sunt pline de acest balast.
Din cei excluși până în prezent, unul singur a făcut apel la Comisia Jud. de
verificare.
Acte de a se pronunța dușmănos impotrivă Subcomisiilor de verificare, până
în prezent nu avem.
Pentru ziua de 18 Iulie 1949, convocăm Subcomisiile pentru analiza rezultatul
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munci în urma rapoartelor scrise și verbale pe care le vor da, după care vom face
raport mai amânunțit Comisiei Centrale.
Reșița, la 9 Iulie 1949.
Comisia Jud. de verificare
Reșița,
Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 185–186
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12. 1949, iulie, 12. Telegramă a președintelui comisiei
județene de verificare prin intermediul căreia acesta
cere acordul comisiei centrale de verificare pentru a
„demasca” un fost maior din Armata Regală
Către
COMISIA CENTRALĂ DE VERIFICARE

In cursul verificării organizației de bază a Pompierilor din Uzină, care
aparține de Sectorul V C.F.U. a fost verificat și șeful ponpierilor, Maiorul deblo‑
cat Dăscălescu Augustin.
In cursul verificării la care am asistat și eu din partea Comisiei Județene de
Verificare, s’a putut constata o serie de fapte grave in trecutul lui: Condamnat
6 luni pentru excrocherie, legătură cu o serie de elemente legionare pe care le
ținea pe lângă el în serviciu și elemente chiabure pe care îi angaja, afaceri cu
vânzări de piese de mașini auto și încă alte fapte pe care le-a ascuns în fața par‑
tidului și pentru care urma să fie exclus.
După verificare, organizația din care făcea parte el în ziua de 8-VII a.c. a fost
arestat de organele de Securitate pentrucă de 5–6 luni de zile adăpostea pe un
colonel, moșier, care era urmărit de Securitate.
Menționăm că el locuia chiar în incinta Uzinelor, deci a întrodus în Uzină
elemente dușmane pe care îi acoperea.
Cercetările în cazul de mai sus sunt în curs de desfășurare, deși sunt îngre‑
unate din faptul că banditul de Colonel Stoicescu Petru, care a fost adăpostit de
Dăscălescu, care era rudă cu Generalul Stoicescu, azi condamnat ca criminal de
război, s’a spânzurat la Securitate.
Față de această situația în Uzină, elementele dușmănoase au lansat svo‑
nul că a fost arestat după verificare, făcând astfel atmosferă grea lucrărilor de
verificare.
Pentru combaterea și înlăturarea acestori svonuri, cerem încuviințare
Comisiei Centrale să demascăm prin prelucrare pe acest ticălos în organizațiile
de bază și în presă.
Rugăm să ni se comunice urgent dacă Comisia Centrală este de acord cu
propunerea Comisiei Jud. de Verificare Reșița.
Reșița, la 12 Iulie 1949
Comisia de Verificare Jud. Reșița.
Președinte
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, f. 43
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13. 1949, iulie, 23. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
RAPORT

De muncă a lucrărilor de verificare a Subcomisiilor din Jud. Reșița, dela 9.
VII până la 20. VII 1949 și asupra ședinței de lucru cu Subcomisiile de verifi‑
care, care s’a ținut în ziua de 18 Iulie 1949.
Din rapoartele date de cele 4 Subcomisii care funcționează în această
Județeană, avem următoarele rezultate in muncă:
29 organizații de bază verificate
983 m.p. verificați colectiv.
598 m.p. s’a dat rezultatul.
478 m.p. li-s’au confirmat calitatea
120 excluși
93 propuși pentru școli și alte funcții.
Pentru a se putea vedea cum se duce munca de verificare, vom reda pe scurt
activitatea fiecărei Subcomisii in parte.
Subcomisia Nr. 1 care este condusă de tov. Izvenariu ca președinte, având
Sectoarele I-IV din Uzină.
Sectorul I Poduri, are următoarele rezultate in verificare:
290 m.p./ 9 org. de bază/ verificați.
165 m.p./ 7 org. de bază, dat rezultatul.
55 excluși.
46 propuneri pentru ridicare in munci și școli.
Din cei 46 excluși, majoritatea sunt elemente care au fost inscrise in
organizațiile Hitleriste și legionare, având munci de răspundere, luând parte la
acțiunile intreprinse de aceștia.
Față de celelalte Subcomisii, are un număr mai mare de membrii de partid
verificați, pentrucă in munca lor au folosit efectiv și pe cei 2 tovarăși care au fost
membrii in Subcomisie și mai ales au fost sprijiniți in lucrările tehnice, de către
tov. Munteanu Mihai, responsabilul cu cadrele din Sectorul I Poduri.
La fel o parte pozitivă și de care depinde succesul verificării mai avansat
față de celelalte Subcomisii, este și acela că au reușit să-i mobilizeze la timp
pe membrii de partid la complectarea chestionarelor, adică nu au venit in rate,
ceace duce la pierdere de timp.
In munca de verificare Subcomisia a avut și lipsuri, lipsuri care pleacă chiar
dela președinte.
Exemplu: La deschiderea ședințelor ia cuvântul de deschidere, caută să des‑
volte prea mult insemnătatea lucrărilor de verificare, fără să aibe o teză bine

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

143

documentată, pierzând astfel și timp mult, circa ½–1 oră. In acest sens Comisia
Județeană a ajutat pentru a-și face o teză după care să se orienteze.
La formularea intrebărilor au inceput să facă progrese, căutând să se limi‑
teze la a stabili calitatea de membru prin intrebări bazate pe activitatea trecutu‑
lui, acolo unde aveau indicii și mai ales pe activitatea și atitudinea lui după 23
August, față de acțiunile muncitorești.
In caracterizări, la fel au fost unele greșeli, ceace de multe ori sunt greu de
înțeles.
Si in această privință a fost ajutat, lucrând impreună la o serie de caracteri‑
zări, pentru a reduce din pierderea de timp, găsindu-se forma cea mai potrivită,
atât politică cât și tehnică.
La darea rezultatelor, la fel a făcut o greșeală, cetind in inregime caracteri‑
zarea din chestionar, fără să accentueze pe lipsurile ce respectivul le are și mai
ales că in caracterizări aveau expresii nepolitice ca: „ești incăpățănat” sau „are
perspective limitate” etc.
Toate aceste defecțiuni au fost prelucrate atât cu Subcomisia respectivă, cât
și in ședința de lucru pe care am avut-o cu Subcomisiile in ziua de 18. VII. 1949.
In acest sector manifestări nesănătoase nu au fost, in afară de faptul că au
fost excluși 4–5 elemente cu activitate legionară și hitleristă, care au munci
de răspundere ca șefi de echipă, maeștrii, incă de pe timpul fascismului, ca
Munteanu Vasile, Brenenar Nicolae, Obernic Carol și alții, care au ascuns tre‑
cutul lor in fața partidului, negând in cursul verificării.
Aceștia prin natura serviciului lor, stau in birouri, făcând discuții in grup.
Pentru a nu da posibilitate să aibe timp de discuii, s’a propus Conducerii
Sectorului să fie supraveghiați și eventual mutați la alte secții, insă in așa fel ca
producția să nu sufere.
Din cei 55 pe care aceasta Subcomisie i-a exclus până in prezent, unul singur
a făcut apel.
In ultimult timp din partea Conducerii Sectorului, Subcomisia a fost foarte
puțin ajutată, ceace s’a dovedit prin mobilizările slabe și mai ales că au invitat
foarte puțini nemembrii de partid la ședințe.
Luând și cercetând câteva dosare din cele care au trecut prin verificare,
ne-am putut da seama că Subcomisia lucrează superficial și nu citește atent
dosarul. Exemplu: la tov. Floruț Alexandru din Sect. I, i-a trecut in chestionar
că a luat parte pe frontul de Răsărit, iar respectivul a plecat militar abia in 1944
Mai, luând parte pe frontul de Apus.
Subcomisia Nr. 2 condusă de tov. Bayerle Iosif.
Aceasta Subcomisie verifică Sectoarele V-VIII din uzină și ultimul din oraș.
Până in prezent are următoarele rezultate:
398 chestionare complectate.
254 verificați colectiv.
8 organizații de bază verificate.
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165 dat rezultatul.
20 excluși
28 propuși pentru a fi ridicați in muncă de răspundere.
Sectorul V pe care in verifică, a mers mai greu cu verificarea, pentrucă sunt
o serie de Subsecții ca: Paza, Pompierii, Croitoria, Contabilitatea etc., unde sunt
toți de adunătură, elemente provenite din armată, poliție, care necesită atenție
mai mare.
In muncă aplică aceleași metode ca celelalte Subcomisii.
Cazuri mai deosebite la aceasta Subcomisie au fost următoarele:
La organizația de bază Tâmplăria, au fost 2 tov. Szilagyi Mihai și Szilagyi
Petru, primul tâmplar și al doilea croitor, au lucrat particular până in 1942, când
au trecut in Ungaria, urmând să fie trimiși pe front.
O parte din timp au stat la Oradea, până in 1945, când au venit in țară, inca‑
drându-se in partid.
Fiind referințe și din această perioadă, Subcomisia, după ce s’a consultat cu
Comisia Județeană, le-a confirmat calitatea de membru de partid și a propus să
fie folosiți in munci administrative.
In acest Sector am avut incercări ale dușmanului de clasă de a creia atmo‑
sferă grea in jurul lucrărilor de verificare.
La org. de bază Pompieri, sunt o serie de elemente provenite din armată,
Poliție și elemente legionare, care in trecut au fost in aparatul de informație al
patronilor, ca:
Băleanu Filip, legionar, a avut funcții in timpul rebeliunii și in timpul regi‑
mului antonescian, a fost informator, iar in prezent este sub-șeful Pompierilor.
Otescu Dumitru, element imoral, care s’a folosit reparându-și motociclete și
confecționând diferite piese in Uzină.
Bugariu Traian, fost legionar, care a luat parte la rebeliune.
Drăgilă Gheorghe, fost gardian, dat afară pentru excrocherii.
In afară de aceștia mai sunt și alți care au trecut și activitate care lasă de dorit.
In fruntea Pompierilor se găsea Maiorul Dăscălescu Augustin, deblocat din
armată, cu trecut dubios, așa cum a reeșit la verificarea lui. A fost condamnat
pentru excrocherii 6 luni și in timpul când era șeful pompierilor a făcut diverse
afaceri cu piese de auto.
In cursul verificării s’a putut constata că intreaga organizație de bază era sub
influența lui, pentrucă majoritatea pompierilor sunt din elemente cu educația
trecutului și mai ales că Dăscălescu i-a creiat după interesele sale.
Vom da numai un aspect de cum iși trăia viața organizația de bază.
Sedința org. de bază se ținea in biroul Sefului de Secție, la masă sta
Dăscălescu, care nu avea nicio funcție in biroul org. de bază și care era incon‑
jurat de gradații săi.
La o masă laterală ședea singur secretarul org. de bază care făcea prelucra‑
rea, fără tov. din birou.
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In urma verificării s’a putut constata cu ajutorul unei femei, anume Kilvan
Ana, care este femeie de serviciu, salariată U.D.R., dar pe care acest individ o
mai folosea pentru treburi personale la el in casă, că fostul Maior Dăscălescu,
a ținut ascuns in casă la el timp de 6 luni pe Colonelul Stavrescu, urmărit de
Securitate pentru acte de sabotaj, fiind moșier.
Menționâm că in tot sursul verificării, susnumitul s’a apărat, respingând
orice critică și venind cu acte că el este un mare democrat.
Deasemenea este ușor de ințeles dece in jurul lui a strâns așa clică, care la
una din inspecțiile ce s’a făcut din partea tov. Dir. Loncear, directorul Uzinei,
s’au găsit gurile de incendiu fără ventile.
In urma acestor fapte, a fost ridicat de Securitate pentru a fi anchetat, deși
merge mai greu ancheta, pentrucă banditul de fost Colonel s’a spânzurat la
Securitate, din lipsa de vigilență a acestora.
După arestarea acestui bandit, care a ascuns pe un ticălos chiar in incinta Uzinei,
arestare care s’a făcut la câteva zile după verificarea sa și care a produs atmosferă
neplăcută in jurul verificării de către elementele și sculele acestuia, a fost combă‑
tută prin demascarea prin presă și prin prelucrări in organizațiile de bază.
Tot o situație grea s’a putut constata la Secția pază, care este condusă de
Maior Iosif, un element străin de interesele clasei muncitoare, care până in
1945 a avut restaurant și casă de toleranță in Reșița.
Iar in funcția ce o are a folosit o sumă de bani a Uzinei in interes personal,
precum și o altă serie de acte imorale, ca beție făcută chiar in Secție.
Se observă o lipsă de vigilență la acești paznici, care sunt proveniți din foști
gardieni, oameni fără simțul de clasă.
Exemplu: sevretarul organizației de bază a „Pazei” Kiss Iaroș Vasile, fost
patron cismar, care pentru fapte urâte imorale a fost exclus din sindicat.
Am infățișat această situație pentru a arăta lipsa de interes pe care o are
cadrele Uzinei și organizația de partid a Sectorului, care nu s’a gândit că in aceste
posturi de răspundere să ridice elemente muncitorești sănătoase, iar pe de altă
parte, efectul lucrărilor de verificare, care cu ajutorul membrilor și nemembri‑
lor de partid, reușesc să scoată la iveală aceste elemente necorespunzătoare.
Aceste lucruri au fost aduse la cunoștință atât partidului, cât și Direcțiunii.
Comisia Județeană de Verificare a propus pentru a ridica in postul de condu‑
cere a Pazei și Pompierilor pe tov. Szilagyi Mihai, actualul instructor județean,
care a fost verificat.
Subcomisia de Verificare Bocșa. Aceasta Subcomisie a verificat până in pre‑
zent organizația de partid din Bocșa Română/ Fabrica de mașini agricole/.
Până in prezent are următoarele rezultate:
198 verificați colectiv
6 organizații de bază
54 dat rezultatul
12 excluși din Partid
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8 propuși pentru a fi ridicați in muncă.
Aceasta Subcomisie merge mai greoi in muncă, din cauză că la această plasă
și până in organizațiile de jos, elementul de conducere a fost foarte slab.
In organizația de partid din Bocșa Română se simte și astăzi frământările
dintre unii membrii de partid, care in timpul ilegal au avut legătura cu partidul
și care acum caută a scoate in relief diverite veiletăți.
Exemplu: Cazul Fraților Antalag Petre și Gheorghe, care inainte de 23 August
1944 au căzut cu grupul de partizani.
La cădere au avut purtare lașă, iar după 23 August in loc să se incadreze
in partid să depună activitate, s’au alăturat grupului Social-Democrațiilor de
dreapta, in frunte cu Jumanca, făcând greutăți celorlalți membrii de partid.
Sunt in descompunere morală, unblând numai beți.Au fost excluși din partid și propunem Comitetului Județan ca pe linie admi‑
nistrativă să fie mutați din Bocșa la Reșița, pentru a nu mai face greutăți.Un altul exclus Manciu Gheorghe, văr cu Cornel Manciu, care azi e arestat și
care a fost Director la Bocșa Română.
Acest indivit in trecut bătea muncitorii și ucenici in Uzină, a fost informato‑
rul Jandarmilor, iar când a căzut grupul partizanilor, a fost folosit ca provocator.
Provine din P.S.D. – adus de Jumanca. In prezent este funcționar la Ocolul
Silvic, unde la fel injură personalul.
A fost exclus din partid pentru trecutul său.
Propunem Comisiei Centrale, ca acest element să fie anchetat de organele
competente.
Un caz asemănător a eșit la iveală cu ocazia verificării.
Boru Fiu in timpul antonescian a fost in aparatul informativ, era conducăto‑
rul Cuptoarelor de var „Colțani”.
In aceasta calitate a bătut prizonierii Sovietici și muncitorii din Fabrică.
Jumanca Constantin, P.S.D.-Titelist, care in timpul răsboiului a fost
președintele Sindicatului Naționalist-Galben din Bocșa.
Informatorul administrației, a urmărit partizanii cu Jandarmii in Fabrică.
In 1946, era in Conducerea Jud. a P.S.D, a fost delegat la Congresul P.S.D.unde a votat impotrivă de a merge cu Blocul in alegeri.
Aceste elemente au fost excluse din partid.
In afară de aceștia au mai fost excluse și alte elemente cu activitate legionară.
Aceștia au făcut greutăți in partid și după excludere desigur, pentru a nu se da
posibilitate să se grupeze, propunem ca o parte din ei să fie mutați de administrația
Uzinei in alt centru, de exemplu Reșița, Anina și supraveghiați atent.
Comitetul Județean să intărească conducerea Comitetului de Partid din
Bocșa-Română cu elemente cinstite.
Subcomisia din Bocșa merge mai greu cu munca, având organizațiile de
partid răspândite.
Din punct de vedere calitativ munca este bună, președintele Subcomisiei tov.
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Dalea Traian, având experiență din munca de cadre, și muncind de mult timp
pe lângă Comisia Județeană.
Atmosferă de neincadrare in jurul Subcomisiei creiază judecătorul
Georgescu Nicolae din Bocșa, exclus din partid de Comisia Județeană, care i-a
contact cu fiecare exclus.Acest lucru este in atenția Subcomisiei.
Subcomisia Anina. Această subcomisie este condusă de tov. Weiss Iosif.
Are următoarele rezultate in muncă:
241 verificați colectiv.
6 organizații de bază.
154 dat rezultatul.
33 excluși
11 propuși pentru ridicare in munci.
Majoritatea celor excluși sunt foști Hitleriști din formațiile paramilitare și
care au fugit din țară cu armata germană hitleristă.
In muncă Subcomisia are lipsuri care provin din faptul că ei nu planifică
munca.
O altă greutate au și din cauză că pe minierii nu-i poți scoate in timpul lucru‑
lui din mină și după lucru se face greu mobilizarea lor.
Cu tot ajutorul dat din partea Comisiei Județene, au mai făcut greșeli.
Exemplu: In chestionarul tov. Hărăgus Petre au trecut ca confirmat membru de
partid din 1944, el având adeziunea din 1945, ceace arată superficialitate in muncă.
Am găsit pe tov. Mates Marian care stă cu membrii de partid chemați pen‑
tru complectarea chestionarelor și se ocupa de alte probleme, iar ceilalți citeau
chestionarele celor care terminase mai repede.
Deasemenea au exclus din partid pe Voncica Iacob, pentru motivul că a fost
in organizațiile paramilitare D.M. și S.S.
El a recunoscut că a fost in Grupul Etnic German și D.A.R. dar acest lucru
nu-l recunoaște.
El a făcut apel impotriva excluderii și cercetându-se amânunțit, s’a constatat
că la studierea materialului documentar, Subcomisia l-a confundat cu fratele
lui, care intradevăr a fost in S.S. și care azi se află in Austria.
Aceasta la fel arată neatenția lor in muncă.
Aceste greșeli au fost prelucrate cu toate Subcomisiile, ca să tragă invățăminte.
Incercări ale dușmanului in jurul lucrărilor de verificare au fost.
Baptiștii au lansat svonul că toți vor fi excluși.
Acest lucru s’a combătut prin darea de rezultate, fiind excluși numai cei cu
funcții și predicatorii.
Un alt caz a lui Teodorit Vasile, element dubios, care a căutat să influențeze
un membru din subcomisia pe tov. Ivan Ion, minier la care intr’o singură zi s’a
prezentat de 3 ori pentru a-i lua apărarea.
Acesta insă l-a demascat in fața Subcomisiei in ședința de verificare.
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Tot acest individ a căutat să impingă pe un tănăr muncitor, care stă la el in
chirie și pe [care] il exploatează luându-i chirie 400 lei pe lună, in timp ce el
plătește U.D.R.-ului 200 lei, să atace pe minierul Baiaș Gheorghe, membru
de partid care ridică producția, făcându-i referințe mincinoase pe care i-lea dat
acestuia de le-a semnat.
Aceasta Subcomisie este ajutată mai deaproape de Comisia Județeană.
O mare greutate in muncă provine și din faptul că in Subcomisie nu este un
localnic, care să cunoască mai deaproape oamenii.
In cursul lucrărilor de verificare s’a remarcat tov. Hărăguș Petre.
In acest sens venim cu propunere de a face schimbare in Subcomisie
de a propune pe tov. Hărăguș Petre in locul tov. Mates, pe care il trecem in
Subcomisia din Plasa Reșița, el cunoscând comunele din Plasă, fiind orgiginar
din acest Județ.
Din partea Comitetului Județean in ultimul timp am fost ajutați mai puțin,
din cauza descompunerii biroului.
Pentru a putea asigura mobilizarea membrilor și nemembrilor de partid la
ședințe, Comisia Județeană a luat contact cu Conducerea Sectoarelor, plășilor
și tov. care sunt insărcinați de Com. Jud. să participe la ședințele de verificare.
Am căutat să antrenăm pe linie organizatorică până jos agitatorii, pentru a
ne da sprijin in lucrările de verificare, prin articole la gazeta de perete și propa‑
gandă dela om la om.
Cu tov. desemnați de Județeană pentru a ne ajuta in muncă, am ținut ședință
de organizare a felului cum să muncească, chemându-i și pe ei la ședință cu
Subcomisiile de verificare.
Deasemenea in presa locală apare săptămânal articole in legătură cu verificarea.
La instalarea Subcomisiei de verificare la Sectorul VI Furnale, care s’a făcut
pe 23. VII. a.c. am avut ședință plenară cu toți membrii de partid și nemembrii,
unde au participat aproape 500 persoane.
Prelucrarea a fost făcută de tov. Isac Martin, iar din partea Comisiei Județene
de Verificare, dându-se toate lămuririle la intrebările puse.
Subcomisia a fost primită cu incredere, putându-se observa și interesul pe
care cei prezenți il au pentru verificare.
Pentru a putea termina lucrările de verificare și mai ales pentru a putea face
muncă și de calitate, intrecât nu putem trece superficial peste trecutul fiecăruia,
fiind cunoscută situația din Reșița, propunem Comisiei Centrale de Verificare
să ne aprobe să mai constituim 2 Subcomisii, venind in acest scop cu propuneri.
Reșița, la 23 Iulie 1949
Comisia de Verificare Jud. Reșița
[Ionescu]
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, ff. 66–73
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14. 1949, iulie, 31. Raport de activitate al comisiei
județene de verificare referitor la rezultatele verificării
membrilor de partid
RAPORT

De rezultatul lucrărilor de verificare în Jud. Reșița, până la 31 Iulie 1949.
In Județeana Reșița funcționează patru Subcomisii, care are următoarele
rezultate în muncă:
1806 chestionare complectate
1406 verificați colectiv
1126 dat rezultat
914 confirmați calitatea m.p.
212 excluși
Din Nr. de 212 excluși sunt excluși pentru următoarele motive:
102 hitleriști
58 legionari
14 informatori
38 abateri de la linia partidului și atitudine dușmănoasă
Cei excluși pentru hitlerism sunt din acele elemente care în perioada hitle‑
rismului, au fost in formațiile paramilitare, au in armata germană și la plecarea
germanilor au fugit cu aceștia.
Legionarii la fel sunt acele elemente care au luat parte la rebeliune, având
funcții de răspundere în mișcarea legionară.
Deasemenea in numărul celor cu abateri dela linia partidului și atitudine
dușmănoasă, intră și elementele maniste și titeliste, care in periada după 23
August au făcut acțiuni impotriva clasei muncitoare.
Schimbări in Subcomie au intervenit așa cum am arătat in raportul pe care
l-am trimis Comisiei Centrale, și in plus am făcut propuneri pentru inființarea
a două Subcomisii pe care Comisia de Control a fost de acord.
Nu au fost instalate, tovarășii lucrând pe lângă Subcomisiile existente pentru
a-și căpăta cunoștințe.
Duminică 7 August 1949, se va face instalarea, in cele două Plași Reșița și
Bocșa, unde vom face ședințe deschise cu prelucrările după instrucțiuni.
Până in prezent avem 9 apeluri, insă nu s’a rezolvat niciunul.
Asupra manifestațiilor dușmănoase impotriva lucrărilor de verificare până
in prezent nu avem ceva deosebit, in afară de cele arătate in raportul anterior.
Media pe zi a celor verificați este de 8 pe zi.
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Procentajul celor excluși este de peste 18%.
Reșița, la 31 Iulie 1949
Comisia Jud. de Verificare Reșița,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 196–197
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15. 1949, iulie, 31. Tabel cu membrii și președinții
subcomisiilor de verificare din județul Caraș
TABEL NOMINAL
De Subcomisiile de verificare

Subcomisia Nr. 1 Uzină

Izvernariu Matei
președinte
Nemeș Gheorghe
membru
					Focht Iuliu 		membru
Subcomisia Nr. 2 Uzină

Bayerle Iosif
Budacsek Pavel
Ivașcu Fiu

președinte
membru
membru

Dalea Traian
Oprea Florica
					Iordache Anton

președinte
membră
membru

Subcomisia Nr. 3 Bocșa

Subcomisia Nr. 4 Anina
Weiss Iosif
președinte
					Stoica Mihai 		membru
Hărăguș Petru
membru
Subcomisia Nr. 5 Pl. Reșița

Hampel Ioan
Floruț Alexandru
Mates Marian

președinte
membru
membru

Subcomisia Nr. 6 Pl. Bocșa

Simionescu Petru
Sünkösdy Rudolf
Asan Nicolae

președinte
membru
membru

Reșița, la 31 Iulie 1949
Comisia Jud. de Verificare Reșița
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 14/1950, f. 331
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16. 1949, august, 10. Raport al comisiei județene de
verificare referitor la rezultatele verificării membrilor
de partid
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COMISIA DE VERIFICARE JUDETEANA
RESITA

RAPORT

De muncă a lucrăriilor de verificare a Subcomisiilor din Jud. Reșița dela 1.
VIII. Până la 10 August 1949 și asupra ședinței de lucru cu Subcomisiile de
verificare, care s’a ținut în ziua de 6 August a.c.
In urma rapoartelor date de cele 4 Subcomisii, care funcționează în Județeana
noastră avem următoarele rezultate:
2370 Chestionare complectate
1815 verificați colectiv
53 org. de bază
1330 dat rezultatul
1060 confirmați calitatea de membrii de partid
270 excluși
92 propuși pentru școli de partid
74 propuși pentru diferite munci
Din No. de 245 au fost excluși pentru următoarele motive:
137 Hitleriști care au avut funcții și activitate
67 legionari care au avut funcții și activitate
14 informatori
16 abateri dela morala și linia partidului
25 oportuniști
2 trădători
9 neprezentare la verificare
La ședința de lucru cu Subcomisiile au luat parte următorii tovarăși:
Tov. Mikulik Eduard resp. organizat. al Comit. Jud.
„ Agapie Mircea din partea agit. și propag.
„ Orz Ladislau „ „ secției de cadre
„ Borcovici Stefan resp. cadre plasa Bocșa
„ Fiat
resp. organizatoric Anina
Au mai participat următorii tovarăși care până la această ședință au lucrat pe
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lângă Subcomisiile de verificare, aprobați de Comisia Centrală pentru a forma
încă 2 Subcomisii
Tov. Simionescu Petre
„
Pünkösdy Rudolf
„
Iordache Anton
„
Hărăguș Petre
„
Focht Iuliu
„
Floruț Alexandru
Dela ultima ședință de lucru a Subcomisiilor și până în prezent, s’a putut
observa o îmbunătățire a muncei atât calitativ și cantitativ.
In activitatea lor au început să planifice munca având săptămânal un plan,
ceace le permite să se poată controla și urmării munca.
Au căutat să elimine timpul mort în ceace privește complectarea chestio‑
narelor, unde din cauza lipsei de mobilizare și a lipsei de ajutor, ce aveau din
partea organelor de partid, Județeană, sector, plasă etc. veneau câte puțin ceace
era o mare greutate.
In urma acestui mare neajuns am sezizat Comitetului Județean de a ne spri‑
jini în lucrările de verificare, convocând la ședință tov. din partea Conducerii
Comit. Jud. Plășiilor și Sectoare, o mare greșală din partea org. de partid s’a
constatat, în această ședință, din partea tov. delegați de a ne ajuta în muncă.
De exemplu cei ce veneau din partea Județenei ca delegat să participe, să ajute
această muncă cât și tovarășii cu munci de răspundere, care au fost verificați în
prima fază, și care cunosc mai bine munca și oamenii din sectoare, se prezintă
la ședință stau un timp foarte scurt, și părăsesc sala, ceace este foarte demobili‑
zator pentru ceilalți, plecând și alți și mai ales că scopul pentru care sunt invitați
nu este atins.
Astfel tov. Roșu Petre din partea agitației și propag. tov. Ghedeon Iosif din
partea Biroului Jud., tov. Giuras Ion actualul director la Fabrica „Margina Reșița”
Gartner Ion și alți.
In ceace privește agitație politică în jurul lucrăriilor de verificare, din partea
secției agitație și propagandă este inexistentă, atât în presă, ziar de perete sau
dela om la om.
Tov. Sandor Rudolf resp. Secției, cât și ceilalți din secție nu au luat parte la
nici o ședință de verificare.
Cu toate că de nenumărate ori am cerut Biroului Județean să ne sprijine și
lui personal, dar propunerile noastre și instrucțiunile C.C. date în acest rămân
neauzite.
Vom da un exemplu. La ședința de Sâmbătă 5 August cu Subcomisiile a par‑
ticipat din partea acestei secții tov. Agapie.
In timpul ședinței tov. Sandor îl scoate din ședință sub motiv că are treabă.
Când am terminat ședința am găsit pe acest tov. jucând șah.
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Alt caz la ședința anterioară a fost invitat tov. Sandor R., dar după puțin timp
a plecat spunând că are ceva mai important.
Deasemenea din partea secției administrative care a fost condusă de tov.
Ghedeon, am avut greutăți.
Incă cu 1 lună în urmă am cerut să se confecționeze 2 lăzi pentru cele 2
Subcomisii care merg să verifice organizațiile de partid la sate și în ziua când să
plecăm încă nu erau gata așteptând încă o zi pe lângă ele.
Am scos aceste lipsuri ale Comitetului Județean în relief, pentru a arăta cum
înțelege să se achite de o sarcină trasată de C.C. și ce este mai nesănătos este
că în măsura în care le arătăm aceste lipsuri și le însusește însă rămâne formal
ceace rugăm Comisia Centrală să i-a măsuri în această privință.
Inainte de ședință cât și după ședință Comisia Județeană de Verificare a cerut
Subcomisiilor să nu aștepte ca munca de mobilizare și agitație să o lase numai
în seama org. de partid și ei să mobilizeze biroul org. de bază și responsabilii
de grup.
Punând în practică această măsură a dat rezultate pozitive, pentrucă în
ședințele la ultimele org. de bază și în special la Sect. VI. la Subcomisia tov.
Bayerle Iosif participarea este mai numeroasă, atât membriilor și nemembriilor
de partid.
Exemplu la organizația de bază „Laboratoare” la verificarea celor 47 mem‑
brii de partid au participat 22 membrii de partid, care au sprijinit și ajutat
Subcomisia, acest lucru se resimte și la celelalte org. de bază.
In organizațiile de bază la sate se observă interes pentru lucrările de verificare.
Astfel în Comuna Ramna, cum a sosit Subcomisia, membrii de partid
aproape în întregime s’au prezentat pentru complectarea chestionarelor dând
posibilitate Subcomisiei să lucreze fără să piardă timp.
Metode de muncă a Subcomisiilor și atitudinea lor în muncă.
Din rapoartele date s’a putut observa că în ultima săptămână Subcomisiile
lucrează într’un ritm mai accentuat ceace a reușit că în cursul dela 1–10 VIII. a.c.
să verifice colectiv 406 membrii de partid.
Scăzând 2 zile Sâmbătă pentru ședința de lucru și Duminecă când toți au
fost lăsați liberi, s’a realizat o medie de 12 oameni pe zi, față de media de 8 rea‑
lizată până în prezent.
Subcomisiile au reușit să-și însușească instrucțiunile date de Comisie
Centrală și printr’o organizare mai bună a timpului, se simte o îmbunătățire a
muncei.
Astfel în mediul org. de bază din Uzină țin câte 4 ședințe colective cu
intermitență de câte o zi, în care timp pregătesc celelalte lucrări, tehnice, com‑
plectarea chestionarelor și caracterizăriilor precum și darea rezultatului.
In munca lor, Subcomisiile sunt ajutate de Comisia Județeană de Verificare,
pentru a le indica în listele nominale ale org. de bază, pe cei ce au fost în org.
fasciste, legionare, etc. din materialul documentar.
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Deasemenea am trimis la Subcomisii pe cele 2 tov. dactilografe din apara‑
tul tehnic și le trece în chestionare caracterizările făcute, fiind un ajutor și o
siguranță în ceace privește păstrarea secretului lucrăriilor de verificare.
Datorită efortului pe care îl depun în muncă s’a observat din rapoarte cât
și din discuții la rapoarte, că tov. președinți ai Subcomisiilor, nu au atitudine
sănătoasă față de membrii Subcomisiei, devenind nervoși atunci când aceștia
nu se pricep în muncă.
Acest lucru s’a întâmplat la Subcomisiile tov. Weiss, Dalea și Bayerle.
Comisia Județeană a combătut această stare nesănătoasă, de necolaborare și
atitudine netovărășească.
Pentru a fi mai odihniți, Duminecă 6 August au fost lăsați liberi.
O mare greutate o întâmpinăm cu plecarea în concediu, a muncitorilor
rămănând neverificați un număr de oameni ceace trebuie să se întoarcă din
nou Subcomisie în Sector.
Atitudini dușmănoase împotriva lucrăriilor de verificare am avut în Plasa
Bocșa.
Elemente rămase necunoscute, au vrut să atace pe tov. Simionescu Petre,
noaptea când a eșit dela ședința de verificare din Bocșa-Română.
Menționăm că tov. a scăpat cu fuga.
In acel timp nu era în Subcomisie de verificare, însă în lucrăriile de verifi‑
care a fost foarte activ, demascând cu curaj elementele dușmane.
După informațiile ce le deținem, sunt o serie de elemente reacționare, care
în legătură cu elementele dușmane excluse din partid s’au grupat, lucrând
împotriva partidului, ținând chiar și ședințe.
Acest lucru se urmărește de organele în drept.
Un alt caz, a fost pe ziua de 8 August în comuna Ramna, unde am fost la
instalarea Subcomisiei.
La eșire din sediu am fost întâmpinat de un individ, anume Drăghia Petre,
care în stare de ebrietate, a venit să facă provocări spunând că în prezent nu este
dreptate și libertate și că el trebuie pus în muncă de răspundere.
Acest individ nu e membru de partid și e cunoscut ca o sculă a politicienilor
trecutului.
Am căutat să izolăm această încercare lăsând mai departe sub supraveghere,
dacă mai încearcă să creieze astfel de atmosferă.
Un caz mai deosebit am avut la Sect. VI. Furnale cu un tov. anume Höffner
care în trecut a avut legătură cu mișcarea și care nu este chiar normal.
In ședință a luat apărarea unui individ care a fost în D.M. iar când i-a venit
rândul pentru verificare, a refuzat să se supună verificării însă mai târziu a fost
verificat.
In ceace privește sectele (baptiști) se prezintă la verificare, dar caută în
ședință să arate că ei sunt și baptiști și sunt și revoluționari și că ei vin în partid
fiindcă în trecut celelalte regimuri nu îi lăsa în pace, iar astăzi sunt liberi.
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Intrebând Subcomisia din Anina pe un baptist, că dacă partidul l-ar chema
Duminecă unde se duce la partid sau la biserică, el a răspuns că dacă îl cheamă
partidul vine fiindcă e forțat.
Această atitudine a lui a fost combătută de un tânăr nemembru de partid,
care a spus că partidul nu-l obligă, însă conștiința lui trebuie să funcționeze.
Deasemenea la darea rezultatului într’o Duminecă un alt baptist care este
dirijor la Cor și predicator a refuzat să vină, ducându-se la biserică.
Acesta a fost exclus din partid pentru activitatea lui în această sectă.
Sigur că Subcomisia a făcut greșală punând ca întrebare primă chiar orice
dacă se lasă de biserică, atrăgându-le atenție să trateze cu mai multă grijă astfel
de cazuri.
In tot cazul se observă că numărul lor crește și primesc material pe care îl
răspândesc între muncitorii.
Astfel pe numele lui Gropșan Stefan a venit un pachet prin poștă cu broșuri
„Indrumătorul Creștin Baptist” organul lor.
Acesta era membru de partid și predicator.
Toți de această situație am arătat Biroului Comitetului Județean să întărească
munca de agitație în acest sector și mai ales în rândurile tineretului, care a înce‑
put să fie corupt de această sectă, începând să fie atrași.
Deasemenea au început să recruteze muncitorii pentru a-i trimite la școlile lor.
Menționăm că pachetul cu broșuri a fost reținut de partid pentrucă cei dela
poștă l-au trimis acolo.
Cazuri de lipsuri în munca Subcomisiilor nu avem decât că au stricat 6 ches‑
tionare, dând să complecteze la 1 nemembră de partid, la unii care au greșit la
complectare.
La instalarea Subcomisiilor de trecere dela un sector la altul, ținem ședințe
plenare deschise, unde convocăm toți membrii de partid și un număr apreciabil
de nemembrii de partid, pentru prelucrarea importanței lucrărilor de verificare.
Astfel de ședințe am avut Duminecă 6 August la Plasa Reșița dimineața
unde a luat parte circa 500 oameni din organizațiile de bază dela sate.
După masă am fost la Plasa Bocșa unde au fost convocați 400 oameni tot
din satele din Plasă.
Prin întrebările și lămuririle cerute cei prezenți au arătat interes, Subcomisiile
fiind bine primite.
Pe ziua de 7 August, am ținut ședință de instructaj cu cele 2 Subcomisii care
le-am instalat.
In general munca de verificare se desfășoară mult mai bine, după ședința de
lucru cu Subcomisiile, la care a luat parte tov. Mikulik Eduard resp. organiza‑
toric, care singurul din birou se interesează de munca de verificare, făcându-se
mai bine mobilizările în ultimul timp.
Din No. de 270 excluși, avem 11 apeluri, în parte sunt pregătite, însă nu s’a
soluționat nici unul din cauză că permanent suntem în ajutorul Subcomisiilor.
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In cursul acestei săptămâni vom instala și a 7 Subcomisie având ca președinte
pe tov. Deszu Stefan și care va funcționa tot în Uzină.
Președinte:
Reșița, 10 August 1949.-

Ionescu
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 198–204
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17. 1949, august, 18. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
RAPORT

De muncă a lucrăriilor de verificare, a Subcomisiilor din Județeana Reșița
dela 11 August până la 18 August 1949.
Până la această dată avem următoarele rezultate:
2821 chestionare complectate
75 org. de bază verificate
2268 verificați colectiv
1675 dat rezultatul
1326 confirmați calitatea de [membru de partid, n.s.]
349 excluși
93 propuși pentru a fi ridicați în muncă
104 propuși pentru școli de partid.
Cei 349 au fost excluși pentru următoarele motive:
166 Hitleriști care au avut funcții și activitate.
94 Legionari, care au avut funcții și activitate.
15 Informatori, care au servit Siguranța și Direcțiunea în trecut
13 pentru refuz de prezentare la verificare.
21 abateri dela linia și morala partidului.
29 elemente oportuniste, care au venit în partid din interese personale.
11 cazuri de trădare, printre care se află o serie de elemente P.S.D. de dreapta.
Ajutorul Comitetului Județean

După ultima ședință de lucru cu Subcomisiile, la care a participat din partea
Biroului Comitetului Județean Tov. Mikulik Eduard resp. organizatoric, cât și
a celorlalți tov. din Secțiile de Cadre și agitație muncă de ajutor în legătură cu
verificarea s’a îmbunătățit.
Pe lângă fiecare Subcomisie din Sectoarele Uzinei și Plășii s’au delegat
tovarășii din activul Județean.
Aceștia au dat sprijin efectiv în ceace privește mobilizarea membriilor și
nemembriilor de partid la ședințele de verificare.
Exemplu: în comuna Lupac la verificarea celor 18 membrii de partid au venit
13 nemembrii de partid, cu ajutorul cărora au fost scoase la iveală o serie de
elemente dușmănoase.
Astfel Zuza Crăciun, care a făcut bravuri pe frontul de Răsărit și a fost deco‑
rat și care în cursul verificării a căutat să ascundă.
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Un membru de partid, s’a ridicat și a demascat această atitudine spunând că
după venirea depe front a umblat cu decorație în piept.
Ajutorul membriilor de partid cât și al nemembriilor de partid din alte
organizații chemați la ședințele de verificare unde sunt membrii de partid care
îi cunosc, s’a dovedit că dă rezultat pozitiv.
Astfel In Comuna Clocotici la verificarea organizației de bază, s’a observat
dela început un puternic spirit împăciuitorist.
Secretarul Organizației de partid, tov. Beța Nicolae care de altfel era cooptat
în Subcomisie lua apărarea celorlalte elemente, dușmănoase chiaburești, din
partid, străine de interesele partidului.
Intreaga conducere a organizației de bază, trăia sub influența cârciumarului
Filca Francisc fost primar a P.N.L. și P.N.T., azi în partid și mai ales trebuie
reținut că în casa lui (în acelaș local cu cârciuma) era sediul partidului, unde se
țineau ședințele de partid, unde mai întâi intra prin cârciumă, luându-se câte o
țuică înainte de ședință.
In această organizație de bază s’a găsit perceptorul Vătar Mihai, chiabur cu
21 jugăre de pământ pe care îl muncește cu cei săraci și cantor la biserică.
In această comună sunt grupați în jurul acestora o grupă de elemente
dușmane, chiabure, ca Popa Hustig Stefan, Peia Mihai Invățător, și alte ele‑
mente care fac politică Titoistă.
Aceste lucruri au eșit la iveală cu ajutorul a doi muncitori țărani Mircionă
Tudor și Filca Mihai, care au demascat încercarea acestora de a se acoperi unul
pe altul.
Clica reacționară semnalată în această Comună, au adus-o la cunoștiință
organelor de securitate pentru a supraveghea.
Un alt exemplu că acolo unde se face mobilizarea nemembriilor de partid,
țărani săraci, aceștia dau ajutor efectiv lucrăriilor de verificare.
Astfel în Comuna Valeapai, la verificarea, celor 16 membrii de partid au luat
parte membrii de partid care au fost mobilizați mai ușor decât membrii de partid.
Aceștia sunt dintre țăranii săraci care au demascat metoda streină și
dușmănoasă a Notarului Turcu Nicolae membru de partid, Roșu Ion, directorul
școalei și perceptorul Florescu, care au influențat pe Secretarul Pogor Vladimir,
refugiat din Basarabia înainte de 23 August să nu primească în partid pe cei
săraci, încadrănd numai pe cei bogătani.
Aceștia sunt elemente dușmane regimului mai ales că Roșu Ion, a fost ares‑
tat fiind implicat în cazul banditului Chera.
Mai menționăm că în Comunele Dulău, Bărbosu și Valeapai din Plasa Bocșa
s’a constatat că foarte mulți țărani săraci au fost excluși din partid, de către
fostul secretar al Plășei Bocșa, Pol Petre, pentru motivul că aceștia se opuneau
intrării în partid a elementului chiaburesc.
Aceștia au fost încurajați de Pol Petre și au constituit organizații de partid în
comune fără a ține seamă de compoziție de clasă.
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Acești țărani săraci, care n’au fost primiți în partid până azi au fost încadrați
în partid cu ocazia lucrăriilor de verificare.
In ședințele de verificare din Uzină ședințele decurg în atmosferă de încre‑
dere în lucrăriile de verificare.
Astfel pe lângă faptul că participarea la ședință este mai masivă, a început să
funcționeze spiritul critic.
La organizația de bază No. 1 din Sectorul II. Motoare o tovarășă membră
de partid, când a fost întrebată de politica trădătoare a Social-Democrațiilor de
dreaptă a arătat:
Că avea încredere în Mustețiu, dar când a văzut că acesta a dezertat din frun‑
tea sindicatului în timpul când era nevoie să lupte pentru interesele clasei mun‑
citoare, a înțeles mai bine să plece dela P.S.D. și a trecut la P.C.R.
Manifestări dușmănoase

In Plasa Bocșa se resimte politica dușmănoasă a fostului secretar Pol.
Astfel la ședințele de verificare nemembrii de partid nu vin la ședințe.
In Bocșa-Română, în jurul sediului de partid și miliției, în cursul aceste săp‑
tămâni s’au făcut semnul ochiul și tabloul fostului rege Mihai pe Stâlpii, acest
lucru arată lipsa de supraveghere a organelor de miliție și securitate în această
Plasă, care le-au semnalat încercările dușmănoase de până acum.
Folosirea și ajutorul celor 2 tov. membrii din Subcomisie din Organizația de
bază.
In cele 2 Subcomisii din Bocșa nu au folosit cu toată încrederea pe acești
tovarăși pentrucă aceștia nu vin la lucrări punând interesele lor deasupra.
In Subcomisiile din Uzină la Sect. I și V, au știut mai deaproape să se ocupe
de ei, ceace a dovedit că pe lângă ajutorul dat Subcomisiei au reușit să ridice și
noui cadre, care astăzi sunt cooptate ca membrii în Subcomisii.
Astfel avem dela Sectorul V al tov. Bayerle pe tov. Szilagy Gavril, Stoica Petre,
la Sectorul I. Tov. Floruț Alexandru și Anina tov. Hărăguș Petre, elemente care
în tot cursul verificării au ajutat Subcomisiile iar azi în muncile încredințate
dau dovadă de atașament.
Apeluri

Din No. de 349, excluși din partid avem până în prezent 15 apeluri.
Luând în cercetare apeluriile am rezolvat un No. de 5.
Din cele rezolvate până în prezent se oglindește că Subcomisiile au făcut
muncă de bună calitate.
Din cele 5, 4 apeluri au rămas pentru excludere.
Unul singur al lui Tambor Ignație Comisia Județeană a hotărât anularea
excluderii.
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Subcomisia de Verificare No. 1 Sectorul I. Poduri (tov. Izvernariu) l-a exclus
pe motivul că în trecut a fost Hitlerist și că în alegerile din 1946, a fost delegat
la urnă din partea lui Titel-Petrescu.
Cercetând cazul s’a constatat că el a fost înscris în D.A.R. și G.E.G., dar în 1943,
a fost exclus refuzând să mai plătească cotizațiile și să de-a anumite date personale.
Deasemenea am cercetat îndeaproape și am constatat că nu el a fost delegat
la Urnă, fiind vorba de un anume Tambor Petre dela Turnătorie.
Ei nu au cercetat și au rămas prizonieri referințelor culese de secția de cadre,
aceasta dovedind superficialitate în muncă.
Un alt caz am avut tot din partea Subcomisiei No. 1.
Radosav Toma a venit să facă apel împotriva caracterizării (rezultatul verifi‑
cării) și anume că i-s’a pus în sarcină că a fost legionar.
In materialul documentar al Comisiei Județene și pe lista nominală a
organizației de bază noi i-am indicat că a fost informator, însă ei nu l-au între‑
bat despre acest lucru.
Stând cu el de vorbă mai amănunțit am constatat că a fost informatorul Ing.
Bărbat, comandantul legionariilor din Reșița și prim-director al Reșiței în tim‑
pul legionariilor.
Față de această situație Comisia Județeană de verificare a hotărât excluderea
din partid a lui Radosav Toma.
In general Subcomisiile de verificare au îmbunătățit munca, căutând a
lichida timpii morți, reușind să angreneze în muncă conducerea organizațiilor
de bază pentru mobilizarea membriilor și nemembriilor de partid.
In rândurile muncitoriilor există o nemulțumire atât în Reșița cât și în cele‑
lalte centre, în ceace privește distribuirea premiilor bănești.
Exemplu la Inginerii Sefii de secție, funcționarii li s’au acordat premii mai
mari dela 10 până la 20.000 lei.
Intre aceste premii nu figurează niciun muncitor și mai ales acei fruntași
în producție, primii care au pornit la întrecerile socialiste, făcându-se astfel o
greșală destul de gravă.
Deasemenea s’au strecurat și o serie de elemente din rânduriile funcționarelor
care nu meritau acest lucru.
Acesta a fost posibil pentrucă s’a înlesnit din partea Organizării mun‑
cii respective (Rambela Marian) acest lucru se cercetează de administrație și
Organizație de Partid.
Reșița, la 18. VIII. 1949.Președinte:
[Ionescu]
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, ff. 83–88
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18. 1949, septembrie, 6. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
RAPORT

De rezultatul lucrăriilor de verificare in Jud. Reșița, până la 5 Sept. 1949.
In Județeana Reșița funcționează 7 / șapte / Subcomisii care are următoarele
rezultate în muncă.
3380 chestionare complectate
3035 verificați colectiv
2266 dat rezultatul
1790 confirmați calitatea m.p.
482 excluși
Din 476 excluși sunt excluși pentru următoarele motive:
217 Hitleriști
119 legionari
19 informatori
60 pentru neprezentare la verificare
27 abateri dela morala proletară
34 manifestare dușmănoasă după 6 Martie
23 Trădători
179 promovări pentru munci administrative
234 propuși pentru școli.
Până în prezent avem 23 apeluri, dintre care au fost rezolvate 5, iar in curs
de rezolvare avem 11.
Reșița, 6. IX. 1949.COMISIA DE VERIFICARE JUDETEANA
[Bayerle I]
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, f. 89
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19. 1949, septembrie, 12. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE
RESITA

RAPORT

De muncă a lucrăriilor de verificare, a subcomisiilor din Județeana Reșița
dela 28 August până la 12 Septembrie 1949. –
Până la această dată avem următoarele rezultate:
3965 chestionare complectate
108 org. de bază verificate
3486 verificați colectiv
2826 dat rezultatul
2207 confirmat calitatea de membru de partid
619 excluși
180 propuși pentru a fi ridicați în muncă
253 propuși pentru școli de partid
Cei 619 au fost excluși pentru următoarele motive:
246 Hitleriști care au avut funcții și activitate
156 legionari care au avut funcții și activitate
25 informatori care au servit Siguranța și Direcțiunea în trecut
68 Pentru refuz de prezentare la verificare
52 Abateri dela linia și morala partidului
42 Elemente oportuniste, care au venit în partid din interese personale.
30 Cazuri de trădare, printre care se află o serie de elemente P.S.D. de
dreapta.
Ajutorul Comitetului Județean

In ultimul timp toate problemele puse de Comisie Jud. de Verificare sunt
după posibilitate rezolvate de Comitetul Județean.
Incă nu a reușit încă în toate părțile ca să fie într’o mare măsură membrii și
nemembrii de partid răscolite și antrenate în lucrarea de verificare.
Se mai simte în mare măsură la ședințe spiritul împăciuitorist, cu care tre‑
bue Subcomisiile să se descurce, având mare lipsă de pregătire muncei agitato‑
rilor, a căror activitate mai masă de dorit.
In 31 August și 4 Septemvrie s’a ținut o prelucrare din partea Comitetului
Județean și Comisiei Județene de Verificare, pentru prezentarea celor 2
Subcomisii, cari au început verificarea la Reșița, cu care având în prezent 4
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Subcomisii în Uzină, la aceste adunări au luat parte 300–400 de membrii și
nemembrii de partid.
In ziua de 9 Septemvrie s’a ținut o ședință de lucru cu cele 7 Subcomisii
unde au luat parte și tov. din Biroul Județean, cei 4 secretari din sector, unde se
ține verificarea și câte un delegat din biroul Plășii
In această ședință s’a putut constata că tov. noui președinți instalați în
Subcomisii în urma ședinței dela Timișoara și-au însușit o serie de învățăminte
aplicându-le în practică, desigur mai sunt și lipsuri, pe cari numai după un
timp de experiență le vor lichida definitiv.
După această ședință s’au luat măsuri pentru a îmbunătăți munca.
Se observă un progres la unii, de exemplu la tov. Simionescu care muncește
în plasa Bocșa, totuși că are greutăți nu este suficient ajutat de plasa, muncește
intens și are rezultate pozitive, la fel tov. Nemeș care a fost ridicat în locul tov.
Izvernariu, care a fost trimis la aer.
Insă unii tov. nu pot încă să înfrângă greutățile în așa măsură că muncă să
nu stagnează, de exemplu tov. Weiss care 1 săptămână nu a verificat pe nimeni,
vrând să termine Anina complect apoi să treacă la Steierdorf, nu a organizat
încă un colectiv pentru complectarea și legarea dosarelor, care să-i ajute sufici‑
ent în muncă.
Toate Subcomisii muncesc după un plan de muncă săptămână, care în anu‑
mită măsură este respectat.
In urma verificării s’a putut constata la Anina la Uzinele Electrice unde vor fi
excluși peste 20 de muncitori, cari au fost în organizații Hitleriste iar în Uzină
au munci de răspundere. A fost sesizat Comitetul de Partid și Județeana ca să
i-a măsuri pentru a le supraveghea și mai târziu schimba, pentru a nu face sabo‑
taje ce este foarte ușor în această uzină care este și foarte importantă.
S’a putut constata că sunt mai mulți maeștrii baptiști cari dau educație tine‑
retului în spiritul acestei secte ce a fost sesizat Comitetul Județean, pentru a lua
măsuri mai cu seamă că în general se observă că la verificare au luat curaj și
răspund cu citate din biblie.
In comune munca merge mai greu că verificarea trebue să fie ținută noaptea
dela 9,30 până aproape dimineața, fiind ocupați țăranii cu treeratul.
Se observă în unele Comune că nu se prezintă la verificare, având un ast‑
fel de caz la Ocna de Fier tov. Dalea Traian a vrut să controleze acest caz și s’a
dovedit că biroul comitetului local a încredințat mobilizarea unei tovarășe care
este de servici la Sindicat și care s’a prezentat la unii tov. cu lista, spunându-le
să semneze că au luat la cunoștiință că sunt dați afară din partid. In felul acesta
numărul celor care nu s’au prezentat la verificare era mare, în urma căreia a
reieșit cele de sus. Lămurind tovii despre această greșeală, în urma căreia au
fost verificați.
In ședință de verificare la Ocna de Fier, se prezentau unii în stare de ebri‑
etate, iar secretarul org. de bază Ardelean Ioan a amenințat cu împușcare pe
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un membru de partid dacă spune trecutul său, acesta găsindu-se cu un trecut
dușmănos a fost exclus.
Un caz excepțional dela Zorlențu Mare, un membru de partid Dincea Dănilă
care a venit din U.R.S.S. în 1936, și făcea propagandă contra regimului sovietic.
A fost secretar și Primar, unde a făcut excrocherii și nevrând să recunoască
nimic spunând că este ură personală.
Intrebând cu cine a luat legătură când a venit din U.R.S.S. a reușit să spună
că a trecut granița cu pașaport dat de Consulatul Român, pentru a-și vedea
familia.
Când a intrat în țară a fost așteptat de agenți și dus la palat unde a vorbit cu
fostul rege Carol, care i-a spus să nu arate ce este acolo ci să facă propagandă
contra U.R.S.S. ceace și a făcut.
In general verificarea este bine primită la sate, nemembrii și membrii de
partid totuși că sunt obosiți din lucru ziua, noapte cu o atenție înzecită ascultă
problemele, că a doua zi să povestească problemele discutate și arată acuma
mai multă încredere în partid.
Problemele care se ivesc în legătură cu nemulțumirea țărănimii este colecta‑
rea, care s’a aplicat mecanic în multe comune lăsând țărani cu foarte puțin grâu
sau nici de cum.
Această problemă a fost arătată Județenei pentru a lua măsuri că forurile
competente în loc să pună probleme politic, au aplicat mecanic colectările pen‑
tru a îndeplini planul prin care au îndepărtat țărănimea săracă și mijlocașă.
Acolo unde s’au aplicat colectări în așa formă că s’a luat în considerare
situația materială țăranului și sursa lui de câștig, încadrându-l în altă categorie
acolo este mulțumire și încredere în partid.
In ședințele de verificare din Uzină ședințele decurg în atmosferă de încre‑
dere în lucrăriile de verificare.
Insă pe motivul că în loc de 2 acuma funcționează 4 Subcomisii în Uzină, și
mai este greu de a cuprinde și a ajuta, de Comitetul Județean fiind încă greutăți
la mobilizarea membriilor și nemembriilor de partid la ședințe.
La fel o greutate că resp. de cadre din sector fiind nou în muncă, nu a putut
cuprinde sectorul, iar atunci când predau dosare pentru verificare, sunt multe
numai cu adeziune ce este încă o greutate pentru a procura materialul cuvenit
la timp.
Folosirea și ajutorul celor 2 tov. membri din Subcomisie din organizație de
bază. Acești nu sunt totdeauna suficient de bine individual verificați și aleși, în
urmă căreia desigur nu pot fi folosiți în măsură necesară, și chiar în perioadă
verificării a fost nevoit a-l schimba cu altul.
Această lipsă mai persistă la mai multe subcomisii, ce trebue în cel mai scurt
timp eliminat.
Manifestări dușmănoase.
In Plasa Reșița la Secul, în ultimele zile din luna August s’au găsit pe stradă
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manifeste scrise cu mâna pe imprimate dela fostul partid național creștin,
calomnii pe adresa tovarășei Ana, și contra guvernului.
S’au luat măsuri din partea Miliției în urma căreia a preluat cercetarea
Securitatea.
In Plasa Bocșa în Comuna Surduc până când s’a ținut verificarea, s’au răs‑
pândit câteva manifeste Hitleriste în comună, salutând pe un fost Hitlerist care
este astăzi în P.M.R. anume Mațec Vențel.
La Fizeș (Salcia) fiind înscriși circa 100 de tov. și nici jumătate nu vor să vină
la verificare, fiind opriți de notarul Visaloni, care și în trecut voia că P.C.R. să
fie desființat din Comună, și membrii să intre la F.P. unde este și el membru.
La fel reacționarii din comună stăteau în grupă, făcându-le atent că o să fiți
trecuți în cartea neagră, și vai de voi dacă se schimbă regimul.
Biroul Organizației de bază din această localitate este foarte slab, n’are priză
în massă, și ca membrii au și țărani cu 30–40 lanțe de pământ.
APELURI

Din cei 619 excluși din partid avem până în prezent 24 apeluri.
Din cele 24 apeluri s’au rezolvat până în prezent 17.
Din aceste apeluri reiese că Subcomisia No. I. a verificat câteva cazuri super‑
ficial, în urma cărora trebue să anulăm excluderea, de exemplu: tov. Treffil
Francisc care din constrângere și lașitate a contribuit cu bani la organizații fas‑
ciste germane, fiind un scurt timp și ajutor cassier, pentru care fapte a fost
exclus. Cercetând cazul a reieșit că pe lângă aceste fapte a contribuit la ajutorul
roșu, a sprijinit prizonierii sovietici și tot timpul avea legături cu antifasciști. Iar
după 23 August a depus muncă pozitivă.
Din aceste 17 apeluri s’au anulat 5 excluderi și s’a constatat că unele cazuri
au fost greșit tratați, iar altele dacă tov. din Subcomisii ar fi prelucrat mai bine
motivele excluderii, respectivii nu ar fi făcut apel.
Reșița, la 12. IX. 1949.Comisia de Verificare Jud. Reșița
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 211–215
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20. 1949, septembrie, 19. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
RAPORT

De rezultatul lucrărilor de verificare in Județeana Reșița, până la 18
Septemvrie 1949.
In Județeana Reșița funcționează 7 / șepte / Subcomisii, cari au următoarele
rezultate in muncă:
4477 chestionare complectate
143 organizații de bază verificate
4092 verificați colectiv
3061 dat rezultatul
2397 confirmați calitatea m.p.
664 excluși
Din 664 excluși sunt excluși pentru următoarele motive:
263 Hitleriști, cari au avut funcții și activitate
167 Legionari, cari au avut funcții și activitate
27 Informatori, cari au servit Siguranța și Direcțiunea in trecut.
74 pentru neprezentare la verificare
53 abateri dela linia și morala proletară
46 manifestări dușmănoase după 6 Martie
34 trădători, printre cari se află o serie de elemente PSD. de dreaptă
223 promovări pentru munci administrative
345 propuși pentru școala.
Până in prezent avem 31 apeluri, dintre cari au fost rezolvate 17, iar in curs
de rezolvare avem 7.
Reșița, la 19 Sept. 1949.
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE
RESITA
Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, f. 95
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21. 1949, septembrie, 29. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE
RESITA

RAPORT

De muncă a lucrărilor de verificare, a subcomisiilor din Județeana Reșița,
dela 12 Septemvrie până la 27 Septemvrie 1949.
Până la această dată avem următoarele rezultate:
5154 chestionare complectate
161 org. de bază verificate
4933 verificați colectiv
3663 dat rezultatul
2846 confirmat calitatea de membru de partid
817 excluși
234 propuși pentru a fi ridicați în muncă
373 propuși pentru școli de partid.
Cei 817 au fost excluși pentru următoarele motive:
342 Hitleriști cari au avut funcții și activitate
190 legionari, cari au avut funcții și activitate
32 Informatori, cari au servit Siguranța și Direcțiunea în trecut
104 pentru refuz de prezentare la verificare
93 Abateri dela linia și morala partidului
52 elemente oportuniste, cari au venit in partid din interese personale.
53 Cazuri de trădare, printre care se află o serie de elemente P.S.D. de dreaptă.
Ajutorul Comitetului Județean.
In ultimele zile se resimte ajutorul Com. Județean. Să observă o frecvență
mai bună la ședințe și o atitudine de critică, ceace provine in urma aplicări
directivelor primite dela C.C. prin care sa inceput a ține ședințe despre lucrările
de verificare cu org. de bază, care este supusă verificării.
La fiecare ședință colectivă sunt trimiși activiști de partid, cari contribuie la
inlăturarea spiritului împăciuitorist, la ședințe.
Desigur mai sunt și lipsuri, de exemplu: la Sect. III. Locomotive, unde nu a
fost controlat convocarea unei org. de bază, la verificarea colectivă în loc să vină
34 membri de partid și un număr de nemembri, au venit numai 14 tov., din care
cauză această ședință a trebuit să fie amânată.
Un alt caz, când nu a fost mobilizarea reușită, fiind numai tov. supuși
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verificări, șezizând aceste cazuri sectorului și Județenei, sa luat măsuri și
situația sa indreptat.
In cursul verificării în Steierdorf-Anina, sa constatat că secretarul org. de
bază la Ocolul Silvic a fost un legionar, iar resp. cu agitația și propagandă, un
Let. Colonel deblocat, decorat pe frontul de răsărit cu coroana Română, Steaua
Română, și Crucea de fier germană.
La cartier I și II secretari au fost refugiați din Basarabia, cari au muncit sectar,
acumulând muncile in aceste org. de bază, unde majoritatea sunt pensioniști,
desigur munca de partid a lăsat mult de dorit.
La lucrările de verificare la Sectorul VIII. din Reșița, sunt cuprinse instituțiile
și org. de bază oraș, aci se observă un spirit impăciuitorist mai accentuat, decât
la org. de bază din uzină.
Cu toate că in ședințele colective se scot in evidență greșelile și lipsurile, in
special din trecutul a unora, nu am reușit de a antrena pe ceilalți membri de a
lua poziție față de greșelile acelora.
Astfel a fost cazul lui Chelărescu Vasile, care sa refugiat de două ori din
Basarabia și in 1940–41 a fost notar la Pretura din Jași. La toate intrăbările puse
de către Subcomisie in legătură cu mișcarea legionară și rebeliunea, a răspuns
că nu știe nimic și nu a văzut nimic, cu toate că in ziua rebeliuni era la Jași.
Atitudinea lui nu a fost aprobată in ședință, insă nici un tov. nu a luat o poziție
hotărâtă contra lui.
In acest sector nu a reușit să fie mobilizați nemembri de partid, numai
intr’un număr foarte redus.
La fel a fost situația in org. de bază in uzină la Fabricații, Direcțiunea, Investiții
și Hollerith, unde au fost cele mai multe elemente dubioase, cari au intrat in
partid in 1947, in preajma comprimărilor, de interes să nu fie comprimați.
Dosarele acestora erau pline cu referințe, care ii lăuda și numai cu ajutorul
tov. trimiși de Județeană, am reușit să inlăturăm spiritul împăciuitorist al mem‑
brilor asistenți.
Sa constatat, că membrii din aceste org. de bază au un nivel politic foarte
scăzut, că nu au citit nimic, motivând că sunt supra aglomerați cu muncă.
Iar activitatea la fel e slabă, din cauza comodității a multora dintre ei, sunt
intrați in Partid de interese personale și nici decât din convingere.
Rezultate mai bune avem la org. de bază din Sectorul IV. Laminoare, unde
mobilizările și frecvența, atât membrilor cât și nemembrilor, este bună, iar
ședința decurge in spirit critic și autocritic.
In plasă Bocșa, verificarea fiind spre terminare, se observă atât in muncă de
partid, cât și in producție o inbunătățire.
In această plasă, in comuna Tirol sa constatat, că in org. de bază au fost
numai hitleriști, chiaburi și femei bătrâne provenite din P.S.D., unde au fost
atrase să intre promițându-li-se că li-se vor aduce copii din U.R.S.S.
Astfel a fost in partid Cismas Gheorghe, care a fost un hitlerist notoriu,
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forțând tineri să plece in Germania in anii 1941–42, această pe urmă a fost
exclus.
In această comună, din 84 membri au refuzat 26 de a mai fi membrii de partid.
In plasa Reșița sa simțit că nu a fost suficient pregătită politic verificarea, sa
observat mai mult interes la nemembrii de partid.
Nivelul politic in general este scăzut, la sate a fost o frământare asupra colec‑
tărilor, căci Comitetele provizorii nu sau conformat ultimelor dispozițiunii,
pentru a scade cotele celor cari au obținut o recoltă slabă.
In ceace privește impozite agricole, in general sunt bine primite de țărănimea
săracă și mijlocașă.
In comuna Câlnic, fostul secretar al org. de bază, Vasile Alexandru a folosit
titlul de membru de partid pentru a face excrocherii, care este supus cercetărilor
în legătură cu cooperativă.
Terminând verificările in comunele din plasa Reșița, subcomisia această a
inceput lucrările de verificare intr’un sector din uzină.
Manifestările dușmănoase, in comuna Steierdorf și Anina au fost lansate
svonuri, că Timișoara este evacuat și ocupat de Armată Sovietică, iar decând doi
foști conducători hitleriști sunt in localitate, cât și popa catolic, care a fost eli‑
berat din inchisoare, fiind condamnat pentru activitatea hitleristă, majoritatea
din populație se adună la biserică, de unde se crede că pornesc aceste svonuri.
Un caz in comuna Ezeriș, unde o rudă a fostului șef de garnizoană la legio‑
nari, voia cu ori și preț să asiste la verificare, deși nu a fost anunțat, manifestând
că pe el nu poate opri nimeni, căci la Reșița poate să asiste cine vrea.
A trebuit prin acest caz a interveni, ca să fie asigurat securitatea.
Un altul a vrut să lasă chestionarul necomplectat la jumătate și să fugă. La
verificare a spus deschis, că dacă știam că atâtea trebue să răspund la intrebări
in scris și verbal, nu veneam la verificare, că nu frecventează ședințele de org.
de bază, că după ele se simte foarte zdruncinat și obosit sufletește, că mai bine
se duce la adunarea baptiștilor, unde primește hrană Dumnezeiască, acesta a
fost exclus.
Un caz Brenda Ioan, care sa exprimat că el a avut neînțelegeri cu P.C.R: din
cauză că a fost pus in situația să comprime muncitori, iar el nu a fost de acord
cu aceasta, vrând să pară in față celor prezenți un erou și să arate că Partidul
Comunist a adus acțiuni antimuncitorești. El a fost insă demascat de către tov.
lui din org. de bază, care ia arătat faptele lui josnice din secție.
Cazul Pokorscki Vladimir, care a spus că a simțit cu comuniști incă din tine‑
retea lui. La intrebarea care i-sa pus, că dece nu sa inscris in P.C.R. după 23
August, el a răspuns că a avut misiunea din partea ofițerilor sovietici, să intre și
să supravegheze acțiunile P.S.D.
La fel și acesta a fost demascat.
Sa mai intâmplat din lipsă de vigilență, că la o ședință a asistat un legionar
și un hitlerist exclus.
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Folosirea și ajutorul celor 2 tov. membri din org. de bază cooptați in
Subcomisia, sunt folosite și in muncile tehnice și la stabilirea caracterizări, insă
sunt org. de bază, unde subcomisia este nevoit să pună pe cineva din sector
pentru că nu este nici un element cu trecut curat.
In ultimele săptămâni a reușit că unele subcomisii să-și organizeze un colec‑
tiv tehnic mai bun, in urma căreia desigur și munca merge mai bine.
In urma trimiteri la școală a 13 tov. din activiști de partid, cari au fost inlocuiți,
desigur in sectoare se resimte lipsa lor. La fel ajutorul de resp. de cadre, care a
mai lăsat de dorit, fiind in urma cu procurarea materialului de partid, din care
lipsă nu se poate incheia dosarele.
Fiind cu verificarea aproape spre terminare, suntem reținuți, că nu avem
toate dosarele dela miliția și securitate, totuși că le-am cerut telefonic și prin
adresă, foarte puține am primit până in prezent.
Unele județene ne spun că să găsesc la Direcțiunea Securității, unde la fel sa
intervenit, insă rezultatele sunt negative.
In general subcomisiile de verificare au inbunătățit muncă totuși, in ultimă
perioadă erau o serie de schimbări prin care a trebuit să fie ridicați in subco‑
misie tov. Wenk Francisc și Ghedeon Francisca in locul tov. Floruț Alexandru și
Mates Marian, cari au fost trimiși la Gospodăria Colectivă.
In urma verificări să observă in plăși o frecvență mai bună la ședințe de org.
de bază.
In uzină la inceput era o inbunătățire, insă acuma frecvență este mai slabă,
cari provin tocmai că cele mai multe birouri din org. de bază au fost descom‑
plectate și sectorul n’a dat suficient ajutor de a ajuta pe acești tov. noi in biroul
org. de bază.
In prezent sa luat măsuri pentru a educa pe acești tov. cari să poată ține
ședințe atrăgătoare la org. de bază.
In producți in general este o inbunătățire și chiar in ședințele de verificare
sunt frământările mai bune in jurul producției.
Excluși, până în prezent avem 817 excluși dintre cari au făcut 41 apel la
Comisia de Verificare Județeană.
Până in prezent avem 21 apeluri rezolvate dintre cari sa anulat la 5 tov. exclu‑
derea precum la 16 sa menținut. In curs de rezolvare avem 20 dosare.
Reșița, la 29 Septemvrie 1949.
Președinte,
Bayerle I.
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 216–220
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22. 1949, octombrie, 12. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
RAPORT

De rezultatul lucrărilor de verificare în Județeana Reșița, până la 12 Octombrie
1949.
In Județeană Reșița funcționează 7 (șepte) Subcomisii, cari au următoarele
rezultate în muncă:
5774 chestinare complectate
172 Organizații de bază verificate
5593 verificați colectiv
4557 dat rezultatul
3456 confirmați calitatea de membru de partid
1101 excluși
Din 1101 excluși sunt excluși pt. următoarele motive:
429 Hitleriști, cari au avut funcții și activitate
230 Legionari, cari au avut funcții și activitate
71 Informatori cari au servit Siguranța și Direcț. in trecut
176 Pentru neprezentare la verificare
64 Abateri dela linia și morala proletară
73 Manifestări dușmănoase după 6 Martie
58 Trădători, printre cari se află o serie de elemente PSD. de dreaptă
236 Propuneri pentru munci administrative
383 Propuși pentru școală.
Până în prezent avem 59 apeluri dintre cari au fost rezolvate 31, iar in curs
de rezolvare avem 8.
Reșița, la 12 Oct. 1949.
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE RESITA
Președinte,
[Bayerle I]
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, f. 104
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23. 1949, octombrie, 27. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
RAPORT

De muncă a lucrărilor de verificare a Subcomisiilor din Județeana Reșița
dela 14 Iunie până la 27 Oct. 1949.
Comisia Județeană a început lucrările de verificare cu 4 subcomisii dintre
cari 3 președinți au fost din Comisia Județeană de Verificare.
La data de 7 Aug. a fost instalat a 5 și a 6 subcomisie, cari funcționează până
în prezent.
Pe baza statisticei a Comitetului Județean a fost de verificat 6500 membrii
de partid.
Până în prezent avem următoarele date:
6316 chestionare complectate
192 org. de bază verificate
6453 verificați colectiv
6065 dat rezultatul
4559 confirmat calitatea de membru de partid
1515 excluși
286 propuși pentru a fi ridicați în muncă
459 propuși pentru școli de partid
Cei 1515 au fost excluși pentru următoarele motive:
538 Hitleriști, cari au avut funcții și activitate,
348 Legionari, cari au avut funcții și activitate,
49 Informatori, cari au servic siguranța și direcțiunea în trecut
314 Pentru refuz de prezentare la verificare
65 Abateri dela linia și morala partidului
92 Elemente oportuniste, cari au venit în partid din interese personale
104 Cazuri de trădare, printre care se află o serie de elemente P.S.D. de
dreaptă
214 Au rămas pentru verificare
73 Au plecat în altă parte, domiciliul necunoscut
34 La armată
La începutul lucrărilor de verificare ajutorul comitetului Jud. a contribuit la
muncile de verificare, insă la descomplectarea biroului județean, când au fost
schimbați tov. Andrei și tov. Butariu, ajutorul a mai lăsat de dorit.
După un timp desigur ajutorul sa inbunătățit binișor, iar de 6 săptămâni,
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când au fost 14 tov. activiști trimeși la școala de cadre, lipsa acestora sa simțit nu
numai la muncile de verificare și până jos în org. de bază.
Colaborare dela inceputul verificări până în prezent cu Comitetul Județean a
fost bună, la ori și ce apel al nostru s’au luat măsuri și am primit sprijin, desigur
având și dânși greutăți, nu au putut în toate cazurile, să ne dea ajutorul suficient
de exemplu:
Lipsa în ajutor s’a simțit mai mult la muncă de agitație, fiind un număr de
agitatori, insă munca lor a lăsat de dorit, nu au reușit să mobilizeze membri,
ca să ia cuvânt și să participe efectiv în discuții, astfel au fost cazurile la org. de
bază Contabilitate, Salarile, Direcțiunea, Fabricații.
Au fost cazuri când din punct de vedere organizatoric a trebuit să fie amâ‑
nate ședințele colective, fiind puțini prezenți pentru verificare de exemplu:
Locomotive, Laminoare. Au fost cazuri când subcomisi nu au verificat tabelul
celor invitați, fiind intre ei hitleriști, legionari și chiar excluși din partid, de
exemplu la Locomotive, Bocșa, C.F.U., Turnătorie.
Au fost cazuri când din motive lipsei de control, au fost convocați numai
unii membri, cari au lucrat intr’o secție, pe când respectivul supus verificări era
insuficient cunoscut de acești convocați, desigur aceasta munca de verificare
avea de suferit. (la Furnale și Santiere).
Mobilizarea nemembrilor de partid la ședințele la începutul verificări la
un sector a fost dela 25–30% față de membri de partid, insă mai târziu acest
procentaj a căzut, nemembrii fiind obosiți in urmă ședințelor prea lung ținute
până la ora 2–3 dimineață și nu au mai venit, au fost cazuri când au fost dela
5–10 tov. nemembri.
La fel nu a reușit să fie nemembrii totdeuna antrenați, în lucrări de verifi‑
care, pentru a lua cuvântul, de multe ori au fost numai asistenți.
Pentru inbunătățirea acestor lipsuri Comisia Județeană de Verificare a avut
permanent legătură cu Comit. Jud. sesizând problemele și chiar ajutând pentru
înlăturarea acestor lipsuri.
S’a ținut cu agitatori o ședință pentru a le lămuri cum să pună problemele
la membri și nemembrii de partid, cum să ia cuvând la ședințe membrii și
nemembrii pentru a le antrena în aprecierea tov. impuși verificări.
S’a ținut legătură cu comitete de sectoare, cari în ultimul perioadă au dat spri‑
jin pentru bunul mers al verificări, insă din cauză că s’au schimbat tov. din com.
de sectoare, fiind tâneri în muncă, au avut lipsuri de exemplu: în procurarea mate‑
rialului de partid, fiind dosare de multe ori numai cu adeziuni, sau autobiografie.
Verificarea la inceput nu a atins scopul dorit, neavând incă experiență in
muncă, subcomisiile puneau problema întrebări mecanic, de exemplu: inainte
de 23 Aug. ce politică ai făcut, ai fost legionar, etc. în urmă acestor greșeli,
Comisia Jud. de Verificare a dat un ajutor prețios, deplăsându-se la ședințe de
verificare și prin intrebările puse a dat ajutor subcomisiilor pentru a vedea cum
trebue dusă aceasta muncă.
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Intrebările puse mai târziu au fost în jurul producției, activitatea în munci
de partid și trecutul respectivului, în urma căreia era și ședință mai educativă.
Constatând activitatea org. de bază, părțile negative și părțile pozitive.
In ținută subcomisiilor desigur mai erau lipsuri, nefiind o apropiere și o
atmosferă mai caldă intre subcomisii și cei din sală, care mai târziu s’a schimbat.
Prin ședințele ținute cu subcomisiile la 2–3 săptămâni în urma directivelor
primite de C.C. de verificare, a fost un ajutor prețios, prin care au crescut tov.
din subcomisia însușind tot mai bine metodele de muncă.
Neînțelegeri în subcomisii au fost rezolvate prin ședințe de analiza a munci.
La fel pentru Comisia Județeană ședințele a C.C. de Verificare la București a
fost un ajutor prețios, prin care a putut să facă față în această muncă, învățând
din lipsurile proprie și al altor, după analiză făcută de C.C.
După ședință ținută de delegatul C.C. de Verificare la Timișoara cu mai
multe județene, desigur munca a mers mai bine, fiind tov. președinți din sub‑
comisia înarmați cu documente și mai bune în muncă, muncind mai sigur.
Dacă până la ședință dela Timișoara a fost în unele subcomisii munca mai
sectară, neavând încredere în tov. pentru muncă tehnică, după această ședință
subcomisiile au reușit să-și facă un colectiv tehnic, cari le-au ajutat foarte mult
în muncă, făcând medie pe zi dela 9–10 tov.
In luna Septemvrie funcționând deja 7 subcomisii desigur și munca
județenei sa îngrăunat, având și multe apeluri de rezolvat.
In urma ridicării a unor tov. în alte munci și schimbarea cu alți tov. ridicați
din producție, munca a suferit mai puțin.
In org. de bază s’a observat un nivel politic scăzut, în multe org. nu trăesc
resp. de grupă, iar tov. cu muncă de răspundere din org. de bază, o mare parte
erau cu trecut pătat și spirit inpăciuitorist în general.
La combaterea acestui spirit sa folosit și activiști de partid, nemembrii și
U.T.M., cari în unele cazuri ne au dat un ajutor prețios.
In org. de bază securitate se observă nivel politic scăzut cu spirit impăciuito‑
rist și nesinceritate față de partid. Cazul stofei cei 3 etc.
La miliția sunt incă elemente din poliția din trecut, informatori, sperțari,
fără simț politic și numai interes material.
Având multe cazuri, unde spun că sunt membri, iar după informați din
județene reiese că nu au cunoștință de ele.
In urma verificării membrilor de partid se poate constata că frecvența org. de
bază a crescut cu 25% la sectoarele II, III, IV, V, Anina, plasa Reșița și Bocșa. La
sectorul I. a scăzut, iar la sectorul VI., VII și VIII frecvența se menține ca și în
trecut. Atmosferă la ședință și în intreagă muncă de partid, cât și în producție
putem spune că sa inbunătățit, acest lucru sa putut constata cu toate că în ulti‑
mul timp am avut ședințe și metinguri aproape în fiecare zi, că toate au fost
reușite din punct de vedere mobilizatoric și sa putut observa o inbunătățire
simțitoare în agitație la aceste adunări.
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In ceace privește nivelul politic al membrilor de partid, se poate observa că
este mai ridicat, atitudinea lor față de muncă este o atitudine sănătoasă, dovadă
avem realizările în producție, cât și participarea la cursuri serale și studiu
individual.
S’a indeplinit planul de producție pe 1949 la 2 cuptoare Siemens Martin, la
Oțelărie. La minele din Lupac și puțul Gheorghiu Dej la Anina.
Iar până la 21 Dec. va fi depășită in toate domeniile.
In urmă excluderilor fiind birouri org. de bază reorganizat tov. respectivi
ridicați în muncă incă au o pregătire slabă, desigur nu pot să țină ședință așa
atrăgătoare, neavând incă experiență în muncă.
Una din greșelile a fost a județenei, că nu să ținut permanent o legătură
strânsă cu subcomisiile pe teren, mergând din timp în timp numai pe teren.
Scăpând sub control câte o subcomisie, desigur muncă avea de suferit. Insă
observând la timp aceste scăpâri, s’a luat măsuri de îndreptare.
O altă lipsă totuș că s’a atras atenție că dosarele să aibă material documentar
pentru excluderi, nu s’a verificat dosarele în urma căreia sunt o serie de excluși
fără material documentar, mai cu seama la plăși, bazându-se mai mult pe cele
constatate la ședințe colective. Iar o mare greutate că tov. țărani nu vor să pună
pe hârtie problemele cerute chiar pentru complectarea chestionarelor am avut
multe greutăți.
Comisia Județeana de Verificare controlând excluderile, s’a constatat că s’au
făcut în mare parte după directivele primite de C.C. de Verificare desigur avem
și scăpări deoarece reiese că din 87 de apeluri dintre cari sa rezolvat 52 au fost 9
confirmați, acești majoritate erau verificați la început când subcomisiile aveau
încă slabă pregătire.
Majoritatea excluderilor este bazată pe materialul documentar ce posedă
Com. Jud. de verificare procurat incă din prima perioadă de verificare.
Acest material documentar conține foști conducători hitleriști, legionari,
informatori siguranței și uzinei.
Coordonări munci comisiei Județene a fost făcută pe un plan de muncă săp‑
tămânală, care era discutată și pe urmă aplicată.
O slăbiciune că nu s’a ținut ședințe propriu a Comisiei Județene și atunci
când erau probleme, s’au discutat în colectiv.
Subcomisiile, după ședință dela Timișoara, lucrau pe un plan de muncă săp‑
tămânal, care a fost respectată și care a fost sprijinită de comitetul de partid,
trimițând după posibilitate activiști la aceste ședințe.
O lipsă în ceace privește educarea și ridicarea nivelului politic, ce sa neglijat
în urma muncii încărcată.
Unele subcomisii au cetit articolul de fond ceace a făcut și Comisia județeană
cu colectivul tehnic zilnic, insă alt material de cetit a lăsat de dorit.
Greutățile: din cauza lipsei de material din altă parte sunt o serie de dosare,
cari nu putem incheia.
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O problemă cu pensioniști, cari fiind mutați în altă localitate sau cartier, nu
se găsesc dintr’odată și se descoperă zilnic câteva, din care cauză nu se poate
face încheiere.
Mai avem cazuri unde muncitori au plecat în concediu și nu au venit încă.
O problemă că au inceput să vină dosarele cerute de 2–3 luni din alte
județene, insă fără nici o referință, aproape fiecare zi vine unu-doi.
Organizarea verificări rămpșiților în plasă la fel merge foarte greoi din cauză
că nu vin tov. din altă comună totuș că pentru 30 tov. au fixat 4 centre, a trebuit
de două ori să se deplaseze subcomisia pentru a verifica definitiv, tov. ceace a
reușit cu ajutorul comitetului de plasă cari au mobilizat personal tov. pentru
verificare.
Apeluri până la sfârșitul lunei Septemvrie am avut cca 45 apeluri, iar până în
prezent s’a ridicat acest număr la 93.
Rezolvarea apelurilor ne a îngreunat muncă, având o serie de material și
necesitatea de se deplasa pe teren, desigur ne a răpit mult timp.
S’a putut constata că o serie de tov. nu ar fi făcut apel dacă li-s’ar fi explicat
gravitatea greșelilor, s’a luat măsuri pentru că subcomisiile la ședințele de veri‑
ficare să prelucreze această problemă.
S’a constatat și unele greșeli la înmănarea carnetelor deși s’a luat măsuri
pentru lămurirea tov. cari primesc carnete, s’a întâmplat că o femeie și a lăsat
carnetul de membru la un precupeți de struguri pentru 1 kgr. de struguri, desi‑
gur această femeie a fost exclusă.
Deși suntem spre terminare mai avem o serie de carnete nedistribuite, pe
motivul că tov. nu s’au prezentat la distribuirea carnetelor.
Lucrarea de verificare este bine văzută de membri și nemembrii de partid
văd forța partidului și mulți să exprimă că nu ar fi crezut că partidul așa hotărât
își curăță rândurile sale, iar ele abea așteaptă ca să se deșchidă porțile partidului
pentru ca să ceară să fie primiți ca membri de partid.
Este bine primit, că la ședințele de verificare fiecare membru poate să se
exprimă în limba în care poate vorbi, ceace este apreciat mai cu seamă de mem‑
brii și nemembrii de partid germani și alte naționalități.
Fiind și subcomisiile în așa fel compuse, că un tov. poate vorbi in limba ger‑
mană și maghiară în fiecare subcomisie.
Este bine văzut verificarea, că nu se face excepție, nu se uită că cine este și de
ce naționalitate și pe baza trecutului se apreciază în așa fel vorbesc tov. nemem‑
bri și membri de partid.
Desigur sunt și nemulțumiți insă un număr mai redus.
Excluderile se fac în așa fel, ca să nu distrugem speranță în acei cari au fost
excluși și li să arată ca să muncească pentru a primi din nou încrederea partidu‑
lui și a clasei muncitoare, că mai poate să devină membru de partid.
Manifestări dușmănoase. La ședințe, că să cere indeplinirea sarcinelor,
numai nu se interesează să primească locuință.
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Manifestele răspândite la Secul contra regimului și insultarea tov. Ana.
Afișarea portretului Mihai la Bocșa-Română.
Atitudinea baptiștilor.
Cazul cu comprimări Brenda.
Cazul că era trimis în P.S.D. Pugarsky
Afișe făcute cu inscripție Trăiască Reg. Mihai.
Lucrări cu reveniri: după verificarea s’a constatat la mai multe cazuri unele
scăpări, pe cari Comisia Județeana de Verificare a luat măsuri pentru a le exclude
de exemplu:
Radoslav, care a fost informatorul lui Bărbat.
Lupașcu, a venit din Basarabia de a două oară.
Iesensky, care s’a găsit membru N.S.D.A.P.
La fel mai sunt cazuri unde s’a găsit ulterior faptele incă pentru excludere.
Reșița, la 27 Octomvrie 1949.
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE
RESITA
Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 221–228
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24. 1949, noiembrie, 21. Raport al comisiei județene de
verificare, referitor la verificarea membrilor de partid
RAPORT
despre lucrări de verificare

În urma celui de al doilea război mondial, raportul de forță între cele două
lagăre, s-a schimbat în favoarea socialismului.
Tocmai din cauza succeselor lagărului socialismului, ațățătorii la un nou răz‑
boi sunt cuprinși de o turbare tot mai mare.
Pe zi ce trece se desvălue programul principalilor dușmani ai păcii. Acest
program țintește la creierea prin violență și prin noui războaie a unui imperiu
mondial american.
Politica de pregătirea a unui nou război se află la baza faimosului plan
Marshal, cu scopul de a asigura accelerarea militarizării economiei Europei
occidentale.
Este absolut limpede de dragul căreia a fost creat pactul Atlanticului de Nord,
care este o uneltă directă de pregătire a unui nou război împotriva U.R.S.S. și a
țăriilor cu democrație populară.
Unul din principalele elemente componenței ale liniei agresive a ațățătorilor
la război îl constitue așa numită diplomația atomică, al cărui caracter de aven‑
turi a fost demascat pe deplin.
U.R.S.S. cere să se interzică arma atomică, să se institue un riguros control
internațional, deși posedă arma atomică, ea continue să se mențină pe poziția
scoaterii din armamentului a acestei arme agresive.
Statul Sovietic, chiar din prima zi a existenței sale s’a ridicat și se ridică cu
energie oricărei fel de grupări militare agresive.
Programul de pace mecanizat de U.R.S.S., nu este numai programul unui
guvern, el a devenit programul de luptă al uriașei mișcări mondiale pentru
apărarea păcii. Obținute de milioane de oameni din U.R.S.S., din Republica
Populară Chineză, din țările cu democrație populară, cari luptă pentru pace
pentru construirea socialismului și a comunismului.
Experiența acumulată timp de 32 de ani de U.R.S.S., constitue un ajutor
prețios pentru țările cu democrație populară, țări cari construesc socialismul!
Au fost obținute succese importante în drumul nostru spre socialism, succese
care se datoresc sprijinului U.R.S.S. și elanului a clasei muncitoare, în măreața
operă de constru[i]re a socialismului, pe care le conduce P.M.R.
Planul nostru de Stat pe anul acesta, realizările au depășit simțitor prevederile.
Planul pe al treilea trimestru a fost depășit cu 9% și în unele sectoare mai
importante va fi realizat înainte de termen.
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Un număr mare de întreprinderi mai importante din țară noastră, lucrează
în contul anului 1950.
Avântul pe care l’a luat industria noastră socialistă, a creiat în rândurile clasei
muncitoare o încredere în succesul luptei unei vieți mai bune, a cărui motor
este P.M.R.
Pentru a duce cu succes mai departe, sarcinile mari care stau în fața clasei
muncitoare, a fost necesar ca membrii avantgardei a clasei muncitoare să fie
verificați.
În ziua de 22 Noemvrie 1948, s’a constituit Comisia Județeană de Verificare
la Reșița.
Această comisie a depus o muncă într-o regiune unde Societatea U.D.R., care
era compusă din acționari englez, americani și francezi, de dincolo de hotare în
colaborare cu guvernele burghezo-moșierești, au folosit diferite metode pentru
a culege câștiguri cât mai mari în urma muncii a muncitorilor din această regi‑
une industrială, ce și le’a reușit.
După primul război mondial, mișcarea muncitorească, care era condusă de
tov. din Budapesta și alte părți din Ungaria, din orașe industriale, s’au întors în
căminele lor, după demobilizarea lor din armată.
Iar mișcarea muncitorească era condusă mai departe de elemente localnice,
cari s’au lăsat influențat de conducerea Societății U.D.R. și au căzut sub influența
P.S.D. oportuniștii sub conducerea lui Flueraș Titel Petrescu, Gherman și alții,
devenind și ele trădători, cum era Mustețiu, Bărnau și alții.
Sindicatul metalurgist și P.S.D. a reușit să organizeze un număr considera‑
bil de muncitori din această regiune și le-a educat într’un spirit împăciuitorist
și anti-bolșevic/ contra U.R.S.S.
Acești conducători au devenit sprijinitorii regimului burghezo-moșieresc,
dovadă este că la acțiunea muncitorimii de la Grivița, în loc să se solidarizeze cu
aceasta în acțiunea lor, au interzis și tineretului să sprijine din punct de vedere
material, acțiunile de grevă atât muncitorilor din Grivița cât și din alte localități,
spunând că ele nu au cu alți nimic, fiecare să-și caute gospodăria lui, educând
astfel muncitorii într-un spirit mic burghez. Urmările că muncitorii căutau să
se asigure cu un porc la iarnă să-și clădească o casă, în loc să străduiască pentru
realizarea socialismului.
Dovada pregătirii slabe și unilaterale a muncitorilor din Reșița este, că atunci,
când fascismul a început să prindă rădăcină în țară noastră chiar în Comitetul
sindicatului și a P.S.D. s’au găsit trădători, cari au contribuit că să cedeze mun‑
citorii și să se înscrie în organizații hitleriste și legionare.
Pentru organizarea acestor organizații fasciste la Reșița și din jur, le-a fost
ușor că fiind un număr mare de muncitori la un loc prin metode de constrân‑
gere și răspândirea urei rasiale și șovine, în urma educației burgheze din trecut,
le-a reușit să otrăvească muncitorimea din această regiune.
Partidul Comunist din România totuși a acestor situații din Reșița, a ținut
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legătura cu clasa muncitoare prin tineretul socialist, care transmitea linia par‑
tidului, iar după desființarea tineretului, în 1938 a fost Partidul Comunist și
U.T.C. organizat la Reșița.
Organizația de Partid din Reșița, desigur încă slab, dar totuși au reușit pe
directivele P.C., să se organizeze o grevă în 1940, când legionarii veneau la
putere și au fost siliți să dea muncitorilor un salar mai mare.
În urma desființării breslei în 1940 și arestarea unor serii de tov. tineri
și din conducători din breaslă, muncitorii se intimidau și lipsiți de educația
revoluționară, sătui de conducătorii P.S.D. cari numai le promiteau, au intrat în
organizații hitleriste și legionare la început de frică, că mai târziu o parte dintre
ei au devenit conducători, iar o parte au devenit dintre ei informatorii comanda‑
mentului militar și a Siguranței.
În această perioadă se născu ura de rasă între muncitorii din întreprindere,
profitând prin aceasta clasa dominantă și organizațiile lor fasciste.
După 23 august 1944 o mare parte din acei muncitori, intelectuali și țărani,
care au luat parte în aceste organizații fasciste, au căutat să intre în ambii par‑
tide muncitorești, pentru a se camufla în deosebi în P.S.D.
Urmările aceste s’au văzut mai bine atunci, când situația economică din
1946–1947 apasă greu pe guvern, atmosfera creată contra P.C.R. că vina tuturor
greutăților este P.C.R. Conducătorii P.S.D. cari aveau în spatele lor o serie de
oameni foști hitleriști și legionari, cari mai bine voiau ruperea Frontului Unic,
de cât să fie câțiva bandiți comprimați din Uzină.
Numai prin intervenția a C.C. a ambelor partide muncitorești, a reușit să
fie din nou pus la punct F.U.M. în urma întreruperii de trei luni/ provocări
de greve, agitație contra noului contract colectiv/, toate aceste greutăți făcea
reacțiunea și sub masca P.S.D.
Unii dușmani notori al clasei muncitoare, au fost demascați prin procesul
lui Popp fost director generale al uzinei Reșița, din care a reeșit cum s’a frâ‑
nat producția, cum s’a trimis marfa pe piața neagră și cum se făceau sabotaje
numai ca să încurce economia țării noastre, să compromite regimul având legă‑
turile sale și cu imperialiștii anglo-americani.
Prin unificarea partidelor muncitorești, desigur o serie de elemente
dușmănoase s’au strecurat în partid, cari au frânat munca în folosul reacțiunii.
Pentru întărirea partidului și a muncii de partid ca să putem ține pași cu
realizările din țară noastră, C.C. a P.M.R. a dat ajutor prețios pentru a progresa
în muncă.
Un astfel de ajutor prețios a fost Comisia trimisă de C.C. a P.M.R. în 1948
luna Septemvrie-Octomvrie pentru reorganizarea organizațiilor de masă și a
activului județean.
În urma acestei munci a Comisiei, au fost o serie de elemente oportuniste și
fasciste scoși din muncă de răspundere din org. de partid și din org. de massă,
prin care partidul și org. de massă s’au întărit.
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În prima fază a lucrărilor de verificare s’au verificat 265 de tov. fiind totalul
membriilor pentru verificare 6500 totuși că Comisia C.C. condusă de tov. Vass
Gizela a scos din munci de răspundere o serie de elemente necorespunzătoare,
prin care partidul s’a întărit, Comisia Județeană de Verificare a găsit o serie de
elemente cari în urma lucrăriilor de verificare au fost scoase în număr de 74
persoane nefiind corespunzătoare.
După instalarea Comisiei Județene de verificare, fiind această regiune de așa
natură, că aproape fiecare tov. a luat parte într’o organizație fascistă, Comisia
Județeană a strâns un prețios material documentar, pentru a vedea activitatea
fiecăruia din trecut.
După terminarea muncii Comisiei Județene, într’un sector s’a ținut o prelu‑
crare de către Comisie cu membrii și nemembrii în plasa sau sectorul următor,
arătându-le scopul și rostul verificării, răsculând prin aceasta massele, iar rezul‑
tatele erau pozitive venind sinceri în fața partidului.
În aceste prelucrări s’a folosit ca exemplu un caz, despre fostul instructor
Județean Costachestu, care își nega trecutul din care cauză a fost exclus din par‑
tid, iar altul care a venit sincer a fost confirmat, acest exemplu a contribuit mult
ca să răspundă sincer tov. la verificare și să arate trecutul lor obiectiv.
Din verificarea Comitetului Județean Reșița a reeșit următoarele:
1/ Biroul Comitetului Județean, a dus o muncă de unul singur a mobiliza și
avea sprijinul întregului Comitet.
2/ În munca lor au fost înconjurați de o serie de elemente dubioase, cari au
împiedicat introducerea liniei partidului.
3/ Tovarășii nu au urmărit munca în spiritul vigilenței și luptei de clasă.
Deasemeni la verificare activiștilor de partid de plăși, sectoare și din biroul
organizațiilor de masă, se resimte puternic educația trecutului pronunțat spi‑
rit împăciuitorist a Social-democrației de dreaptă, de acoperire a lipsurilor și
activității trecutului. De exemplu:
La Sectorul II. Motoare la ședința colectivă s’a simțit spiritul nesănătos, în
urma educației primite în trecut de trădătorul Mustețiu.
Un caz aprecierea făcută de un tov. în legătura cu clica unde se învârtește
tov. Keller, tov. au sărit în aer să împacă lucrurile, căutând să înăbușe această
discuție, sublinând că ar fi foarte rău, dacă a doua zi vor afla, că au fost vizați
maeștrii sectorului.
La critica făcută, tov. Gheju Ion un tov. bun din ilegalitate, însă care a fost pe
frontul de răsărit ca radio telegrafist unde și-a îndeplinit „conștiincios” datoria
de ostaș, câțiva membrii de partid s’au arătat nemulțumiți, chiar a doua zi spu‑
nând că așa un tov. cum e Gheju, nu e just să fie „criticat”.
Majoritatea celor scoși din muncă, sau excluși din partid nu au arătat în fața
partidului, la încadrare, la trimiterea în școli și funcții și nici în cursul lucrării‑
lor de verificare, trecutul lor.
Munca în organizația de partid nu s’a dus colectiv, nu au reușit să se

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

183

antreneze până jos toți membrii de partid, pentru a li se da sarcini concrete și
nu s’a controlat munca.
S’a simțit că grupele de partid nu și-au dus viața, pentru că massele nu au
răspuns la chemarea partidului față de mare număr de muncitori ce exista la fel
și la întrecerile socialiste și la depășirea normelor.
În urma ajutorului de C.C. a lucrăriilor de verificare, munca politică s’a
îmbunătățit.
S’a reușit să se desvolte spiritul de răspundere în muncă de combativitatea
față de dușmanul de clasă.
Exemplu la sectorul locomotive rămâneau cu producția în urmă. În cursul
lucrăriilor de verificare desbătând și această problemă, Organizația de partid a
mobilizat muncitorii prin muncă voluntară supraveghere atentă și antrenarea
muncitorilor, programul de atunci este împlinit și depășit.
Un alt exemplu până la verificare existau foarte multe încercări de sabotaje și
sabotaje, mai ales în sectorul C.F.U., Laminoare și Oțelărie, și aici organizațiile
de partid interesându-se mai de aproape în colaborare cu administrație, au reușit
să elimine aceste încercări și sabotaje, care împiedică bunul mers al producției.
Un alt aspect pozitiv al verificării a fost și acela că în ultima fază de verificare,
membrii de partid au început să folosească din plin arma criticei și auto-criticei,
ajutând atât verbal cât și în scris Comisia de verificare.
Au început să i-a poziție hotărâtă împotriva lipsurilor, ceea ce a dovedit încre‑
dere în partid văzând felul cum se face verificarea.
Exemplu: tov. Mezin Petru care în timpul când a fost atacat de un bandit
dușman al clasei muncitoare, s’a luptat cu el pe viață imobilizându-l fiind astfel
prins și predat organului de Securitate.
Biroul Comitetului Județean nu a reușit să antreneze Sindicatul, care a fost
slab și nu primea ajutor suficient de C.G.M.
Dacă în sectoare din fabrică au reușit creșterea și îmbunătățirea muncii
politic, nu s’a întâmplat tot acest lucru cu Plășile Reșița, Bocșa și Anina, unde
Comitetul Județean nu s’a interesat în deaproape de felul cum se muncește, de
ridicarea elementelor în munci de răspundere și nu a controlat munca.
Exemplu: În plasa Bocșa atât în conducerea organizațiilor de partid, cât și
cele de massă au intrat elemente cu trecut dubios, legionari etc., acest lucru
fiind în parte opera fostului secretar de plasă Poll Petru, element dușmănos
strecurat în partid.
În urma verificării au fost scoase aceste elemente și înlocuite cu elemente
muncitorești, după care se simte îmbunătățirea muncii.
La darea rezultatului verificării s’a prelucrat și scos în evidență, atât lipsurile
întregului colectiv din sector sau plasă, cât și individual, ceea ce a dus la întări‑
rea muncii.
În urma ședințelor de muncă pe care le-au avut la Comisia Centrală de
Verificare, Comisia a învățat și aplicat prelucrarea.
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Comisia la început nu a fost ajutată de membrii și nemembrii de partid și
aceasta în largă măsură că nu am știut să le antrenăm, iar pe de altă parte pen‑
tru că nici Comitetul Județean nu a dat suficient ajutor lucrăriilor de verificare.
În privința ridicării nivelului politic, Comisia nu a studiat în întregime mate‑
rialul recomandat de Comitetul Central, însă în colectiv a cetit și a desbătut
materialul de partid și ziarul.
Participarea membrilor și a nemembrilor în perioada verificării în majo‑
ritatea cazurilor era bună, la prima fază de verificare participau dela 70–80
tov. membrii și 15–20 nemembrii. La faza doua dela 50–60 membrii și 15–20
nemembrii.
La fiecare org. de bază mobilizările erau făcute de org. de partid și controlat
de Comisia de Verificare și la faza două de subcomisile, desigur au fost și lip‑
suri. De două ori a trebuit să fie ședința de verificare amânată, că nu a fost con‑
trolată de subcomisie din care cauză a fost o frecvență prea mică pentru a putea
fi ținut verificarea. Unul a fost la fabrica de brigheți și cealaltă la Laminoare, de
altfel și mai târziu a fost o delăsare, ceace ce a fost slabă mobilizare și urmările
oboselei, fiind ținute ședințele până târziu, până la orele 1–2, chiar câteodată
3–4, frecvența nemembrilor de partid, a fost dela 25–30 % față de membrii de
partid.
Ajutorul org. de partid a fost permanent, la început mai mult, mai târziu
prin schimbările din biroul județean, a fost o slăbire, după aceia s’a înbunătățit,
însă în ultima perioadă de 7–8 săptămâni în urma trimiterea a 14 tov. activiști
la școala de cadre de partid, desigur lipsa acestora, nu numai subcomisiile, însă
și org. de bază o simte.
Colaborarea, dela începutul verificării până la terminare cu Comitetul
județean, a fost bună, la orice apel al nostru s’a luat măsuri și s’a primit sprijin,
desigur având și dânșii greutăți, nu au putut în toate cazurile să le dea ajutorul
suficient.
La ședințele de verificare activiști de partid, la început mai puțin însă mai târ‑
ziu, au luat parte activă. După analizele făcute și sesizate Comitetului județean,
că au fost cazuri de exemplu la Sect. V C.F.U., unde tov. conducători din sector,
seară la ora 8 plecau acasă, pe când verificarea se ținea până la 12–1, chiar câte‑
odată mai târziu. În ultima perioadă, înainte de verificarea a membrilor de par‑
tid, a fost o prelucrare în org. de bază respectivă despre importanța verificării.
Un ajutor prețios ne-au dat unii resp. de cadre din sector și plășii, de exemplu:
tov. Munteanu Mihai de la Sect. I. resp. de cadre a sectorului, tov. Engel Iosif,
resp. de cadre de la sect. V, Rădulescu Andrei resp. de cadre de la Sect. III, tov.
Hudak Emil resp. de cadre de la plasa Reșița, la fel 96 tov., care au muncit în
subcomisii la munca tehnică, dintre cari o serie de tov. au fost ridicați în subco‑
misii și în altă muncă, de exemplu ca tov. Szilagi Gavril, tov. Wenk Francisc și
tov. Floruți Alexandru, au fost ridicați în subcomisie.
Pe baza unui plan de muncă a subcomisiei pe o săptămână, organizatoricul
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Comitetului județean, a trimis zilnic 1–2 activiști la fiecare subcomisie, cari au
stat până la urma verificării, luând cuvânt și aici la început mai puțin, iar mai
târziu mai mult pentru a contribui la munca de verificare, pentru a sparge acest
spirit împăciuitorist ce este în mare măsură, mentalitatea membrilor de partid.
Membrii din biroul județean, afară de tov. Mikulik puțini frecventau ședințele
de verificare. Lipsa ajutorului Com. județene era mai mult la început la plășii,
ceea ce mai târziu s’a schimbat dându-ne mai mult ajutor.
Lipsa în ajutor s’a simțit mai mult la muncă de agitație, fiind un număr de
agitatori, însă munca lor a lăsat de dorit, nu a reușit să mobilizeze membri, ca
să ia cuvânt și să participle efectiv în discuții, astfel au fost cazurile la org. de
bază: Contabilitate, Salariile, Direcțiunea și Fabricații.
Ședințele de verificare au decurs pe baza unui plan de muncă, care sa întoc‑
mit în subcomisia și discutat cu sector sau plasă.
După program au fost mobilizați membri de partid și au complectat chesti‑
onarele și cazuri unde au fost necesar autobiografie.
La complectarea chestionarelor s’a făcut prelucrarea cum trebue complectat
chestionarul și importanța verificării și a datelor exacte în chestionar în mod
sincer. S’a reușit ca în mare măsură s’a complectat în chestionar și apartenența
lor politică.
În primele ședințe de verificare a sectorului, mobilizările nemembrilor erau
bine organizate, că la fiecare sector către sfârșit nemembrii au luat parte într’un
număr foarte restrâns de la 4–8 tov. ceea ce era și lipsa de bună mobilizare.
Ședințele de verificare au decurs într’un spirit partenic, dacă la începutul
verificării era o atmosferă mai rigidă între subcomisiile și tov. din sală, unii
subcomisii păreau ca judecători dela un tribunal, ac asta mai târziu a dispărut
prin critica făcută de Comisia județeană.
Verificarea la început nu a atins scopul dorit, neavând încă experiență în
muncă, subcomisiile puneau problema întrebării mecanic, de exemplu: îna‑
inte de 23 Aug. ce politică ai făcut, ai fost legionar, etc. în urma acestor greșeli,
Comisia Jud. de Verificare a dat un ajutor prețios, deplasându-se la ședință de
verificare și prin întrebările puse a dat ajutor Subcomisiilor pentru a vedea cum
trebue dusă această muncă.
Întrebările puse mai târziu au fost în jurul producției, activitatea în munci
de partid și trecutul respectivului, în urma cărora era și ședința mai educativă.
Constatând activitatea organizațiilor de bază, părțile negative și părțile pozitive.
Ședințele au decurs într’un spirit critic, însă nu a reușit totdeauna să fie și
auto-critic, iar organizația de bază unde erau mulți funcționari de exemplu:
Contabilitate, Salariile, Direcțiunea, Fabricație etc. nu a reușit să fie antrenați
membrii și nemembrii prezenți pentru a critica respectivii supuși verificării.
Aceste ședințe oglindeau un spirit împăciuitorist.
Pentru a înlătura aceste lipsuri s’a ținut o ședință de către Comisia Județeană
cu agitatorii, pentru a le lămuri cum să pună problemele la membrii și
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nemembrii de partid, cum să le antreneze ca și i-a cuvând la ședințe, însă totuși
până la urmă n’a reușit în mare măsură să înfrângem acest spirit împăciuitorist.
La combaterea acestui spirit s’a folosit mai mult activiștii de partid, nemem‑
brii și U.T.M. cari în unele cazuri ne-au dat un ajutor prețios cu rezultate
pozitive.
Coordonării muncii Comisiei Județene a fost făcut pe un plan de muncă
săptămânal, care era discutat și pe urmă aplicat.
O slăbiciune că nu s’a ținut ședință proprii a Comisiei Județene și atunci
când erau probleme s’au discutat în colectiv.
O lipsă importantă a fost controlul și ajutorul insuficient pe teren, dacă la
primele luni a verificării când erau 4 Subcomisii și n’au fost apeluri, a fost mai
bună, în ultima perioadă a fost mai slab fiind nevoie de a se ocupa mai mult cu
apeluri.
Scăpând sub control câte o Subcomisie, desigur munca avea de suferit, însă
observând la timp aceste scăpări, s’a luat măsuri de îndreptare.
De exemplu: nu s’a controlat dosarele pe teren pentru a vedea dacă au mate‑
rial suficient documentar, nu s’a controlat suficient statisticile conduse de sub‑
comisii, care ulterior ne-a dat o muncă pentru a corecta.
La fel nu s’a făcut totul pentru a antrena tov. din Subcomisie să citească
material de partid, afară de ziare, ceace iar nu s’a citit suficient.
Cele 7 Subcomisii în general și-a dat în general tot interesul să îndeplinească
sarcinile primite dela C.C. de Verificare prin Comisia Județeană. În general
Subcomisiile au reușit în mare parte să excludă din partid elementele străine
clasei muncitoare și să conducă ședințe educative dând tot sprijinul membrilor
de partid pentru a-și vedea greșelile, pentru a se îmbunătăți în muncă.
Desigur au fost și lipsuri, de exemplu: prin lipsa de control a listelor de con‑
vocare au fost convocați hitleriști și legionari la ședințele de verificare, la fel și
excluși, cari pe urmă au fost rugați să părăsească sala.
La fel din lipsă de vigilență la sectorul Furnale nu s’a controlat lista prin
care nu au fost convocați toți tov. cari cunosc pe acei supuși verificării, în urma
cărora și rezultatul lăsa de dorit.
Aproape fiecare Subcomisie din lipsă de vigilență au stricat în total 12
Chestionare, complectând la unii dou[ă], la fel 16 carnete.
Subcomisia No. 1 a exclus prea ușor fără a lua măsuri pentru cercetarea mai
afundă de exemplu: a fost exclus tov. Tambor Ignație din sectorul I. Poduri și
Kniesner Villiam din organizația de bază Mașini, cari nu au avut activitate fas‑
cistă pe care bază au fost excluși fiind documentul, pentru care au fost excluși,
asupra altor persoane.
La fel Zangl Eduard Dobl Geza, cu aceași situație din org. de bază Sculărie
și Contabilitate. Au fost și unele confirmări pripite, care au trebuit ulterior să
fie excluși, cazul Lupașcu, care este născut în Basarabia, s’a refugiat de acolo
după retragerea Armatei Sovietice, s’a întors, că la retragerea armatei române
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din nou s’a refugiat la Reșița, este un element care nu prezintă încredere, nu a
vrut să fie repatriat.
La fel Ing. Probst, care a fost legionar, iar la rebeliune a trimis muncitorii la
Caransebeș cu camioane, ca să i-a parte la rebeliune, a dat afară din serviciu un
evreu, acesta a fost confirmat, neavând toate datele despre el, fiind mutat în altă
parte, când muncitorii au auzit că este confirmat, și-a arătat nemulțumirea față
hotărârii Subcomisiei, s’a luat măsuri pentru excluderea acestuia.
Ing. Sepi, care a fost confirmat de Subcomisia, la fel cu trecutul pătat, la
ședința de analiză a Subcomisiilor s’a arătat trecutul său, în urma căruia s’a luat
măsuri pentru a’l exclude.
Desigur pentru eliminarea de greșeli, Comisia Jud. de Verificare a ținut dela
2–3 săptămâni o ședință cu Subcomisiile pentru schimb de experiență, prin care
și-au însușit metodele cele mai bune de muncă, aceste ședințe au fost ținute per‑
manent până la terminarea verificării la fel în aceste ședințe s’a făcut instructaj
pe directivele C.C. de verificare și s’a tras concluzii pe baza muncii Subcomisiilor.
Un sprijin prețios a fost ședința ținută cu Județenele la Timișoara, unde dele‑
gatul C.C. de verificare a contribuit pentru întărirea în muncă a Subcomisiilor.
O lipsă a Subcomisiilor, că totuși că s’a atras atenție că dosarele să aibe mate‑
rial documentar pentru excluder, nu s’au verificat dosarele, în urma căruia sunt
o serie de excluși fără material documentar, mai cu seamă la plăși bazându-se
mai mult pe cele constatate la ședințe colective.
Iar o mare greutate că tov. țărani nu vor să pună pe hârtie problemele cerute,
chiar pentru complectarea chestionarelor am avut greutăți.
O lipsă mai importantă care au avut Subcomisiile că nu s’a făcut Statisticile
real, în urma căreia ulterior a trebuit luate măsuri pentru a îndrepta și puse la
punct anumite probleme.
S’a întâmplat că unele Subcomisii nu au verificat pe tov. cooptați în
Subcomisii, că apoi la verificare să fie schimbat cu altul.
O Slăbiciune în ceeace privește educarea și ridicarea nivelului Politic, s’a
neglijat citirea ziarelor, articolul de fond, Subcomisiile le-a mai citit, însă cei de
la plasă ne primind ziare la timp, au rămas în urmă cu cititul.
La începutul verificării, s’a manifestat o neîncredere în tov. cooptați din
organizații de bază în Subcomisie, din care cauză nu au fost folosiți pentru
munci tehnice, ceace a determinat și rămânerea în urmă cu muncă tehnică,
cum era cazul la Anina, subcomisia tov. Weiss, care fiind criticat a înlăturat
această neîncredere și de atunci a progresat frumos în muncă.
Au fost cazuri, când tov. președinți din Subcomisie nu au avut suficientă
răbdare de a fi calm cu respectivul supus verificării, având unele ieșiri mai dure,
ceace nu era bine, de exemplu: tov. Iordache și Simionescu.
Greutăți în muncă s’a întâmplat că în unele Organizații de bază în dosare
nu se găsea nici un material de partid, afară de adeziune sau că toate referințele
lăudau pe respectivul, doar era știut că este pentru excludere.
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Au fost unele org. de bază cu mulți analfabeți, unde mersul muncii a fost
prin această frânat.
La sfârșitul verificării mobilizarea membrilor, cari nu au fost încă verificați,
la fel a mers foarte greu, fiind necesar convocarea de mai multe ori, la fel și, la
împărțirea carnetelor, în urma căreia pierdeau mult timp.
Apeluri până în prezent avem 144 de apeluri dintre cari au fost rezolvate 80,
din acești au fost 11 excluderi anulate, fiind greșit excluși pe motive neîntemeiate.
S’a putut constata, că o serie de tov. nu ar fi făcut apel dacă s’ar fi explicat
gravitatea greșelilor, s’a luat măsuri pentru că Subcomisiile la ședințele de veri‑
ficare să prelucreze această problemă.
S’a constatat și unele greșeli la înmânarea carnetelor, deși s’a luat măsuri
pentru lămurirea tov. cari primesc carnete, s’a întâmplat că o femeie și-a lăsat
carnetul de membru la un precupeți de struguri pentru 1 kg. de struguri.
La fel sunt cazuri cu pierderea de carnete.
Majoritatea membrilor de partid s’au prezentat sincer în fața partidului,
îndeosebi muncitori, făcându-și autocritică și și-au recunoscut greșelile, luând
angajamente pentru a se îndrepta. La fel criticau pe cei supuși verificării, ceace
nu putem să spunem despre intelectuali și țărani, căci aveau mentalitatea mai
împăciuitoristă.
Subcomisiile au trebuit de mai multe ori să intervină, ca să i-a cuvânt tov. și
să dea ajutor pentru verificare.
Problemele esențiale ridicate la ședințele de verificare erau în jurul producției,
activitatea în munci de partid și trecutul respectivului, la centre industriale se
discută întrecerile socialiste și ridicarea normelor, iar multe discuții erau în
jurul încadrărilor pe clase și categorii.
Unde de multe ori se prezenta o nemulțumire manifestând că era rău
încadrați, iar despre muncă de partid se frământau asupra problemelor cum
își îndeplinesc sarcinile, cum își cunoaște sarcinile, dacă răspunde la chemarea
partidului etc. Prin felul acesta desigur prin îndrumări și propuneri ședințele
au devenit educative, prin aceste ședințe unde erau tehnicieni, muncitori și
funcționari de multe s’a putut constata unde este lipsa de vigilență și de datoria
pentru a îmbunătăți cantitatea și calitatea producției, în urma cărei constatări
s’a luat angajamente și măsuri pentru a înlătura lipsurile atât în producție cât
în muncă politică și în viață socială. La țară s’au ridicat mai mult problemele
colectării fiind în multe localități aplicat mecanic de exemplu Bocșa Română
Surduc etc. fiind producția mai mică față de impuneri la fel lipsă de marfă în
Cooperativele sătești.
Lucrarea de verificare este bine văzut de membrii și nemembrii de partid, ele
văd forța partidului și mulți se exprimă că nu ar fi crezut că partidul așa hotărât
își curăță rândurile sale, iar ele abea așteaptă ca să se deschidă porțile partidului
pentru ca să ceară să fie primiți ca membru de partid.
Este bine văzut verificarea că nu se făcea excepție, și pe baza trecutului, se
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aprecia așa vorbeau tov. de exemplu: Franț Traian Păluică, care a fost direc‑
torul Minei Doman, după darea rezultatului lua cuvântul și spunea că este
mulțumit cu hotărârea Subcomisiei, el își dă seama că a făcut multe greșeli
și vede că nu poate fi deocamdată membru de partid, însă el va munci și va
fi din nou membru de partid. La fel vede că partidul a judecat drept că nu l’a
exclus numai pe el, ci și pe toți ceilalți cari au fost hitleriști și aceasta îl face să
fie mulțumit.
Un alt caz, după terminarea verificării a org. de bază C.F.U. se scula tov.
Barbu nemembru de partid și membru U.T.M. și cerea Subcomisiei să fie și
el verificat, fiindcă și el ar avea nevoie de acest ajutor, ce au primit membrii de
partid la verificare.
Desigur sunt și nemulțumiți cu lucrarea de verificare însă un număr mai
redus, majoritatea acei cari voiau să fie mai mulți excluși.
În lucrările de verificare s’a constatat că majoritatea membrilor de partid
au nivelul politic scăzut, însă cu atât mai mult este interesul desvoltat asupra
producției, despre ce este fiecare mândru când vorbește.
Însă la organizarea diferitelor acțiuni și adunări tov. iau parte și răspund la
chemarea partidului,
Se observă o schimbare în mentalitatea cea din trecut, și față de prezent
este un progres în ceace privește conștiința de clasă vigilență și lupta de clasă,
desigur nu este încă la înălțime aceasta schimbare, căci educația din trecut s’a
înrădăcinat adânc în mentalitatea cetățenilor din regiunea această, fosta cetate
a P.S.D. de dreaptă.
În multe org. de bază nu trăiau resp. de grupă, nu știu membrii cine este
responsabilul, cum era la org. de bază la C.F.U., la fel organizarea grupelor era
în așa fel, că nu puteau să se întâlnească, munca lor era în diferite părți.
S’a constatat că biroul sectorului nu a dat suficient ajutor org. de bază, de
exemplu: a fost pus ca secretară tovarășa Brattner la org. de bază la Sect. V.
C.F.U. fără a îi preda muncă, a îndruma sau de a o sprijini.
S’a mai constatat că resoartele nu-și cunosc toți activitatea în org. de bază iar
în general elementele cu trecut pătat aproape toți aveau muncă de răspundere
în biroul org. de bază sau în sector, ceace dovedește lipsa de vigilență a secției
de cadre, care n’a verificat suficient pe respectivi, când le-a pus în muncă de
răspundere.
Un exemplu: org. de bază dela Văliug, unde diferite elemente dubioase au
participat la ședințe de org. de bază ca simpatizanți, iar în biroul org. de bază
erau elemente dubioase ca de exemplu: Badea Busuioc, fost șef de garnizoană
legionar, iar în partid secretar al org. de bază, la fel Jurma Lazăr, Sârbu Ion, Plut.
deblocat, Cuzma Valeriu resp. de cadre în org. de bază fost legionar, manist, etc.
desigur aceste elemente nu căutau că partidul să progreseze și își căutau numai
interesele personale și puteau să slujească dușmanul de clasă.
La fel s’a constatat în comuna Doman că cei doi Franț Păluică și Franț Ion își
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acumulau toate muncile pentru a nu crește noui cadre, care pe urmă să le ocupe
locurile știind de trecutul lor dubios.
S’a găsit că în plasa Bocșa elementul dubios fost secretar de Plasă Pol Petru
care în urma trecutului său a fost arestat în timpul verificării, el a protejat ele‑
mente dubioase și a înlăturat elemente sănătoase, pentru a frâna munca de
partid, s’a dovedit că după înlăturarea lui, munca de partid s’a îmbunătățit fiind
rezultate pozitive.
S’a constatat că agitație și propaganda nu a putut să cuprindă toata muncă
și aproape 60% din tov. nu au citit statutul, la fel sunt încă tov. cari nu citesc
Scânteia, iar de alt material de partid nici un vorbim, iar conducătorii partidului
nu sunt cunoscuți peste tot.
Ajutorul și controlul partidului la întreprinderi, instituții și plăși nu a fost
suficient, din care cauză și trădătorul de Pol a putut ajunge secretar de Plasă,
la Văliug, Doman și chiar la Reșița o serie de elemente dubioase au putut să se
strecoare în partid la munci importante, atât administrative cât de partid.
De exemplu: Dăscălescu Augustin care a fost un maior deblocat, a ajuns
șeful securității Uzinei/ șeful pazei și pompierilor/ care în perioada verificării
a fost demascat că nu a ajutat organizația de bază, în contra a făcut greutăți, a
căutat să-și creieze popularitate ieftină, că el vrea să dea salar mai mare și ore
suplimentare însă administrația nu e de acord.
La fel a căutat să descrediteze încrederea în biroul org. a bază.
În perioada verificării a fost arestat pe motivul că dânsul locuia în Uzină și
ținea ascuns un Colonel deblocat, criminal de război condamnat de Tribunal și
urmărit de Securitate.
Acest element dubios prin munca lui de răspundere administrativă a putut
să dăuneze intereselor clasei muncitoare.
Un alt caz fostul comisar Voinescu care până în 1949, primăvară, a fost în
poliție, dar înainte de de 23 August 1944 a fost în Siguranța Statului fiind unul
dintre acei cari lucrau în problema comunistă. Iar după 23 August nu a dat
dovadă de sinceritate față de regimul actual.
Un alt exemplu cu Covrig Emil care căuta să descrediteze încrederea în tov.
din administrația uzinală, din partid și Comisia de verificare, furând anumite
circulare din arhiva uzinală care era pusă sub pază, unde figurau hitleriști pen‑
tru a compromite susnumiții ceace a reeșit că nu corespunde adevărului fiind
vorbă de alți cu acelaș nume.
Această persoană căuta să-și ascundă trecutul fiind un informator un agent
militar cu școală de informator antonescian, servind și Gestapoul.
Prin aceste exemple reiese că partidul din Reșița nu a putut să cuprindă
toate instituțiile, întreprinderi și plăși, fiind o serie de elemente dușmane cla‑
sei muncitoare cari până în ultimul moment serveau reacțiunea, dușmanul de
clasă în dauna clasei muncitoare cu diferite metode.
Desigur partidul avea legătura cu toate instituțiile, întreprinderi și plăși, însă
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nu a putut să cuprindă și să controleze suficient pe teren aceștia, în deosebi
secția de cadre nu a ajutat suficient resp. de cadre la sectoare și plăși că ele la
rândul lor să ridice în muncă de răspundere elemente cinstite, și corespunză‑
toare, la fel nu s’a dat ajutor suficient cadrelor noui ridicați în muncă pentru a-și
cunoaște sarcinile ce le revin.
Linia partidului în mare măsură a fost introdus în organizațiile de massă,
însă nu a fost o legătură organizată și numai dela timp la timp s’a căutat legă‑
tura cu ele.
Din această cauză de sigur scăpând sub controlul partidului unele org. de
massă nu au putut să ducă o muncă mai rodnică, de exemplu cum era F.P.,
A.R.L.U.S. și U.P.M. și într’o măsură oarecare și Sindicatul Sovrom-Metal.
La U.P.M. s’a constatat o neînțelegere în comitet care frâna munca
organizației, pentru că ei se ocupă mai mult cu frecături personale, în loc să
muncească într’un mod organizat.
Legăturile mai organizate au fost cu U.F.D.R. și U.T.M. la Reșița, însă în
plăși aceasta a lipsit.
Legăturile aceste au fost ținute de biroul județean, însă nu a fost ceva orga‑
nizat permanent.
Organizațiile unde s’au cuibărit cei mai mulți dușmani a fost la Văliug unde
s’a verificat 145, și s’a exclus 73, pe motivul șantierului, unde s’au centralizat
toate elementele dubioase, cari de sigur s’au strecurat în partid din lipsa de
vigilență și controlul partidului.
La fel la Doman, au fost verificați 60 și au fost exclus 33, fiind acești toți
hitleriști, legionari majoritatea proveniți de la P.S.D.
La Sectorul Anina, din org. de bază Uzina electrică din 84 verificați s’a exclus
30, motivul majorității hitleriști foști în org. paramilitare hitleriste, pe care bază
prin protecție au ajuns la aceste servicii mai ușoare.
La fel cartierul Steierdorf unde din 171, adică 40 au fost excluși, pe motivul că
au plecat cu armata germană, când acei s’au retras.
La Sectorul III. Locomotive unde au fost din 395 verificați, 118 s’au excluși, moti‑
vele că în perioada războiului s’a construit atelierul Hala-Nouă unde Societatea
U.D.R. a concentrat muncitori hitleriști legionari, și cu alte apartenențe politice,
cari au fost contra U.R.S.S. Scopul angajării acestor muncitori era pe motivul că
produceau armament în această secție și ca să fie asigurați de sabotaj, iar aceștia
după 23 August s’au încadrat în partid.
În urma verificării s’a curățat partidul de o serie de elemente străine partidu‑
lui, iar partidul s’a întărit.
Frecvența membriilor de partid a crescut cu 25% la sectoarele II, III, IV, V, la
Anina, Plasa Reșița și Bocșa.
La sectorul I. a scăzut pe motivul că fiind tov. tânăr în biroul org. de bază și
nu pot încă să țină ședințe atrăgătoare, iar la sectorul VI. VII. și VIII frecvența
se menține ca și în trecut. Atmosfera la ședințe și în întreagă muncă de partid,
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cât și în producție putem să spunem că s’a îmbunătățit, acest lucru s’a putut
constata cu toate că în ultimul timp am avut ședințe și meetinguri aproape în
fiecare zi, că toate au fost reușite din punct de vedere mobilizatoric, si s’a putut
observa o îmbunătățire simțitoare în agitație la aceste adunări.
În ceace privește nivelul politic al membrilor de partid se poate observa că
este mai ridicat, atitudinea lor față de muncă este o atitudine sănătoasă dovadă
realizarea planului economic înainte de termen, întreceri socialiste mai masive,
dovadă avem realizările în producție la Mina Lupac, Samot, Fabrica de Motoare,
Fabrica de Mașini Agricole Bocșa-Română, Puțul Gheorghe Gheorghiu-Dej
Anina. Linia fină reversibilă și mijlocie, Oțelăria și alte secții lucrează în contul
anului 1950, pe când în trecut nu au atins niciodată așa o producție.
La fel din punct de vedere a vigilenței, atunci când în trecut erau o serie de
sabotaje, s’au ars motoare, au explodat încărcături în Cuptorul Siemens Martin
la Oțelărie, astăzi toate aceste nu se mai întâmplă așa des, cât și participarea la
cursuri serale și studiu individual s’a mărit.
În urma verificării s’au ridicat o serie de tov. în munci de răspundere în org.
de bază și sectoare în locul celor excluși.
Acești tov. desigur la început mai slab, fără experiență însă din zi în zi se
întăresc.
Intensificarea vieții de partid nu merge în ritmul în care s’ar cere sarcinile
tocmai din cauza scoaterii din muncă a o serie de tov. cari au fost trimiși la
școală de 6 luni și pe 1 an.
Iar pregătirea tov. puși nou în muncă cere timp de a câștiga experiență în
muncă.
La fel Comitetul Județean este descomplectat pe jumătate și Secțiile nu sunt
toate complecte.
Însă în general se observă o ridicare a conștiinței de clasă.
În perioadă verificării reacțiunea s’a manifestat în diferite forme de exem‑
plu: la Sect. V. un fost legionar strecurat în ședință de verificare, punea pro‑
blemă că mereu se cer îndeplinirea sarcinilor însă nimeni nu-l întreabă că în ce
locuință locuește.
În comuna Secul s’au răspândit manifeste calomnioase contra regimului și
a tov. Ana.
La Bocșa-Română s’a afișat portretul ex-regelui Mihai.
S’au făcut afișe cu inscripția Trăiască Regele Mihai ce s’au afișat la Reșița.
Unii baptiști voiau să folosească ședință de verificare pentru a răspândi
credința lor, ceace a fost combătut.
La distribuirea carnetelor un baptist cu atitudine dușmănoasă Băutură
Gherman Vasile a refuzat să primească carnetul de membru de partid, expri‑
mându-se că dacă partidul este contra lui Truman el nu vrea să fie membru de
partid, că acesta la fel este baptist.
În comuna Fizeș chiaburii stăteau la colțul străzii și amenințau pe acei cari
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mergeau la verificare spunându-le „mergeți numai ca să vă punem pe lista nea‑
gră că se întoarce roata și o să pățiți cu toții”.
La Doman s’a manifestat deschis Peter Ion, fost instructor la D.M. organizație
paramilitară hitleristă în mod obraznic spunând că mi-e tot una ori mă excludeți
ori nu, în trecut au fost 17.000 domni iar acuma sunt 34.000 domni.
Iar după darea rezultatului la Minele Doman, câteva vagoane au ieșit din
Mină cu svastica hitleristă scrisă pe ele.
Desigur toate aceste dovedesc că dușmanul de clasă se manifestă în diferite
forme simțindu-și sfârșitul.
Deaceea datoria noastră în urma acestui uriaș sprijin ce ni s’a dat de P.M.R.
prin verificarea membriilor de partid trebue pe mai departe desvoltate toate
învățămintele culese în perioada verificării trebue însușite și aplicate pe teren.
Cea mai bună dovadă este dacă confruntăm situația înainte de verificare cu
cea din prezent și vom vedea deosebirea pe care trebue să o apreciăm ca un pro‑
gres și să o întărim prin o muncă mai intensă, prin ridicarea nivelului politicideologic, prin vigilență de clasă, ca să nu cadem în greșelile trecutului.
Si de data aceasta la lucrăriile de verificare s’a dovedit justețea cuvintelor
marilor noștrii conducători că curățând partidul de elemente oportuniste parti‑
dul se întărește. Dovadă este că partidul prin verificare s’a întărit din punct de
vedere organizatoric, politic și ideologic.
Reșița, la 21. XI. 1949

Comisia Județeană de
Verificare:
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 229 –247
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25. 1949 [nedatat]. Raport referitor la constatările
comisiei județene de verificare în plasa Reșița
RAPORT
despre constatările Comisiei Județene de Verificare din Plasa Reșița

In urma verificărilor din Plasa Reșița Comisia de verificare a constatat
următoarele.
Plasa Reșița cuprinde organizațiile de bază din Comunele Lupac, Clocotici,
Nermet, Goruia, Carașova, Târnova, Soceni, Brebul, Zorlențu-Mare, Valeadeni,
Delinești, Terova, Câlnic, Moniom, Vodnic, Doman, Secul și Văliug.
Majoritatea membrilor de partid din Plasa Reșița sunt de naționalitate
română. In comunele Lupac, Clocotici, Carașova, Nermet, Vodnic, Rafnic și
Iabalcea, majoritatea sunt croați. Din motive că și populația din aceste Comune
este de naționalitate croată, aceștia în general vorbesc limba lor, însă cunosc și
limba română. Sedințele de partid în aceste Comune sunt ținute în limba croată
și în limba română. La ședințele de verificare tov. au vorbit și în limba lor. Nu
s’a putut observa ură de rasă în toată perioada verificărilor în general în întreaga
plasa.
In Comunele din plasa majoritatea membrilor sunt țărani săraci mai puțini
sunt mijlocași. In organizațiile de bază dela Secul și Doman sunt incadrați în
partid minierii și muncitori. In întreaga plasa au fost încadrați în partid numai
2 chiaburi care în urma verificării au fost excluși.
Inainte de reforma agrară în Plasa Reșița nu erau moșieri afară de fosta soci‑
etate U.D.R. care deținea o mare parte din teritoriul aceste plăși. Insă pământul
ocupat de U.D.R. nu era pământ arabil fiind numai păduri și terenuri deluroase,
după reforma agrară din 1945 s’a expropriat numai o mică parte în Comunele
Târnova, Văliug, Cuptoare, Iabalcea și Carașova. Acest pământ era teren pentru
fânețe și a fost împărțit la țărani săraci, de aici reese că țăranii din plasa Reșița
nu au fost asupriți în trecut de moșieri, ei aveau pământurile lor pe care le mun‑
ceau singuri. Iar o parte dintre aceștia pe lângă că au pământurile lor lucrează și
la Uzină, călătorind zilnic cu trenul. Ei muncesc 8 ore în Uzină și întrețin gos‑
podăria lor muncind și acasă la pământ împreună cu familia lor. Aceștia sunt
semi-proletari, ei sunt în Câlnic, Moniom, Delinești, Zorlențu-Mare, Terova și
Târnova, și alte Comune chiar mai îndepărtate. Semi-proletari din plasa Reșița
nu sunt pătrunși de conștiința luptei de clasă, ei au făcut chiar greutăți parti‑
dului, făceau politică manistă sau liberală. Aceștia mai făceau și propagandă
contra partidului și aveau influența asupra țăranilor din sate. Ei sunt purtători
de svonuri reacționare care circulă la sate în continu despre începerea războiu‑
lui și altele. In comunele unde partidul nu este suficient de ridicat din punct
de vedere politic pentru a combate aceste svonuri ele se răspândesc repede și
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produc chiar panică între săteni. Din aceste motive membrii de partid care au
nivelul politic mai ridicat au de dus muncă de lămurire, iar cei mai slabi sunt
indiferenți.
In oarecare măsură în unele comune mai este și influența religioasă chiar
la membrii de partid, astfel în comuna Târnova secretarul organizației de bază
fiind și cântăreț la biserică și avea legături cu preotul, a dus linia de partid ală‑
turi de linia bisericii. Pentru aceste fapte a fost propus înlocuirea lui din postul
de secretar.
S’a putut constata la sate în general nemulțumiri între țărani din cauza
colectărilor de grâu care sunt accentuate mai mult la țărani înstăriți care trebuia
să dea cota mai mare.
In general s’a constatat nivelul politic scăzut la majoritatea membrilor de
partid. In comuna Clocotici membrii de partid nu aveau curajul de a critica
la ședința de verificare pe Filca Francisc care era un element dușmănos și s’a
strecurat în partid pentru interese personale. El fiind ridicat din punct de vedere
politic, totodată fiind în trecut pe timpul partidelor istorice primar, s’a exprimat
că el a putut schimba primarii în Comună și poate și acum face această, a fost
exclus din partid.
In organizațiile de bază dela sate nu se duce o muncă de partid grupele de
partid nu trăesc, ședințe se țin regulat însă nu au luat parte regulat toți mem‑
brii. Din motive că în conducerea organizațiilor de bază sunt elemente care nu
corespund și în urma verificării s’a făcut propuneri să fie înlocuiți cu elemente
care corespund.
In organizațiile de bază dela Doman care cuprind muncitori și mineri dela
mină, în această organizație de bază muncitorii germani au fost sub influența
organizațiilor hitleriste. In perioada războiului ei au activat în organizația para‑
militară D.M. având și funcția în organizațiile de massă hitleriste, iar o parte au
fost și în N.S.D.A.P. Aceștia au căutat să camufleze activitatea lor hitleristă înca‑
drându-se în partid. In urma verificării ei au fost excluși. In aceste organizații
de bază trebuesc ridicați în munci de răspundere tovarăși cinstiți care nu au
activat în alte organizații.
In Comuna Văliug au fost verificați membrii din organizațiile de bază care
cuprind muncitori de pe șantier. In urma verificării au fost excluși din partid
elemente cu trecut dubios, legionari, hitleriști și alți. A fost exclus din partid
întreg Comitetul Provizoriu din Văliug care era compus din elemente cu trecut
dubios. Președintele Jurma Lazăr a fost afacerist iar secretarul Sârbu Ion fost
plutonier deblocat din armată.
Situația pe șantierul de construire a barajului din Văliug se găsește în felul
următor. Acolo lucrează diferite elemente comprimate din aparatul de Stat și
ofițeri din armată care dețin posturi de răspundere în administrația șantierului.
Aceste elemente nesănătoase nu-și dau interesul că producția să fie ridicată.
Rețeanu Toma care era responsabil de cadre și angaja pe aceștia a fost transferat
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disciplinar pe șantier și în urma verificării a fost exclus din partid pentru acti‑
vitate reacționară. A făcut parte din organizațiile tineretului I.M.C.A. a fost
manist, având și abateri dela morală. Aci este necesar înlăturarea din funcții de
răspundere a elementelor cu trecut dubios și înlocuirea lor cu elemente atașate
clasei muncitoare pentru a putea întări vigilența și reorganizarea bunului mers
al producției.
In organizațiile de bază dela Mina Secul s’a putut constata o neînțelegere
între membri de partid care sunt împărțiți în 2 grupe pe deoparte muncitori
din Moldova și de altă parte muncitori din Secul care se contrazic între ei încă
din 1945 și din acest motiv munca de partid suferă. Intre muncitori din Secul
de origină germană au fost, care în timpul războiului au fost încadrați în org.
hitleriste și aveau și funcții de răspundere, aceștia au fost excluși din partid. Au
fost în partid și legionari care au luat parte la rebeliune și au avut funcții de con‑
ducere. Aici este necesar un control mai serios din partea comitetului de plasă
pentru a trasa linia partidului ca să nu mai fie neînțelegeri între ei.
In general în întreg sectorul este necesar un control mai serios din partea
comitetului de plasă și trimiterea în școli de partid a tovarășilor cinstiți, din
organizațiile de bază dela sate pentru ași putea ridica nivelul politic și astfel să
poată duce munca de partid la sate.
In plasa Reșița majoritatea membrilor de partid și a țăranilor dela sate fac
parte din organizația Frontul Plugarilor însă munca dusă de către această
organizație pe teren este slabă. Sedințe cu membrii se țin foarte rar, sau nu se
țin deloc în majoritatea Comunelor, Comitetele de plasă dela această organizație
nu pot să cuprindă munca. Deaceea este necesar ca la aceste comitete să fie
membrii de partid ridicați politicește, care să antreneze și comitetele dela sate
în muncă pentru ca prin aceasta o să [...] ridica nivelul politic al țăranilor dela
sate care au fost ținuți în întuneric de către conducătorii regimului din trecut și
se mai găsesc și astăzi o parte din ei sub influența reacțiunii.
Bayerle J
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, ff. 202–204
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26. 1949 [nedatat]. Raport referitor la constatările
comisiei județene de verificare în plasa Bocșa
RAPORT
despre constatările Comisiei Județene de Verificare din Plasa Bocșa

In Plasa Bocșa Comisia Județeană de Verificare în urma verificării membri‑
lor de partid a constatat următoarele.
Plasa Bocșa cuprinde organizațiile de bază din Fabrica de Poduri și Unelte
Agricole, Mina Ocna de Fier, Colțan și comunele din Plasă.
Majoritatea membrilor de partid din Plasa Bocșa, sunt de naționalitate
română. Sunt și maghiari, germani și slavi, membri de partid însă mai puțini cu
toate că în Plasă sunt comune cu majoritatea locuitorilor din aceste națiuni. In
comunele Tirol, Fizeș și Izgar s’a putut vedea manifestări șovine între români și
naționalitățile conlocuitoare, aceștia fiind sub influența reacțiunii și chiaburilor
din aceste comune. Membrii de partid au nivel politic scăzut și nu au reușit să
combată această ură de rasă.
In organizațiile de bază din fabricile din Bocșa majoritatea membrilor sunt
muncitori, la Ocna de Fier sunt minieri și în comunele din plasă sunt majorita‑
tea agricultori. In unele organizații de bază au fost încadrați în partid chiaburi,
din care o parte au refuzat să se prezinte la verificare, iar acei care s’au prezentat
au fost excluși de către Subcomisia de verificare.
Până în 1938 muncitorii români dela Fabrica de unelte agricole au fost sub
influența Sindicatului Galben, iar în perioada legionarilor o parte dintre ei au
fost încadrați la legionari. Muncitorii germani în timpul războiului au fost sub
influența hitleriștilor și au activat în organizațiile paramilitare și în organizațiile
de massă, având și funcții de răspundere, dintre care o parte au fost încadrați în
Partid proveniți din P.S.D. – Iar o parte dintre muncitori au fost sub influența
lui Jumanca, care era în trecut conducătorul Sindicatului Galben și apoi Titelist,
în urma verificării a fost exclus. Au fost excluși și frații Antalag Constantin și
Antalag Petru care au avut o activitate oportunistă dușmănoasă față de partid,
din care cauză a stagnat munca de partid în aceste organizații de bază.
La verificarea membrilor de partid din Comuna Dognecea deși majoritatea
locuitorilor sunt muncitori, totuși s’a văzut că sunt încă sub influența reacțiunii,
o parte din membrii de partid au refuzat să se prezinte la verificare, iar în tim‑
pul ședinței un fost legionar a încercat să asculte la ușă însă a fost îndepărtat.
O lipsă de control din partea Comitetului de plasă s’a putut vedea în Comuna
Ezeriș, 4 luni nu a fost în această comună niciun instructor, deci această
organizație de bază a fost izolată de partid.
In Berzovia a fost exclus din partid un chiabur Grozdan Gheorghe, care în
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ședință de verificare a căutat să arate munca pe care a depus-o pentru partid,
căutând să ascundă că este exploatator.
In Tirol au fost excluși pentru neprezentare la verificare mai mulți foști
membrii de partid. Acestea au fost femei provenite din P.S.D., care s’au înca‑
drat în acest partid pentru că li s’a făcut diferite promisiuni că li se va aduce
copii acasă din U.R.S.S. cari au fost la muncă obligatorie.
S’au putut vedea manifestări șoviniste între locuitori maghiari și români
din comuna Fizeș. Tot în această comună, o parte din membri de partid nu s’au
prezentat la verificare și când s’a constatat de Subcomisie cauza dece aceștia nu
vor să vie, s’a văzut că sunt chiaburi care au provenit din P.S.D.
In Surducul Mare secretarul organizației de bază, un element dubios, care
a fost condamnat pentru furt, a ajuns în funcție de răspundere din cauza lipsei
de vigilență a comitetului de plasă. S’a văzut între cetățeni nemulțumiri din
cauza colectărilor de grâu. Aici s’a observat manifestări reacționare, au apărut
în comună afișe cu salutări dela Hitler. Si miliția s’a văzut că nu a luat măsuri
pentru a găsi pe acești bandiți.
In Ocna de Fier secretarul organizației de bază Ardelean Nicolae, care avea
activitate legionară, a amenințat membri de partid că îi împușcă dacă vor arăta
că el a depus jurământul pe steagul legionar. Acesta a mai avut și alte abateri
dela morala cu beție și scandaluri, în urma verificării a fost exclus. Iar intre
membrii de partid au fost neînțelegeri pe baza de religie, o parte se manifes‑
tau și susțineau religia ortodoxă, iar altă parte cea catolică, totodată s’a văzut și
manifestări șovine.
Aici este necesar întorirea comitetului de partid cu tov. mai bine pregătiți
politicește și un control mai sever din partea comitetului Județean.
In conducerea partidului și secretar de plasă a fost Pol Petru, care s’a dovedit
că a fost legionar și avea la activul său și furturi, era dușman al regimului nostru
și avea legătură cu banditul Chera și sprijinea conducerea partidului la sate chia‑
buri și reacționari, cu care lucra în strânsă legătură. Din aceste motive munca de
partid era dusă pe o linie greșită, iar însăși membri nu aveau încredere în partid.
Comitetul de partid nu poate să cuprindă munca în plasă nu poate să contro‑
leze regulat organizațiile de bază și munca pe teren la sate. Din aceste motive
țăranii la sate, chiar cei mai săraci sunt sub influența chiaburilor. Este necesar
întărirea comitetului de partid cu tov. pregătiți care să poată cuprinde munca și
să antreneze și birourile organizațiilor de bază în muncă de partid, că astfel să
crească prestigiul partidului și să poată fi demascați chiaburii și reacționarii din
această plasă.
Bayerle J
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, ff. 199–201
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27. 1949 [nedatat]. Raport referitor la constatările
comisiei județene de verificare în sectorul Anina
RAPORT
despre constatările Comisiei Județene de Verificare din Sectorul Anina.

Acest sector cuprinde organizațiile de bază din Anina Steierdorf și Valea
Minișului în care sunt incadrați minieri dela toate puțurile și muncitori care
lucrează afară în ateliere și la Ocolul Silvic.
Majoritatea membrilor din acest sector sunt români și germani mai puțin
sunt maghiari și slavi. Sedințele de partid se țin in limba română. La verificarea
membrilor din aceste organizații cei care nu au putut să se exprime în limba
germană sau au vorbit în limba lor, iar un tovarăș care cunoștea mai bine a tra‑
dus pentru a fi înțeles și de ceilalți.
In acest sector sunt încadrați în partid muncitori calificați, necalificați, mini‑
eri, mai puțin funcționari sunt și femei casnice.
Muncitorii germani în perioada războiului au fost sub influența organizațiilor
hitleriste și majoritatea s’au încadrat și au activat în aceste organizații. In Anina
în timpul războiului a fost dusă propagandă anti-sovietică intensă de către con‑
ducătorii hitleriști, reușind să influențeze tineretul. Din aceste motive au plecat
mulți voluntari în armată fascistă. Iar în 1944 când trupele germane au ocupat
Anina, o mare parte din populație s’a retras cu ei în Germania de unde au venit
în 1945. Pentru activitate hitleristă au fost excluși din partid în urma verificărilor
Csillik Ion, Lovasz August, Kocsisch Ernest și alții.
Muncitorii români o parte din ei au fost sub influența legionară și sub
influența sindicatului Național (galben) având și funcții de conducere în aceste
organizații, ca Olariu Ilie, Belcea Damaschin și alții.
La majoritatea membrilor de partid s’a putut constata un nivel politic scăzut și
o parte dintre ei sunt sub influența religiei baptiste, din care cauză Subcomisia de
verificare a trebuit să combată spiritul lor fanatic. Un anume Beutură Gherman
a refuzat să primească carnetul provizoriu de membru de partid, spunând că
partidul este contra lui Truman care este și el baptist. Iar muncitorii germani
sunt sub influența religiei catolice și a preotului care era un hitlerist înfocat.
In acest Sector nivelul politic al tov. fiind foarte scăzut reacțiunea se folosește
de diferite svonuri, care au influența asupra masselor. Nefiind combătute aceste
svonuri, sunt frământate până când se pierd dela sine și apoi reacțiunea lan‑
sează altele. Astfel au fost lansate svonuri că se începe războiul cu Jugoslavia și
din acest motiv 12 membrii de partid care au refuzat categoric să se prezinte la
verificare cu toate că s’a dus o muncă de lămurire temeinică.
La Anina în 1945 –46 au avut loc mai multe greve ale minerilor și muncito‑
rilor din diferite motive economice, pentru ajutor de Crăciun sau alte. Aceste
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greve au fost inițiate și conduse de către conducerea minelor care avea legătură
cu Direcția U.D.R. și în felul aceste căutau să saboteze producția pentru a face
greutăți guvernului. Grevele au fost combătute de către P.C.R. cu muncă de
lămurire și prin inițiativa minerilor care erau membrii de partid.
In organizația de bază Spălătoria de Cărbuni majoritatea sunt muncitori
necalificați și femei care au nivelul politic foarte scăzut și o parte sunt chiar
analfabeți, aici este necesar o îndrumare de a învăța carte acei tov.
Organizațiile de bază din oraș nu duc viață de partid, membrii nu iau parte
la ședințe și au nivelul politic scăzut, majoritatea din ei sunt femei casnice și
pensioniști bătrâni, este necesar antrenarea lor în muncă de partid.
Organizațiile de bază dela mine, în general s’a putut vedea că depun activitate,
ședințele sunt frecventate și acest rezultat s’a putut vedea mai bun în urma verificării.
O slabă activitate s’a putut vedea în general la organizațiile de masse. La
Sindicat în conducere erau elemente hitleriste care a trebuit să fie înlocuite.
Iar la organizațiile de tineret s’a văzut o neînțelegere între tineri români și
germani. Aceste neînțelegeri provin din motive că tineretul german este sub
influența social-democraților de dreapta și a preoților catolici și a fostului hit‑
lerist Ettinger, care căuta să atragă tineretul dela linia progresistă. Din aceste
motive este necesar că aceasta cât și preotul catolic care și el a fost hitlerist să fie
demascați de organizația anti-fascistă germană din localitate.
Organizația U.F.D.R. există numai în Steierdorf unde duce slabă activitate.
Este necesar ca să fie și în Anina înființată această organizație și totodată un
control din partea Comitetului Județean.
In general este necesar ca Comitetul de Partid Anina să dea un ajutor mai
serios organizațiilor de massă pentru că acestea să ia un avânt mai bun.
La uzinele electrice majoritatea din efectiv sunt foști hitleriști și ocupă cele
mai importante funcții în conducerea tehnică a uzinei, ei caută să monopoli‑
zeze profesia lor. Aici este necesar creșterea de noui cadre pentru a putea fi
înlocuiți aceștia din posturile lor.
S’a văzut o neînțelegere între tehnicienii dela Mine din care cauză a suferit
și producția din care motive au fost înlocuiți o parte din tehnicieni și directo‑
rul Craiovan. Dela venirea tehnicienilor sovietici s’a observat o îmbunătățire a
producției în general la toate minele.
Producția în general este mai bine organizată, minierii sunt antrenați în
întreceri socialiste și obțin succese frumoase.
In general în întreg sectorul este necesar un control mai sever din partea
Comitetului de Partid, pentru a activa organizațiile de bază și ridicarea în munci
de răspundere a tov. cinstiți.
Bayerle I.
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, ff. 205–207
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28. 1949 [nedatat] Discurs nesemnat referitor la
administrația și funcționarii noului stat democrat-popular
DESPRE CADRELE VECHIULUI APARAT DE STAT SI
DESPRE CADRELE NOULUI APARAT DE STAT.-

Desigur că fiecare dintre Dvs. ați cunoscut vechiul aparat de stat care a oglin‑
dit dominația burghezo-moșeresc din țara noastră.Deasemenea este clar că vechiul aparat de stat era anti popular, birocratic,
anarhic corupt etc.Toate aceste caracteristici nu sunt altceva decât foto copia sistemului
capitalist.De obicei la noi în țară tabăra tâlharilor era împărțită în 2 tabere principale
(liberali și țărăniști) când venea unul la putere împărțea posturile și bunurile
nepoților și clicei lor, parcă împărțea moția lor proprie, iar când venea celălalt
făcea la fel.In vechiul aparat de stat, corupția de exemplu era de lege. Nu prea era
funcționari pe care să nu-l poți conrupe. Cei mici lua exemplu celor mari.
Mărimea sportului depindea de funcțiunea ce o avea. Funcționarii mici spu‑
neau noi cei mai mici aveam grija să nu ne mănânce câinii cei mari, făceam și
noi ce putem.In ceeace privește atitudinea funcționarilor vechiului aparat de Stat spunea
că în general funcționarii cât de mici în sus se ploconeau iar în jos dădeau cu
piciorul.Deci burghezia pentru a-și menține și lărgi exploatarea avea nevoie de un
aparat de Stat de oprimare și pentru a pune în mișcare aceasta mâine avea
nevoie de oameni, adică de cadre.Cum își recruta burghezia cadrele?
Vârfurile erau alese dintre elementele organic legate de clasa exploatatoare,
elemente care constituiau garanția de fidelitate pentru burghezie, elemente
care erau interesate în menținerea orânduirii capitaliste, în menținerea exploa‑
tării în așa fel s’a putut crea un centralism birocratic, dominația funcționărească
birocratismul oameni care se angaja de forma spiritului funcționăresc străin
de piața prea mare dominație din partea funcționarilor de Stat care a înăbușit
orice nemulțumiri, orice inițiativă venită de jos. Funcționarii mici erau recrutați
din mica-burghezie pauperă și funcții mici în aparatul de Stat. Regimurile din
trecut au făcut totul pentru a împedica masele de jos și a pătrunde în aparatul
de Stat, exp. lipsa titlului nu era oameni politici.Incepând cu școlile, elementele de jos nu aveau posibilitatea să urmeze școli
superioare numai într’un număr foarte mic. In școlile superioare ca universități
aveau trecere în majoritate numai feciori de oameni cu bani gata. In instituții
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pătrundeau prin examene dar în fond toate examenele erau o parodie. Era o
regulă ca în jurul unor Ministere se concentrau anumite familii din tată în fiu.
In astfel de condiții zeci de mii de funcționari mărunți au fost condamnați la
umilirea, mii de talente au fost condamnate dela început să nu poată pătrunde
în funcții mai mari în aparatul de Stat.Funcționarii mici au trebuit să muncească o viață întreagă în acel post. Au
devenit pur și simplu mașini (copist, impegat și a muri tot așa). In ce privește
corupția a făcut și el ce a putut deoarece aceasta era o regulă din vechiul aparat
de Stat, ex. ulei, făină.Cu toate că funcționarii mici au fost așa de umiliți, având de suferit, totuși
și ei au avut o atitudine disprețuitoare față de oameni simplii și o atitudine de
lingușire, precum și spirit slugarnic față de cei care umileau și făceau să sufere.
Astfel de funcționari au creiat regimurile din trecut.După 23 August 1944, 6 Martie 1945, 7 Noembrie 1947, și după instalarea
Comitetelor Provizorii, vârfurile burgheze din aparatul de Stat au fost recapi‑
tulare. Aparatul de Stat a fost curățit în mare măsură de elementele fasciste
criminale, etc. și într’o mică măsură de cei corupți.Deci s’a trecut la o schimbare calitativă, ex. politică, armata, Ministeru
Externe, Justiția, MAT. a reușit să facă schimbări serioase până la acea dată.
Insă nu se poate afirma că în general în aparatul de stat până la aceasta dată
sa dus o muncă științifică și sistematică pentru ridicarea cadrelor. Sau mai
făcut schimbări radicale în aparatul de Stat după reforma administrativă, sa
făcut un uriaș salt calitativ ridicând zeci de mii de cadre în aparatul de Stat.
Aparatul de Stat are de rezolvat foarte multe probleme și ere nevoie de cadre
devotate poporului muncitor, are nevoie de cadre ridicate în spiritul moralei
proletare. Deci este vorba în primul rând de organizarea acestei munci, de
recrutarea și alegerea cadrelor care necesită o muncă științifică, o muncă de
cadre bazată pe știința Marxist-Leninistă. In munca noastră în aparatul de
Stat ne conducem după principiul Stalinist.- Teoria devine o forță de neînvins
când cuprinde masele. După ce a fost elaborată o linie politică justă, verificată
în practică, cadrele partidului, devin forța conducătoare a conducerii de partid
și de Stat. Aveam o linie politică justă, este firește primul și cel mai impor‑
tant lucru. Insă aceasta nu este în deajuns. O linie politică este necesar nu
pentru a fi proclamată, ci pentru a fi aplicată în viață, ori pentru a aplica linia
politică a mediului este nevoie de cadre, este nevoie de oameni care înțeleg
linia politică, care știu să pună în practică și sunt capabili să răspundă de ea,
s’o apere să lupte pentru ia, fără această linie politică justă riscă să rămână pe
hârtie. Deci morala oamenilor hotărăsc cadrele, adică munca oamenilor ci nu
hârtiile.Despre cadrele noului aparat de stat.Era clar că sarcinile mărețe de construire a socialismului pe care sunt che‑
mate să le îndeplinească milioane și milioane de oameni, nu le mai corespundea
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vechiului aparat de stat cu o structură și o latură birocratică și cu un centralism
greoi.A devenit necesar ca în organele locale de administrație să se petreacă o
adâncă transformare, poporul muncitor căpătând posibilitatea de ași exercita și
aici în mod direct puterea în scopul apărării promovării intereselor sale de clasă
și al reprimării dușmanului.Prin însăși structura sa vechiul sistem adm. era o piedică în calea progresului.După cum știm că toți la începutul lunei Aprilie 1949, în întreaga țară a
avut loc instalarea Comitetelor Provizorii organe locale, ale puteri de stat care
însemna înlăturarea vechilor forme de administrare a țării și de a pune baze
trainice noului aparat de stat cu o structură democratică. – Comitetele Provizorii
constituie baza noului aparat de stat. Ele constituie cea mai democratică forță
de guvernare cunoscută în istoria poporului nostru. – Ele exercită puterea de
stat și răspund de activitatea economică cu caracter local ca și de activitatea soci‑
ală, culturală și toate problemele în conformitate cu planul de stat.
Noi știm atribuțiunile fostului aparat de stat adm., când Prefectul de județ
nu avea dreptul să rezolve unele chestiuni elementare. Nu avea dreptul să
numească oameni nici în posturi de mică răspundere și era nevoit să aștepte de
multe ori luni de zile până primea aprobarea Ministerului.Un primar necinstit sau dușmănos nu putea fi înlocuit decât în mod ile‑
gal astfel trebuia să rămână luni de zile până venea aprobare dela Minister,
sau să vină un Inspector adm.- Deasemeni diferite cereri ale oamenilor munci
adresate autorităților burghezo-moșerești ele aveau soarta să se piardă și să nu
li se mai dea de urmă.- Prin instalarea Comitetelor Provizorii se pune capăt
asemenea acestui sistem adm.- Ele au dreptul să rezolve orice problemă locală
conform legilor în vigoare.Pentru a duce la bun sfârșit toate sarcinile ce ne stau în față este nevoie de
cadre.Ce însemnează cadrele?
Inseamnă oameni care să înțeleagă linia politică a partidului, să înțeleagă
sarcinile lor, să cunoască școlile în care trebe să rezolve sarcinile, să pună în
practică linia politică a partidului.
Să aibe simțul răspunderii. Pentru a avea aceste cadre în primul rând trebuie
să le alegem just.Ce înseamnă a alege just cadrele.Tov. Stalin zice: A alege just cadrele înseamnă: In primul rând a aprecia
cadrele ca fondul de aur al partidului și al statului și a ține la ele, ale respecta. In
al doilea rând a cunoaște cadrele, a studia minuțios meritele și lipsurile fiecărui
militant, a ști la ce post se pot desvolta mai lesne capacitățile acestui militant.In al treilea rând a forma cu îngrijire cadrele, a ajuta pe fiecare militant
care crește, să înainteze, a nu avea frică că pierzi timpul pentru a te ocupa cu
răbdarea de astfel de tovarăși și a accelera creșterea lor. In al patrulea rând,
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a înainta la timp și cu îndrăzneală cadrele noi tinere a nu le lăsa să stea prea
mult în acel loc, a nu le lăsa să mucegăiască. In al cincilea rând a repartiza
militanți la diferite posturi, astfel încât fiecare să se simtă la locul lui. In ches‑
tiunea ridicării de cadre noi, munca se manifestă sub două tendințe: Una
din aceste tendințe este ca, unii strâmbă din nas când se vorbește de cadre.
Aceștia se recrutează din cadre vechi și sunt pătrunși de un spirit monopolist,
le este teama de concurența elementului nou al elementului muncitoresc. Pe
altă parte se întâmplă ca elementele noui, elementele muncitorești, strâmbă
din nas când văd că se folosesc elemente vechi cinstite în aparatul de Stat.
Sarcina noastră constă în a ne orienta nici spre cadrele vechi nici spre cadre
noi, ci în a căuta să coordonăm, să unim cadrele vechi și noi, într’o singură
orchestră a munci de conducere a partidului și a statului. Tov. Stalin. Din
aceasta reese că trebue să dăm atenția cuvenită atât cadrelor vechi cât și celor
noi, deci combinarea lor. Muncind în așa fel ne conducem după principiul
Stalinist.Cum aplicăm aceasta în practică?
In condițiunile de astăzi, în condițiunile ascuțirii luptei de clasă, elementele
dușmănoase în aparatul de Stat constituie un pericol fapt de care trebue să ținem
cont. Aceste elemente sunt cu atât mai periculoase fiindcă astăzi aceștia caută
după dirijare, iar pe de altă parte la prima ocazie te atacă. Deci prima condiție
pentru ridicarea a noi cadre, este recrutarea lor. In condițiunile ascuțirii luptei
de clasă, condițiuni în care ne găsim noi astăzi se impune verificarea temeinică
la recrutarea cadrelor noi și verif. celor vechi.
Pentru aceasta este nevoie de concursul Dvs. pentru a ne ajuta în muncă și a
ne semnala și demasca elementele dușmănoase.Noi știm că și în noul aparat de stat sau mai strecurat elemente dușmănoase
conrupte și afaceriste Exp.
Aceste rămășițe încetul cu încetul vor fi înlăturate.Mai sunt și astăzi elemente vechi care caută să pătrundă în aparatul de Stat
chiar în funcții mai mici numai petru a ne face greutăți.Aceste elemente dușmănoase mai adus cu ei în aparatul de stat și mentali‑
tatea veche.Deci fiecare funcționar din aparatul de stat trebuie să-și înzecească vigilența
atât în interiorul aparatului de stat cât și în exterior. In Secțiunea unde se află
și caută să îndrumeze și pe alți tov. care mai au anumite lipsuri sau încă sunt
familiarizați și caută să rezolve anumite probleme ca în familie sau prieteni.Acolo unde se înrădăcinează acest obicei rodește lipsa de răspundere cu tim‑
pul și o atitudine necinstită față de interesele Statului.Unii dintre tov. au tendința de a aduna în jurul lor în muncă, cunoștințe
prieteni și prin relațiile familiariste dintre acești tov. se răsfrâng în mod negativ
asupra munci.Unii se complac să vină la birou cu întârzieri și chiar dintre membri de
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partid sau șefii de secțiuni dând ocazie și la alți tov. pentru a întârzia. Sa ajuns
până acolo să se semneze în fals în condica de prezență.Aceste lucruri sunt nesănătoase în rândurile funcționarilor așa după cum în
Uzine muncitorul respectă programul tot la fel și noi trebue să respectăm acest
program.Interesul nostru este de a ne ajuta în muncă unii pe alți și a ne folosi de arma
critici și autocritici.ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 572,
Dosar Nr. 11/1949, ff. 45–48
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29. 1949, decembrie. Raportul comisiei județene de
verificare la încheierea verificărilor membrilor de partid
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE
RESITA

RAPORT
de încheiere a lucrăriilor de verificare

Acțiunea de verificare dusă de Partidul Muncitoresc Român în anul acesta,
a avut o mare însemnătate istorică pentru țara noastră. Ea s’a desfășurat în
condițiunile de luptă ascuțită a oamenilor muncii de pretutindeni, pentru apă‑
rarea păcii.
Uniunea Sovietică, marea țară a socialismului, prin lupta dârză a reușit să
înfrângă fascismul și mulțumită ajutorului dat de Uniunea Sovietică în o serie
de țări a triumfat regimurile de democrație populară. Popoarele acestor țări, în
frunte cu clasa muncitoare, condusă de partidele comuniste și muncitorești, au
trecut la construirea socialismului.
Muncitorimea din țările capitaliste, se ridică tot mai mult la lupta contra
exploatatorilor, care încearcă să organizeze un nou războiu.
Astfel lumea împărțită în două lagăre – de de o parte lagărul democrației și
socialismului în frunte cu U.R.S.S. forța conducătoare în lupta pentru pace – pe
de altă parte, lagărul imperialist antidemocratic, în frunte cu Statele Unite ale
Americii, în jurul căreia s’au adunat cercurile marilor capitaliști de pretutindeni.
Forța păcii se mărește mereu, pentru că politica dusă de U.R.S.S. ce are la
bază învățătura Marxist-Leninistă-Stalinistă, corespunde intereselor oamenilor
muncii din toate țările, căci ei doresc pacea și libertatea.
În Franța, Italia, Anglia și chiar Statele Unite ale Americii, muncitorii orga‑
nizează greve și alte acțiuni, care macină poziția economică și politică a siste‑
mului imperialist.
Înfăptuirea Republicii Populare Chineze, a Republicii Democrate Germane,
este încă o lovitură dată lagărului imperialist și o întărire a lagărului păcii.
Imperialiștii, văzând că-și pierd pozițiile, că contrazicerile interne și externe
se adâncesc tot mereu, în dauna lor, vor să rezolve aceste probleme printr’un nou
războiu, care ar vrea să ducă la reîntoarcerea dominației imperialiste. Aceasta
insemna reîntoarcerea exploatării capitaliste, acolo unde ea a fost înlăturată. In
acest scop ei organizează tot felul de blocuri militare și provocări la războiu.
Insă planurile lor sunt demascate de U.R.S.S. și de muncitorimea de
pretutindeni.
Au fost demascați lacheii imperialiștilor din Jugoslavia banda lui Tito și Rankovici.

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

207

Muncitorimea din Ungaria și Bulgaria în frunte cu partidele muncitorești, a
demascat și condamnat banda lui Rajk și Kostov.
Programul de pace al U.R.S.S. a devenit programul de luptă uriașă a mișcării
mondiale, contra ațățâtorilor la războiu și pentru apărarea păcii.
Oamenii muncii din Republica noastră Populară, în frunte cu Partidul
Muncitoresc Român prin lupta dârză și ajutați fiind de U.R.S.S., au reușit să
facă mari realizări. A fost înlăturată exploatarea moșierilor, au fost naționalizate
marile întreprinderi, a fost alungată monarhia capitalisto-moșierească,
țărănimea a trecut la înfăptuirea gospodăriilor colective, întreaga țară este un
șantier, de construire a socialismului.
In fața partidului nostru, stă marea sarcină de construire a socialismului în
R.P.R.
Pentru îndeplinirea acestei mărețe sarcini, partidul trebue să fie puternic.
In acest scop Comitetul Central al P.M.R. a hotărât în anul 1948, începerea
verificării activului de partid și apoi a membrilor de partid.
In ziua de 22 Noemvrie 1948, s’a constituit Comisia Județeană de Verificare
la Reșița.
Această Comisie a depus o muncă într’o regiune unde Societatea U.D.R.,
compusă din acționari englezi, americani și francezi, în colaborare cu guver‑
nele burghezo-moșierești din țară, au folosit diferite metode în scopul exploată‑
rii pentru a culege câștiguri cât mai mari.
Mișcarea muncitorească din Reșița, încă din timpul stăpânirii AustroUngare, era condusă de elemente cari s’au lăsat influențate de conducerea
Societății U.D.R. și sub influența P.S.D.-iștilor de dreapta, oportuniștii, conduși
de Flueraș, Titel Petrescu, Gherman și alți trădători, cum erau Mustețiu, Bernau
și alții.
Sindicatul metalurgist sub influența social-democraților de dreapta a reușit
să organizeze un număr considerabil de muncitori din această regiune și i-au
educat într’un spirit împăciuitorist și ce este și mai grav în spirit anti-bolșevic /
contra U.R.S.S.
Acești conducători au devenit sprijinitorii regimului burghezo-moșieresc,
dovada este că la acțiunea muncitorimii dela Grivița, în loc să se solidarizeze cu
această acțiune, au interzis chiar și tineretului să sprijine din punct de vedere
material.
Ei au arătat în mod demagogic că acțiunea muncitorilor ceferiști, precum
și acțiunile greviștilor din alte localități, nu au nimic comun cu interesele
reșițenilor. Ei îndemnau muncitorii să-și vadă de gospodăriile lor, abătându-i
dela lupta de clasă.
In perioada legionară și hitleristă unii oportuniști și trădători din conduce‑
rea sindicatului și a partidului social-democrat au împins o parte din muncitori
pe drumul șovinismului spre hitleriști.
Fiind un număr mare de muncitori, concentrați la un loc, prin metodele lor
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de constrângere și răspândire a urii naționale și șovine, au reușit să otrăvească
o parte însemnată a muncitorimii, din această regiune.
Partidul Comunist din România, a reușit cu toată această situația dela Reșița,
să țină legătura cu muncitorii prin tineretul socialist, care transmitea linia
partidului, iar după desființarea tineretului în 1938, a fost organizat la Reșița,
Partidul Comunist și U.T.C.
Organizația de partid din Reșița, desigur încă slabă, dar totuși a putut după
directivele Partidului Comunist, să organizeze o grevă în 1940, când legionarii
au venit la putere și au fost siliți să dea muncitorilor un salar mai mare.
In urma desființării breslei în 1940, și arestării unor tovarăși tineri și din
conducătorii breslelor, muncitorii au fost intimidați. Dela această dată partidul
a avut slabe legături, pentru aceste motive a crescut influența hitleriștilor și a
antonescienilor.
In timpul războiului antisovietic, unii muncitori conștienți au simpatizat cu
începuturile acțiunilor din Muntele Semenic, dându-le chiar ajutor.
După 23 August 1944, o parte din muncitori, intelectuali și țărani, care au
făcut parte din organizațiile fasciste, au căutat să intre în partidele muncitorești.
Această situație a adus greutăți Partidului Comunist îndeosebi în perioada
1945–1947, când situația economică era grea. Elementele hitleriste și legionare,
s’au ascuns îndeosebi în Partidul Social Democrat, aceștia exploatau situația
grea și aruncau vina pe spinarea Partidului Comunist.
Aceste elemente care nu aveau nimic comun cu lupta ce o ducea clasa
muncitoare, făceau tot felul de manevre pentru a rupe frontul unic, făceau
încercări de a provoca greve, căutau să compromită contractul colectiv, etc.
Reacționarii exploatau numele partidului social democrat pentru ași face jocul
lor mârșav.
Unii dușmani notorii ai clasei muncitoare, au fost demascați prin procesul
lui Popp, fost director general al Uzinei Reșița, din care a reeșit cum s’a frâ‑
nat producția, cum s’a trimis marfa pe piața neagră și cum se făceau sabotaje
numai ca să dezorganizeze economia țării noastre, să compromită regimul,
având legături cu imperialiștii anglo-americani.
Pentru întărirea partidului și a muncii de partid, ca să putem ține pași cu
realizările din țara noastră, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român
a dat ajutor prețios pentru a progresa la muncă.
Un astfel de ajutor prețios a fost comisia trimisă la Comitetul Central al
P.M.R. în 1948, luna Septembrie-Octombrie, pentru reorganizarea activului
Județean și al organizațiilor de massă.
In urma muncii acestei comisii, au fost scoase o serie de elemente oportuniste
și fasciste din muncă de răspundere din organizațiile de partid și organizațiile
de massă, prin aceasta partidul și organizațiile de massă s’au întărit.
Incepând acțiunea de verificare, în prima fază a lucrărilor s’au verificat 265
de tovarăși din totalul membrilor de partid de 6500 tovarăși.
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In urma verificărilor au fost scoși din funcțiuni un număr de 74 persoane,
nefiind corespunzătoare.
După instalarea Comisiei Județene de Verificare, fiind această regiune de
așa natură, că mulți muncitori au luat parte în organizațiile fasciste, Comisia
Județeană a strâns un prețios material documentar, pentru a vedea activitatea
fiecăruia din trecut, o metodă bună a adoptat Comisia prin aceea că a făcut pre‑
lucrări de cazuri specifice înainte de a începe verificarea într’un sector, arătând
necesitatea de a veni sinceri membrii de partid în fața Comisiei.
Din verificarea Comitetului Județean Reșița a reeșit următoarele:
1. Biroul Comitetului Județean, a dus o muncă sectară fără a mobiliza și a
avea sprijinul întregului comitet.
2. In munca lor au fost înconjurați de o serie de elemente dubioase, care au
împiedicat întroducerea liniei partidului.
3. Tovarășii nu au urmărit munca în spiritul vigilenței și luptei de clasă.
Deasemenea la verificarea activiștilor de partid de plăși, sectoare și din biroul
organizațiilor de massă, se resimte puternic educația trecutului, pronunțat spi‑
rit împăciuitorist a social-democrației de dreapta, de acoperire a lipsurilor și a
activității trecutului.
La sectorul II. Motoare, la ședințele colective s’a simțit spiritul nesănătos, în
urma educației primite în trecut dela trădătorul Mustețiu.
Aprecierea făcută de un tovarăș în legătură cu clica de maeștrii, cu apucă‑
turi nesăntoase, unde se învârtește tov. Keller, o parte din tovarăși au căutat să
înăbușe această discuție, subliniind că ar fi foarte rău dacă a doua zi vor afla, că
au fost vizați maeștrii sectorului în ședința de verificare.
In critica făcută tov. Gheju Ion, un tovarăș bun din ilegalitate, însă care a
fost pe frontul de răsărit ca radiotelegrafist unde și-a îndeplinit „conștiincios”
datoria de ostaș, câțiva membrii de partid s’au arătat nemulțumiți, chiar a doua
zi spunând că așa un tovarăș cum este Gheju, nu este just să fie „criticat”.
Majoritatea celor scoși din muncă sau excluși din partid nu au arătat în fața
partidului, nici la încadrarea în partid sau la trimiterea lor în școli și nici în cur‑
sul lucrăriilor de verificare trecutul lor compromis.
Activitatea în organizația de partid nu s’a dus colectiv, nu s’a reușit să se
antreneze până jos toți membrii de partid, pentru a li se da sarcini concrete și
nu s’a controlat munca.
S’a simțit că grupele de partid nu au trăit viață de partid pentru aceasta
massele nu au răspuns la chemarea partidului în număr suficient, față de
marele număr de muncitori din Reșița, cum ar fi la întrecerile socialiste și la
depășirea normelor.
In urma ajutorului dat de Comisia venită dela Comitetul Central munca
politică și organizatorică s’a îmbunătățit.
S’a reușit să se desvolte spiritul de răspundere în muncă, de combativitate
față de dușmanul de clasă.
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La sectorul Locomotive, rămânea producția în urmă, în cursul lucrăriilor
de verificare, desbătând și această problemă, organizația de partid a mobilizat
muncitorii, prin muncă voluntară, prin supravegherea atentă și antrenarea
muncitorilor, de atunci programul de îndeplinește și depășește.
Până la verificare, existau foarte multe încercări de sabotaje și efectuări de
sabotaje, mai ales în sectorul C.F.U., Laminoare și Oțelărie și aici organizațiile
de partid interesându-se mai de aproape, în colaborare cu administrația, au
reușit să elimine aceste încercări și sabotaje, care împiedicau bunul mers al
producției.
Un alt aspect pozitiv al verificării a fost și acela, că în ultima fază de verifi‑
care, membrii de partid au început să folosească din plin arma criticii și auto‑
criticii, ajutând atât verbal cât și în scris Comisia de Verificare.
Au început să ia poziție hotărâtă împotriva lipsurilor, ceea ce a dovedit încre‑
dere în partid văzând felul cum se face verificare.
De exemplu: tov. Mezin Petru, care în timpul când a fost atacat de un ban‑
dit, dușman al clasei muncitoare, s’a luptat cu el pe viață imobilizându-l, astfel
prins și predat organului de securitate.
Biroul Comitetului Județean nu a reușit să antreneze sindicatul, care a fost
slab și nu primea ajutor suficient dela Confederația Generală a Muncii.
Dacă în sectoarele din fabrică s’a reușit creșterea și îmbunătățirea muncii
politice, nu s’a întâmplat tot acest lucru cu plășile Reșița, Bocșa și Anina, unde
Comitetul Județean nu s’a interesat îndeaproape de felul cum se muncește, de
ridicarea elementelor bune în munci de răspundere și nu a controlat munca.
In plasa Bocșa, atât în conducerea organizațiilor de partid, cât și în cele de
massă, au intrat elemente cu trecut dubios, legionari, etc., acest lucru fiind în
parte opera fostului secretar de plasă Poll Petru, element dușmănos strecurat
în partid.
In urma verificării au fost scoase aceste elemente și înlocuite cu elemente
muncitorești, după care se simte îmbunătățirea muncii.
La darea rezultatului verificării, s’a prelucrat și scos în evidență atât lipsurile
întregului colectiv din sector și plasă, cât și individual, ceeace a dus la întărirea
muncii.
In urma ședințelor de lucru pe care le-am avut la Comisia Centrală de
Verificare, Comisia a învățat și a aplicat prelucrarea.
Comisia, la început, nu a fost ajutată de membrii și nemembrii de partid și
aceasta în largă măsură pentrucă nu s’a știut cum să fie antrenați. Iar pe de altă
parte, pentru că nici Comitetul Județean nu a dat suficient ajutor lucrăriilor de
verificare.
In privința ridicării nivelului politic, Comisia nu a studiat în întregime mate‑
rialul recomandat de Comitetul Central, în colectiv a citit și a desbătut material
de partid și ziarul.
Participarea membrilor și a nemembrilor în perioada verificării, în
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majoritatea cazurilor era bun, la prima fază de verificare participau dela 70–80
tov. membrii și 15–20 nemembrii. In faza a doua, dela 50–60 membrii și 15–20
nemembrii.
La fiecare organizație de bază, mobilizările erau făcute de organizația de
partid și controlate de Comisia de Verificare și în faza a doua de Subcomisie, de
sigur au fost și lipsuri. In două cazuri a trebuit să fie amânată ședința de verifi‑
care pentru faptul că nu a fost bine pregătită. Un caz a fost la fabrica de bricheți
și celălalt la Laminoare, de altfel frecvența la începutul verificării a unui sector
era totdeauna mai bună și mai târziu a fost o delăsare, ceeace dovedea că a fost
slabă mobilizarea.
Ajutorul organizațiilor de partid a fost permanent, la început mai mult,
mai târziu prin schimbările din Biroul Județean a fost o slăbire, după aceea s’a
îmbunătățit, însă în ultima perioadă de 7–8 săptămâni, în urma trimiterii a 14
tovarăși activiști la școala de cadre de partid, desigur lipsa acestora au simțit-o
nu numai Subcomisiile însă și organizațiile de bază.
Colaborarea dela începutul verificării până la terminare cu Comitetul
Județean, a fost bună. La orice apel al nostru s’au luat măsuri și s’a primit sprijin.
La ședințele de verificare activiștii de partid, la început au participat mai slab,
însă mai târziu au luat parte activă.
În ultima perioadă, înainte de verificarea membrilor de partid, a fost o prelu‑
crare în organizația de bază respectivă despre importanța verificării. Un ajutor
prețios ne-au dat unii responsabili de cadre din sector și plăși, la fel 96 tovarăși
care au muncit în Subcomisii la munca tehnică, dintre care o serie de tovarăși
au fost ridicați în Subcomisii și alte munci.
Pe baza unui plan de muncă al Subcomisiei pe o săptămână, organizatoricul
Comitetului Județean, a trimis zilnic 1–2 activiști la fiecare Subcomisie, care au
stat până la urma verificării, luând cuvântul și aici la ănceput mai puțin, iar mai
târziu mai mult, pentru a contribui la munca de verificare, de a sparge spiritul
împăciuitorist, ce se manifesta în ședințele de verificare.
Membrii din Biroul Județean, afară de tov. Mikulik, puțini frecventau
ședințele de verificare.
Lipsa de ajutor s’a simțit mai mult în munca de agitație fiind un număr
suficient de agitatori, însă munca lor a lăsat de dorit nu au reușit să mobilizeze
membrii ca să ia cuvântul și să participe efectiv în discuții, astfel au fost cazurile
la organizațiile de bază: Contabilitate, Salarii, Direcțiune și Fabricație.
Ședințele de verificare au decurs pe baza unui plan de muncă, care s’a întoc‑
mit de Subcomisii și discutat cu sectorul sau plasa respectivă.
La complectarea chestionarelor s’a făcut prelucrarea cum trebue complec‑
tat chestionarul și importanța verificării și a datelor exacte în chestionar în
mod sincer. S’a reușit ca în mare măsură să se complecteze în chestionar și
apartenență lor politică.
In primele ședințe de verificare a sectoarelor, mobilizările nemembrilor erau
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bine organizate, însă către sfârșit participarea era într’un număr foarte restrâns
dela 4–8 tovarăși, ceeace era și lipsa de bună mobilizare.
Sedințele de verificare au decurs într’un spirit partinic, dacă la începutul
verificării era o atmosferă mai rigidă între Subcomisii și tovarășii din sală, unele
Subcomisii păreau ca judecători de Tribunal, această stare mai târziu a dispărut
prin ajutorul dat de Comisia Județeană.
La început verificarea nu a atins scopul dorit, neavând încă experiență în
muncă, Subcomisiile puneau întrebările mecanic, de exemplu: înainte de 23
August ce politică ai făcut? ai fost legionar? etc. In urma acestor greșeli, Comisia
Județeană de Verificare a dat un ajutor prețios, deplasându-se la ședințele de
verificare și prin întrebările puse a dat ajutor Subcomisiilor pentru a vedea cum
trebue dusă această muncă.
Intrebările puse mai târziu au fost în jurul producției, activitatea în munci
de partid și trecutul respectivului, în urma cărora era și ședința mai educativă.
Constatând activitatea organizațiilor de bază, părțile negative și părțile pozitive.
Sedințele au decurs într’un spirit critic, însă nu au reușit totdeauna să fie
și autocritic iar organizația de bază unde erau mulți funcționari, de exemplu
Contabilitate, Salarii, Direcțiunea Fabricație etc., nu au reușit să fie antrenați
membrii și nemembrii prezenți pentru a critica respectivii supuși verificării.
Aceste ședințe oglindeau un spirit împăciuitorist.
Pentru a înlătura aceste lipsuri s’a ținut o ședință de către Comitetul Județean
de partid și Comisia Județeană cu agitatorii, pentru a-i lămuri cum să pună pro‑
blemele la membrii și nemembrii de partid, cum să-i antreneze ca să ia cuvân‑
tul la ședințe, însă totuși până la urmă nu a reușit în mare măsură să înfrângem
acest spirit împăciuitorist.
La combaterea acestui spirit s’a folosit mai mult activiști de partid, nemem‑
brii de partid și U.T.M.-iștii, care în unele cazuri ne-au dat un ajutor prețios cu
rezultate pozitive. Coordonarea muncii Comisiei Județene a fost făcută pe baza
unui plan de muncă săptămânal, care era discutat și pe urmă aplicat.
Slăbiciunea a fost că nu s’a ținut ședință de analiză a muncii Comisiei Județene
și numai atunci când erau ridicate probleme care s’au discutat în colectiv.
O lipsă importantă a fost controlul și ajutorul insuficient pe teren. Dacă în
primele luni a verificării, când erau 4 Subcomisii și n’au fost apeluri, a fost mai
bine, în ultima perioadă era mai slab, fiind nevoie de a se utiliza timpul mai
mult cu apelurile.
Scăpând de sub control câte o Subcomisie, desigur munca avea de suferit,
însă observând la timp aceste scăpări, s’au luat măsuri de îndreptare.
De exemplu: nu s’au controlat dosarele pe teren pentru a vedea dacă au
material suficient documentar, nu s’au controlat suficient statisticile conduse
de Subcomisii, care ulterior ne-a dat o muncă pentru a corecta.
La fel nu s’a făcut totul pentru a antrena tovarășii din Subcomisii să citească
material de partid, afară de ziare.
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Cele 7 Subcomisii în general și-au dat tot interesul să îndeplinească sarcinile
primite dela Comisia Centrală de Verificare, prin Comisia Județeană. In general
Subcomisiile au reușit în mare parte să excludă din partid elemente străine cla‑
sei muncitoare și să conducă ședințele educative dând tot sprijinul membrilor
de partid pentru ași vedea greșelile, pentru ași îmbunătăți munca.
Desigur au fost și slăbiciuni, de exemplu: prin lipsa de control la convocări,
au fost invitați hitleriști și legionari la ședințele de verificare, la fel și excluși,
care apoi a fost nevoie să fie invitați să părăsească sala.
Din lipsa de vigilență la sectorul Furnale, nu s’a controlat lista prin care nu
au fost convocați toți tovarășii ce cunosc pe cei supuși verificării, în urma cărora
și rezultatul a lăsat de dorit.
Subcomisia No. 1 a exclus prea ușor fără a lua măsuri pentru cercetarea mai
profundă, de exemplu: a fost exclus tov. Tambor Ignație din sectorul I. Poduri
și Kniesner Villiam din organizația de bază Mașini, care au fost excluși moti‑
vându-se că ar fi fost fasciști activi, fapt ce s’a stabilit că nu era adevărat.
Ing. Probst, care a fost legionar, iar la rebeliune a trimis muncitorii la
Caransebeș cu camioane, ca să ia parte la rebeliune, a dat afară din serviciu un
evreu, acesta a fost confirmat, neavând toate datele despre el, fiind mutat în altă
parte. Când muncitorii au auzit că este confirmat și-au arătat nemulțumirea
față de hotărârea Subcomisiei. S’au luat măsuri pentru excluderea acestuia.
Desigur pentru eliminarea de greșeli, Comisia Județeană de Verificare a ținut
la 2–3 săptămâni câte o ședință cu Subcomisiile, pentru schimb de experiență,
prin care și-au însușit metodele cele mai bune de muncă, aceste ședințe au fost
ținute permanent până la terminarea verificării. La fel în aceste ședințe s’a făcut
instructaj pe baza directivelor Comisiei Centrale de Verificare și s’au tras con‑
cluzii pe baza muncii Subcomisiilor.
Un sprijin prețios a fost ședința ținută cu Județenele la Timișoara, unde
delegatul Comisiei Centrale de Verificare a contribuit pentru întărirea în muncă
a Subcomisiilor.
O altă lipsă importantă a Subcomisiilor a fost că cu toate că s’a atras atenția
că dosarele să aibă material documentar pentru excluderi, nu s’au verificat dosa‑
rele, în urma căruia sunt o serie de excluși fără material documentar, mai cu
seamă la plăși, bazându-se mai mult pe cele constatate la ședințele colective.
Tovarășii țărani nu au vroit să pună pe hârtie problemele cerute, chiar în
complectarea chestionarelor au fost greutăți.
S’a întâmplat ca unele Subcomisii nu au verificat individual pe tovarășii
cooptați în Subcomisii, ca apoi la verificare să fie schimbați cu alții.
In ceeace privește educarea și ridicarea nivelului politic s’a neglijat citirea
ziarelor, articolului de fond, Subcomisiile din Reșița au mai citit, însă cei dela
plasă neprimind ziarele la timp au rămas în urmă cu cititul.
La începutul verificării s’a manifestat o neîncredere în tovarășii cooptați din
organizațiile de bază în Subcomisii, din care cauză nu au fost folosiți pentru
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munci tehnice, ceeace a determinat și rămânerea în urmă cu munca tehnică,
cum era cazul la Anina, Subcomisia tov. Weiss, care fiind criticat a înlăturat
această neîncredere și de atunci a progresat frumos în muncă.
Au fost cazuri când tovarășii președinți de Subcomisii nu au avut suficientă
răbdare de a fi calmi cu respectivul supus verificării, având unele ieșiri mai
dure, ceeace nu era bine.
S’a întâmplat că în unele organizații de bază, în dosare nu se găsesa nici un
material de partid, afară de adeziune sau că toate referințele lăudau pe respecti‑
vul, deși erau cazuri de excludere.
Au fost unele organizații de bază cu mulți analfabeți, unde mersul muncii a
fost prin aceasta frânat.
La sfârșitul verificării mobilizarea membrilor care nu au fost încă verificați,
s’a făcut foarte greu, fiind necesare convocările de mai multe ori, la fel și la
împărțirea carnetelor, în urma căreia pierdeau mult timp.
Până în prezent s’au primit 144 de apeluri dintre care au fost rezolvate 80,
din aceștia au fost 11 excluderi anulate, fiind greșit, pe motive neîntemeiate.
S’a putut constata că o serie de tovarăși nu ar fi făcut apel dacă s’ar fi explicat
gravitatea greșelilor, s’au luat măsuri ca Subcomisiile la ședințele de verificare
să se prelucreze și această problemă.
S’au constatat și unele greșeli la înmânarea carnetelor provizorii, deși s’au
luat măsuri pentru lămurirea tovarășilor care primesc carnete, s’a întâmplat că
o femeie și-a lăsat carnetul de membru la un precupeț pentru 1 kg. de struguri.
La fel sunt cazuri cu pierdere de carnete provizorii.
Majoritatea membrilor de partid s’au prezentat sincer în fața partidului,
îndeosebi muncitorii, făcându-și autocritica și au recunoscut greșelile luându-și
angajamente pentru a le îndrepta. La fel criticau pe cei supuși verificării, ceeace
nu putem să spunem despre intelectuali și țărani, care aveau mentalitatea mai
împăciuitoristă.
Subcomisiile au trebuit de mai multe ori să intervină ca să ia cuvântul
tovarășii din sală și să dea ajutor pentru verificare.
Problemele esențiale ridicate la ședințele de verificare erau în jurul producției,
activității în muncile de partid și trecutului respectivului. In centrele industri‑
ale s’au discutat întrecerile socialiste și ridicarea normelor, iar multe discuții
erau în jurul încadrărilor pe clase și categorii. Unde de multe ori se prezenta
o nemulțumire manifestând că erau rău încadrați, iar despre munca de partid
se frământau asupra problemelor cum își îndeplinesc sarcinile, cum își cunosc
sarcinile, dacă răspund la chemarea partidului, etc. Prin felul acesta, desigur
prin îndrumări și propuneri, ședințele au devenit educative. Prin aceste ședințe
unde erau tehnicieni, muncitori și funcționari, de multe ori s’a putut constata
unde este lipsa de vigilență și datoria pentru a îmbunătăți calitatea și cantitatea
producției, în urma cărei constatări s’au luat angajamente și măsuri pentru a
înlătura slăbiciunile atât în producție, cât și în munca politică și în viața socială.
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La țară s’au ridicat mai multe problemele colectării, fiind în multe localități
aplicate directivele mecanic, lipsa de marfă la Cooperativele sătești, etc.
Acțiunea de verificare este bine văzută de membrii și nemembrii de partid,
și văd forța partidului și mulți se exprimă că nu ar fi crezut că partidul chiar
așa hotărât să-și curețe rândurile sale și abia așteaptă ca să se deschidă porțile
partidului pentru ca să ceară să fie primiți ca membrii de partid.
Este bine văzută verificarea, pentru că nu se făcea excepție, de exemplu:
Franț Traian Păulică, care a fost directorul Minei Doman, după darea rezulta‑
tului a luat cuvântul și a spus că este mulțumit cu hotărârea Subcomisiei, el își
dă seama că a făcut multe greșeli și vede că nu poate fi deocamdată membru
de partid, însă el va munci și va fi din nou membru de partid. La fel se vede că
Subcomisia a judecat drept că nu a exclus numai pe el ci pe toți ceilalți cari au
fost cu trecut pătat și aceasta îl face să fie mulțumit.
După terminarea verificării a organizației de bază C.F.U. s’a ridicat tov.
Barbu, nemembru de partid și membru în U.T.M. și cerea Subcomisiei să fie și
el verificat, fiindcă și el ar avea nevoie de acest ajutor ce l-au primit membrii de
partid la verificare.
In lucrăriile de verificare s’a constatat că majoritatea membrilor de partid
au nivel politic scăzut, însă cu atât mai mult este interesul desvoltat asupra
producției, se simte creșterea conștiinței de clasă.
Insă la organizarea diferitelor acțiuni și adunări, tovarășii iau parte și răs‑
pund la chemarea partidului.
Se observă o schimbare în mentalitatea din trecut și față de prezent este un
progres în ce privește conștiința de clasă, vigilența și lupta de clasă. Desigur nu
este încă la înălțime această schimbare, căci educația din trecut s’a înrădăcinat
adânc în mentalitatea cetățenilor din această regiune.
In multe organizații de bază nu se ducea activitate de grupă, nu se știe cine
este responsabilul de grupă, așa cum era la organizația de bază C.F.U., la fel
organizarea grupelor era în așa fel, că nu puteau să se facă adunări de grupe,
deoarece membrii acestor grupe lucrau în diferite secții.
Sectoarele nu au dat suficient ajutor și control în organizațiile de bază. Au
fost cazuri când secretarii organizațiilor de bază au primit această funcție fără
să li se dea nici o instrucțiune cât de elementară, de felul cum să-și ducă munca.
In sectorul V. C.F.U. tov. Brettner a primit sarcina de secretar al organizației de
bază fără a i se da îndrumări, pentru acest motiv această organizație de bază
multă vreme a activat slab.
In organizația de bază dela Văliug, elemente dubioase, nemembrii de partid,
socotindu-i simpatizanți, multă vreme au participat la ședințele organizației de
bază. In biroul org, de bază erau elemente dubioase ca: Badea Busuioc, ce s’a
dovedit că a fost șef de garnizoană legionară și alții. Jurma Lazăr, Sârbu Ion și
încă 3 inși deblocați din armată și cunoscuți foști legionari și maniști.
In Plasa Bocșa, secretarul plășii Poll Petru, ce avea legături cu dușmanul de

216

FELICIA N VELIMIRO V I C I

clasă, sistematic a întrodus în partid maniști, proteja elemente dubioase și înlă‑
tura sistematic pe tovarășii buni din funcții de conducere. Făcea tot ce putea ca
să împiedice bunul mers al partidului și să compromită partidul.
Secția de agitație și propagandă a desfășurat o slabă activitate. Din verificare
a reeșit că 60% din tovarăși, nu au citit statutul partidului, mai sunt membrii de
partid care nu citesc Scânteia. Conducătorii partidului nu sunt bine cunoscuți.
Slab ajutor a dat Comitetul Județean pentru bunul mers al aparatului de
Stat și administrației uzinei. In unele funcții importante au pătruns elemente
ca: Dăscălescu Augustin, un fost maior deblocat care a reușit să ajungă șeful
Securității Uzinei și făcea agitație între muncitori, exploatând greutățile econo‑
mice și ținea legătură cu dușmanii înverșunați ai partidului.
Sau cum este cazul lui Voinescu, care înainte a fost agent de Siguranță și se
ocupa cu problema comunistă.
Toate acestea arată că a fost o slabă vigilență în partid.
Prin aceste exemple, reese că partidul din Reșița nu a putut să cuprindă toate
instituțiile, întreprinderile și plășile, fiind o serie de elemente dușmane clasei
muncitoare, care până în ultimul moment serveau reacțiunea în dauna clasei
muncitoare prin diferite metode.
Indeosebi, Secția de Cadre nu a ajutat suficient responsabilii de cadre la
sectoare și plăși ca ei la rândul lor să ridice în muncă de răspundere elemente
cinstite și corespunzătoare, nu s’a dat ajutor suficient cadrelor noui ridicate în
muncă pentru ași cunoaște sarcinile ce le revin.
Linia partidului în mare măsură a fost întrodusă în organizațiile de massă,
însă nu a fost o legătură strânsă, organizată și numai din timp în timp aceste
legături erau mai normale.
Din această cauză desigur au scăpat de sub controlul partidului unele
organizații de massă și nu au putut să ducă o muncă mai rodnică. Cum era
F.P., A.R.L.U.S. și U.P.M. și într’o măsură oarecare Sindicatul Sovrom-Metal.
La U.P.M. s’a constatat o neînțelegere în Comitet care frâna munca
organizației, pentru că ei se ocupau mai mult cu frecături personale, în loc să
muncească într’un mod organizat.
Legăturile mai organizate au fost cu U.F.D.R. și U.T.M. la Reșița, însă în
plăși aceasta a lipsit.
Dușmanii de clasă, acolo unde au simțit mai mult lipsa de vigilență a par‑
tidului s’au cuibărit căutând să deruteze activitatea partidului. Așa cum a fost
la Văliug, unde din 145 de verificați a fost nevoie să fie excluși 73 de elemente
necorespunzătoare.
La doman, din 60 de verificați, au fost excluși 33 de inși.
In sectorul Anina, în organizația de bază a Uzinei electrice din 84 verificați,
au fost excluși 30 inși, dintre care majoritatea au fost hitleriști.
Sectorul III. Locomotive, au fost verificați 395 și s’au exclus 118 inși, dove‑
dindu-se elemente necorespunzătoare.
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In urma verificării și a muncii Comitetului Județean, s’a curățat partidul de
o serie de elemente străine partidului, iar partidul s’a întărit.
Frecvența membrilor de partid a crescut cu 25% la sectoarele II, III, IV, V, la
Anina, plasa Reșița și Bocșa.
In sectorul I, a scăzut frecvența pe motivul că fiind tovarăși tineri în biroul
organizației de bază și nu pot încă să țină ședințe atrăgătoare, iar la sectoarele
VI, VII și VIII frecvența se menține ca și în trecut. Atmosfera la ședințe și
întreaga muncă de partid, cât și în producție putem spune că s’a îmbunătățit.
Acest lucru s’a putut constata cu toate că în ultimul timp am avut ședințe și
meetinguri aproape în fiecare zi, că toate au fost reușite și s’a putut observa o
îmbunătățire simțitoare în agitație la aceste adunări.
In ceeace privește nivelul politic al membrilor de partid, se poate observa
că este mai ridicat. Atitudinea lor față de muncă este o atitudine sănătoasă,
contribuția lor la realizarea planului economic înainte de termen, întreceri soci‑
aliste mai masive, dovadă avem realizările în producție la Mina Lupac, Samot,
Fabrica de Motoare, Fabrica de Mașini Agricole Bocșa-Română, Puțul Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Anina, etc. Linia fină reversibilă și mijlocie Oțelăria și alte secții
lucrează în contul anului 1950, pe când în trecut nu au atins niciodată așa o
producție.
In ceeace privește vigilența, ținându-se seama că în trecut erau o serie de
sabotaje, s’au ars motoare, au explodat încărcături în Cuptorul Siemes Martin
la Oțelărie, astăzi toate acestea nu se mai întâmplă așa des, cât și participarea la
cursurile serale și studiul individual s’a mărit.
In urma verificării s’au ridicat o serie de tovarăși în munci de răspundere în
organizații de bază și sectoare, în locul celor excluși.
Au fost propuși pentru ridicarea în funcții de partid 286 de tovarăși, iar pen‑
tru a fi trimiși la școli de partid, un număr de 459 tovarăși.
Intensificarea vieții de partid nu merge în ritmul în care s’ar cere față de
sarcini, tocmai din cauza scoaterii din muncă a o serie de tovarăși care au fost
trimiși la școală timp de 6 luni și 1 an.
Iar pregătirea tovarășilor puși noui în muncă, cer timp de a câștiga experiență
în muncă.
La fel Comitetul Județean este descomplectat și secțiile nu sunt toate com‑
plecte. Insă în general se observă o ridicare a conștiinței de clasă. In perioada
verificării, reacțiunea s’a manifestat în diferite forme, de exemplu: la sectorul V,
un fost legionar strecurat în ședința de verificare punea problema că mereu se
cere îndeplinirea sarcinilor, însă nimeni nu-l întreabă în ce locuință locuește.
In Comuna Secul, s’au răspândit manifeste calomnioase contra regimului.
La Bocșa-Română, s’a afișat portretul ex-regelui.
S’au făcut afișe cu inscripția monarhiei și afișate la Reșița.
Unii baptiști voiau să folosească ședința de verificare pentru a răspândi
credința lor, ceeace a fost combătut cu tărie.

218

FELICIA N VELIMIRO V I C I

In comuna Fizeș, chiaburii stăteau la colțul străzii și amenințau pe acei care
mergeau la verificare, spunându-le „mergeți numai ca să vă punem pe lista
neagră, că se întoarce roata și o să pățiți cu toții”.
La Doman, s’a manifestat deschis Peter Ioan, fost instructor la D.M.
organizația paramilitară hitleristă în mod obraznic, spunând „că mi-e tot una,
ori mă excludeți, ori nu, în trecut au fost 17.000 domni și acum la fel sunt
domni”.
Desigur toate acestea dovedesc că dușmanul de clasă se manifestă în diferite
forme, simțindu-și sfârșitul.
Deaceea datoria noastră în urma acestui uriaș sprijin ce ni s’a dat prin verifi‑
carea membrilor de partid, trebue pe mai departe desvoltate toate învățămintele
culese în perioada verificării, trebuesc însușite și aplicate pe teren.
Cea mai bună dovadă este dacă confruntăm situația dinainte de verificare cu
cea din prezent și vom vedea deosebirea pe care trebue s’o apreciem ca progres
și s’o întărim printr’o muncă mai intensă. Prin ridicarea nivelului politic ideo‑
logic, prin vigilența de clasă, ca să nu cadem în greșelile trecutului.
Si de data aceasta cu ocazia verificării s’a dovedit justețea cuvintelor marilor
noștri conducători, – că curățind partidul de elemente oportuniste, partidul se
întărește. Dovadă este că partidul prin verificare s’a întărit din punct de vedere
organizatoric, politic și ideologic.
Nu trebue însă să dormim pe lauri, dușmanul de clasă va încerca să pătrundă
și mai departe în partid.
Invățătura trasă din acțiunea de verificare s’o folosim în permanență.
Să păstrăm trează vigilența de partid, păstrând curat partidul nostru. O per‑
manentă preocupare trebue să fie de a ridica cadre sănătoase, să le educăm în
spiritul marxist-leninist-stalinist.
Să ridicăm conștiința de clasă a membrilor de partid, în spiritul
internaționalismului proletar, muncind cu abnegație pentru ridicarea
cunoștințelor noastre profesionale, pentru a putea îndeplini cu mai mult succes
planul economic de Stat.
Numai așa vom contribui cât mai efectiv la construirea socialismului.
Să luptăm fără șovăire pentru a păstra unitatea partidului nostru, întărind
munca noastră organizatorică și politică.
Să avem merem în față noastră experiența marelul Partid Comunist /
bolșevic/ în fruntea căruia stă marele STALIN.
Bayerle J
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, ff. 219 –234
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30. 1949, decembrie, 18. Raport al comitetului județean
de partid referitor la încheierea verificărilor membrilor
de partid
CONCLUZIA ȘI SARCINILE COMITETULUI JUDEȚEAN
REȘIȚA, LA ÎNCHEIEREA VERIFICĂRII

Tovarăși și Tovarășe,
Comitetul Județean este întru totul de acord cu raportul făcut de Comisia
Județeană de verificare și cu discuțiile avute în jurul acestuia. Din acest raport a
reeșit o serie de lipsuri ce au fost constatate de către comisia de verificare dela
începutul verificărilor și până la încheierea lucrărilor ei de verificare.
Această verificare a activului și a membrilor Partidului nostru, s’a făcut
într’o perioadă când pe plan extern, popoarele iubitoare de pace și democrațiile
populare în frunte cu Uniunea Sovietică duc lupta hotărâtă, pentru demascarea
imperialiștilor, cari pregătesc un nou răsboiu.
Verificările s’au făcut în perioada de creștere și întărire a lagărului democratic
cu noui țări ca Republica Populară Chineză și Republica Democrată Germană.
În fruntea popoarelor care luptă pentru pace se situează Marea Uniune Sovietică
condusă de către genialul conducător al oamenilor muncii din toată lumea Tov.
Stalin, a cărui 70-a aniversare a nașterii o sărbătorim în ziua de 21 Decembrie.
Uniunea Sovietică prin reprezentanții ei în Organizația Națiunilor Unite, a
demascat permanent și fără cruțare manevrele imperialiștilor anglo-americani,
de a falșifica și a renunța la hotărârile luate în comun la Ialta și Potzdam și de a
pregăti în ascuns un nou răsboiu. Au trecut timpurile spune tov. Malencov, când
imperialiștii puteau pregăti răsboiul cu cea mai adâncă taină și când răsboiul se
năpustea pe neașteptate asupra capetelor popoarelor, punându-le în fața faptu‑
lui împlinit. Tovarășul Vâșinsky a demascat scopul urmărit de imperialiști, prin
creierea de blocuri și fel de fel de baze pe teritoriul tuturor țărilor capitaliste.
Expunerile făcute în acest sens au înarmat clasa muncitoare cu noi și puter‑
nice documente, în lupta împotriva imperialismului.
De o deosebită importanță sunt rezoluțiile Biroului Informativ a unor Partide
Comuniste și Muncitorești, ce s’a ținut recent la Buda-Pesta, unde s’a analizat
situația politică și s’au trasat sarcini de viitor.
Ca una din problemele de bază, s’a trasat și pe viitor ca sarcină, lupta pentru
pace.
Măreția și puterea mișcării internaționale pentru pace spune tov. Malencov
constă în aceia că ea unește sub steagurile ei sute de milioane de oameni ai
muncii intelectuali și manuali indiferent de rasă, naționalitate, credințe religi‑
oase și opinii politice.
Mișcarea partizanilor păcii se desvoltă pe baze organizatorice trainice și
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astfel se întărește și crește pe zi ce trece. Este necesar ca să muncim și mai mult
pentru a consolida și lărgi mai mult mișcarea partizanilor păcii, atrăgând în
această mișcare masse din ce în ce mai mari, pentru a transforma aceasta în o
mișcare a întregului popor, se impune de a atrage în această luptă Sindicatele,
Organizațiile: de femei, tineret, Cooperative, sportive, toate organizațiile, toți
oamenii care voiesc pace și sunt împotriva răsboiului.
Rezoluția arată că: pentru prima oară în istoria omenirii a apărut un front
organizat al păcii condus de U.S. acest front al păcii este cu mult superior
forțelor imperialiste ațâțătoare la un nou răsboiu. In o serie de țări s’au ținut
conferințe, congrese, demonstrații pentru pace, unde massele largi populare
luptă activ pentru a impune pacea, în această luptă activă forțele păcii se des‑
voltă și cresc încontinuu.
O altă sarcină trasată de rezoluția Biroului Informativ este vigilența și demas‑
carea bandei de trădători și spioni a lui Tito.
Imperialiștii anglo-americani în ura lor față de clasa muncitoare, pentru
a menține cât mai mult exploatarea, caută să desbine clasa muncitoare din
țările capitaliste, cu ajutorul trădătorilor social democrați de dreapta, de teapa
lui Bevin, Blum, Schumacher etc. Capitaliștii se mai folosesc de trădătorii
scizioniști, ai Sindicatelor ca: Green, Carey și Deackin, aceștia sunt principalii
dușmani ai unității clasei muncitoare, unelte ale ațâțătorilor la un nou răsboi.
In ura lor împotriva Uniunii Sovietice și țărilor cu democrație populară,
imperialiștii se folosesc de bande de trădători și spioni a lui Tito și Rankovici,
care a trădat interesele naționale ale Iugoslaviei și au trecut dela naționalismul
burghez la fascism. Această bandă de asasini și spioni au transformat Iugoslavia
într’un lagăr militar, au lichidat drepturile democratice ale oamenilor muncii și
înăbușe orice exprimare liberă a gândirii.
Astfel Rezoluția arată că: cruzimea cu care sunt exterminați în Iugoslavia lup‑
tătorii fermi pentru Comunism, poate fi comparată cu bestialitățile fasciștilor
hitleriști, sau ale călăilor lui Tsaldaris în Grecia și a călăului Franco în Spania.
Călăul Tito a subordonat Iugoslavia imperialiștilor care s’au instalat la
Belgrad și controlează economia Iugoslavă.
Imperialiștii anglo-americani au reușit ca prin trădătorul Tito să formeze o
rețea de spionaj în țările cu democrație populară, situând în vârful acestor spi‑
oni și trădători banda lui Tito.
Acest adevăr a fost desvăluit la procesul trădătorului Rajk la Buda-Pesta, care a
scos la iveală întreagă față hidioasă de trădători și spioni în slujba imperialiștilor.
Recent a fost judecat procesul spionului și trădătorului poporului bulgar
Tracio Kostov, care a arătat înțelegerea între spionii anglo-americani și Tito de
pe o parte și trădătorul Kostov cu complicii pe altă parte, care au urmărit să
înlăture din fruntea mișcării pe adevărații conducători ai clasei muncitoare,
intenționând să ucidă pe Gheorghi Dimitrov și alți conducători.
Titoiștii mână în mână cu organizațiile de spionaj ale imperialiștilor au
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organizat activitatea lor subversivă, nu numai în țările de democrație populară
ci și în țările capitaliste în care există o mișcare muncitorească puternică.
Imperialiștii voiau ca prin trădătorul Tito să scoată țările cu democrație
populară din lagărul socialismului și să le îndrepte împotriva Uniunii Sovietice.
Aceste Planuri Anti-Sovietice în legătură cu constituirea unui bloc balcanic
nu s’a născut în capul lui Tito, ci în birourile de spionaj dela Washington și
Londra.
Demarcarea bandei de mercenari a lui Rajk și Kostov, este o lovitură de
moarte pentru întregul front al complotiștilor imperialiști.
Imperialiștii nu au reușit și nu vor reuși nici odată să submineze legătu‑
rile de prietenie din țările cu democrație populară și Marea Uniune Sovietică.
Trebuie să fim vigilenți pentru a descoperi și lovi fără cruțare în asemenea cre‑
aturi, care pot deveni slugile acestei bande de spioni și trădători ai agenturilor
imperialiste.
In această luptă pentru pace este încadrată și țara noastră, care prin poli‑
tica ei externă constituie un factor activ al frontului păcii, condus de Uniunea
Sovietică. Poporul nostru muncitor construește socialismul și este hotărât să
apere pacea și independența noastră națională.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej arată că: „Până astăzi numărul
aderențelor din Republica Populară Română la acțiunea pentru pace se ridică
la cca. 7. milioane de oameni, peste 150 de mii de agitatori ai Partidului și ai
Organizațiilor de massă au participat la munca de lămurire dela om la om și de
mobilizare la luptă pentru pace a celor ce muncesc.”
Județeana noastră a avut unele succese în această direcție, însă ne-a rămas
mult de făcut, Rezoluția Biroului Informativ pune ca sarcină, transformarea
acestui început de luptă pentru pace într’o uriașă mișcare care să cuprindă cele
mai largi masse populare.
Pe baza acestei Rezoluții Partidul ne pune ca sarcină, de a muncii și mai per‑
severent pentru întărirea organizatorică și lărgirea mișcării partizanilor păcii.
Pentru aceasta se impune ca: pe baza unui Plan de Muncă ce Comitetul
Județean îl va întocmi, să trecem la înființarea de Comitete de luptă pentru pace
în fiecare cătun, sat, comună, plasă, întreprindere, Instituție, Școală și cartier.
Aceste Comitete largi vor cuprinde membrii de Partid, membrii Organizațiilor
Sindicale, de femei, tineret, sportive și alții. Vor cuprinde oameni neorganizați,
fără deosebire de naționalitate și credințe religioase, elemente cinstite cu auto‑
ritate în massă, fruntașe în producție, tehnicieni, preoți, funcționari, oameni de
știință, artiști, profesori, invalizi de răsboiu, văduve de răsboi, să cuprindă pe
toți cei ce au avut de suferit de pe urma răsboiului și sunt hotărâți să lupte activi
împotriva pregătirilor unui nou răsboi.
Comitetele pentru apărarea păcii trebuie să se constituie pe baza propuneri‑
lor oamenilor muncii, adică să fie propuse de jos în sus și supuse aprobării în
cadrul adunării largi de massă.
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Va trebui ca toate Organizațiile de massă: Sindicate, U.T.M., U.F.D.R.,
A.R.L.U.S., F.P., U.P.M., C.D.E., precum și Comitetele Provizorii, Căminele
culturale, organe de presă, Instituțiile de cultură și învățământ, trebuie să pună
la baza muncii lor participarea cea mai activă la lupta pentru pace.
Comitetele pentru pace din Instituții și Intreprinderi vor desfășura o activi‑
tate proprie ca: conferințe, consfătuiri, răspândiri de materiale legate de apăra‑
rea păcii.
O altă sarcină a tuturor Comitetelor este popularizarea prin toate mijloacele
a rolului conducător al Uniunii Sovietice în luptă pentru pace.
Cu ocazia zilei de 2 Octombrie Comitetul Județean Reșița conform
instrucțiunilor primite a trecut la constituirea Comitetelor sătești pentru apă‑
rarea păcii.
Din lipsă de orientare și control pe teren a Comitetului Județean, aceste
Comitete au devenit inactive.
Comitetul județean își propune ca sarcină principală întărirea continuă a
luptei pentru pace.
Verificările care au avut loc au contribuit prin eliminarea din rândurile
Partidului a elementelor care nu au nimic comun cu interesele clasei mun‑
citoare la o întărire de importanță covârșitoare. In expunerea sa ținută în ziua
de 8 Decembrie în fața activului de Partid, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej
spune că: „Partidul nostru a obținut succese care merită să fie subliniate. In
primul rând, verificarea a constituit o înaltă școală atât pentru Partid și pentru
clasa muncitoare. In al doilea rând verificarea a trezit vigilența revoluționară a
Partidului, care cu ajutorul clasei muncitoare a descoperit și înlăturat din rân‑
durile sale elemente străine și dușmănoase. In al treilea rând prin descoperirea
și înlăturarea elementelor dușmănoase și străine cu ajutorul activ al părții celei
mai conștiente a proletariatului, Partidul s’a întărit considerabil și s’a întărit,
autoritatea și legăturile sale în rândurile oamenilor muncii dela Orașe și sate.
Aceasta se confirmă și în Județeana noastră, felul cum în fața membrilor
și nemembrilor de Partid și-au făcut autocritica asupra delăsării în muncă, de
exemplu: Tovarășul Chera Marian dela Forjă și Tov. Serdineanțu Traian dela
Laminoase în ce privește lipsa de a studia materialul de Partid. Aceasta a consti‑
tuit o adevărată școală pentru membrii și nemembrii de Partid.
Înlăturarea a o serie de elemente necorespunzătoare din conducerea
Organizațiilor de bază și promovarea în muncă a noui tovarăși devotați Partidului
a dus la întărirea organizatorică a vieții de Partid în organizațiile noastre.
Din raportul prezentat de Comisia Județeană de verificare a reeșit că
Comitetul Județean a dat dovadă de o slabă vigilență revoluționară.
Verificarea a scos la iveală o serie de abateri, dela principiile Partidului nos‑
tru, prin metoda de a primi în massă, membrii de Partid, prin lipsă de vigilență
a noastră care a permis să pătrundă în Partid o serie de elemente carieriste,
oportuniste, dușmănoase, care nu aveau nimic comun cu interesele clasei
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muncitoare, cum au fost Poll Petru care a ajuns până la funcția de Secretar de
Plasă, Jurma Lazăr, dușman al Partidului ajuns președintele Sfatului Popular
din Văliug.
La demascarea lor au dat ajutor și oameni fără de Partid cari le-au demascat
activitatea trecută. Datorită acestor demascări și a felului de a conduce lucră‑
rile, Comisia și Subcomisiile de verificare au trezit în sânul Partidului spiritul
vigilenței de clasă.
Va trebui din ce în ce mai mult să întărim vigilența și să combatem orice
manifestare din partea dușmanului, să luăm astfel de măsuri care să prevină
orice încercare a dușmanului de a împiedica realizarea sarcinilor care Partidul
le pune în fața muncitorilor dela Reșița.
Membrii de Partid vor trebui ca să ducă o muncă de lămurire în sânul munci‑
torilor dela Reșița și celelalte Intreprinderi, pentru a desvolta vigilența în massă
împotriva dușmanului de clasă, și a preveni orice tentativă împotriva cuceririlor
câștigate prin lupta de muncitori dela Reșița. E necesar ca Organizațiile de bază
să prelucreze învățămintele procesului bandei de trădători și spioni a lui Rajk
și Kostov, care arată nu numai scopurile dar și mijloacele prin care dușmanul
acționează.
Acțiunea de verificare dela Reșița a avut sprijinul membrilor și nemembrilor
de Partid. Comitetul Județean a avut lipsuri în ceace privește ajutorul concret
dat Comisiei de verificare, în prima perioadă, însă care a fost remediată mai târ‑
ziu. Raportul Comisiei de verificare a oglindit lipsurile scoase la iveală în timpul
verificării, lipsuri care unele au fost lichidate de Comitetul Județean.
Trebuie să ducem o muncă intensă contra spiritului împăciuitorist care se
mai menține în unele organizații de bază ca: Organizația de Bază, Contabilitatea
și organizația de bază No. 4, Hala-Nouă și alte organizații de bază, unde va tre‑
bui ca Comitetul Județean să-și îndrepte mai multă atenție.
După terminarea Verificării se impune ca să folosim din plin și să consoli‑
dăm și să desvoltăm mai departe realizările noastre pe tărâm politic, economic,
în întreceri socialiste conștienți fiind, că fiecare tonă de oțel în plus ce o dăm va
fi o lovitură de ciocan dată în capul ațățătorilor la un nou război.
Viața de partid. Instruirea activului de Partid în Județeana noastră s’a făcut
în ședința de instructaj, unde s’a trasat sarcini concrete pe om și timp. Aceste
instructaje se fac de către membrii Biroului Județean. Toate acțiunile Partidului
și toate problemele care stau în fața Partidului, în primul rând se prelucrează
în activul de Partid și pe urmă cu toți membrii. In această direcție avem o lipsă
că nu am aplicat instructajele permanente de care este neapărat nevoie mai ales
în urma verificării, când o mare parte din tovarăși au fost înlocuiți și necesită
instructaje pe Secții și probleme.
Comitetul Județean Reșița își propune ca sarcină să întocmească un plan de
ședințe pentru instructaj pe întreagă Județeana noastră. Pentru ca munca de
Partid să meargă cât mai bine, Comitetul Județean a întocmit un plan de muncă
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pe perioada a câte trei luni, în care sunt prevăzute sarcinile fiecărui membru
din Comitetul Județean. Planul de Muncă este alcătuit pe probleme și în decur‑
sul unei perioade, fiecare problemă este analizată în ședința Biroului Județean.
Tot la fel Biroul Județean mai are și un plan de ieșire zilnică pe teren a tuturor
membriilor din Biroul Județean.
In ceeace privește Comitetele de Plăși, Sectoare cât și organizații de bază, toți
și-au întocmit planul de muncă, însă este de remarcat că o parte din aceste pla‑
nuri de muncă mai au multe lipsuri, ele nu oglindesc sarcinile concrete repar‑
tizate pe om și timp, cum este de exemplu: organizația de bază Locomotive I.
care cuprinde sarcinile generale ca: vom aplica Rezoluția Plenarei a II-a a C.C.
a P.M.R. s’au vom antrena tineretul la sport și de felul acesta mai sunt și alte
planuri de muncă. O lipsă în această direcție este și a Comitetului Județean,
care nu a dat sprijin îndeajuns și la timp organizațiilor noastre de Partid. Tot la
fel nu a făcut instructaje destul de temeinice în această direcție.
Pentru înlăturarea acestor lipsuri Comitetul Județean va întocmi un Plan
de instructaj, atât pentru Comitetul de Plasă și Sectoare cât și Organizațiilor de
Bază. In ceia ce privește aplicarea acestor Planuri de muncă avem lipsuri, în pri‑
mul rând sunt multe Organizații de Partid care nu urmăresc Planul de muncă
cum este cazul la Organizația de Bază Laminoare care nu urmărește Planul de
muncă decât numai la insistența Comitetului de Sector.
Acelaș lucru este și la Sectorul Samott.
Alta este situația la Comitetele de Sectoare și Plăși care urmăresc Planul de
muncă săptămânal analizând și repartizând sarcini concrete pe timp și om.
Exemplu este Sectorul I, IV și VI cât și Plasa Bocșa.
Comitetele de Sectoare și Plăși trebuie să ducă o muncă temeinică pentru
a antrena Birourile Organizațiilor de Bază, de a muncii planificat de a desvolta
spiritul de inițiativă și a urmări planul de muncă pe care și-l propun pentru o
perioadă de timp.
Aplicarea sarcinelor prevăzute în Planul de muncă se urmăresc prin con‑
trolul pe teren începând dela Comitetul Județean până la Organizația de Bază.
Insă acest control nu este cuprins îndeajuns și la timp peste tot, cum este cazul
la tov. Instructor Organizatoric Chiteskul Matei, el trasează sarcini și uită de a
le controla, cum e cazul cu securitatea la Partid, sau cum este cazul la unii tov.
Secretari de Sectoare ca: Mihalcea Petru, Ephardt și Patzanovsky Victor, care
dacă primesc o sarcină care nu este prevăzută în Planul lor de muncă uită de
sarcini anterioare de a o mai controla. Nici Comitetul Județean n’a cuprins înde‑
ajuns această muncă de control asupra sarcinelor care trebuiau duse la înde‑
plinire cum era cazul Comitetului de apărare a păcii în Județeana noastră, care
după ziua de 2 Octombrie Ziua Păcii n’a mai activat aproape deloc.
Astfel de cazuri sunt mai multe și asemenea lipsuri sunt foarte dăunătoare
muncii noastre de Partid. In această direcție rămâne ca o sarcină de Partid a
fiecărui activist, fiecărui membru de Partid ca odată cu aplicarea unei sarcini
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trebuie aplicat imediat și controlul, știind că controlul face parte integrală din
împlinirea unei sarcini.
Verificările ne-a dat un ajutor prețios în această privință arătându-ne aceste
lipsuri în muncă, în urma cărora Comitetul Județean a luat măsuri de îndreptare.
In urma controlului executat pe teren a Comitetului Județean s’au putut
constata că dările de seamă asupra activității Organizațiilor de Partid se face
în urma fiecărei perioade de activitate în fața Organizației respective. Aceste
dări de seamă se mai face conform Planului de muncă în ședințele Plenare pe
Sectoare și Plăși în fața tuturor membrilor de Partid. Aci s’a putut constata că
nu toate Sectoarele au fost destul de pregătite la aceste dări de seamă cum a
fost cazul Sectorului II unde atitudinea membrilor de Partid la ședințe plenare
este bună. spiritul critic și autocritic este destul de desvoltat, cum este cazul la
Sectorul I și Sectorul Anina unde tov. Adam și Tov. Stupak au luat cuvântul și
au frământat problemele. La Sectorul IV și VI s’a putut observa că tovarășii din
Sector nu au fost pătrunși de importanța acestor dări de seamă nefrământânduse cu problemele ridicate în ședință.
Comitetul Județean face dări de seamă la încheierea fiecărei acțiuni proble‑
mele intreprinse de Partid cât și încheierea fiecărei perioade de activitate. Aci
s’a putut constata că de mai multe ori aceste dări de seamă au întârziat cu unadouă zile față de sarcinile trasate de C.C. Comitetul Județean își propune ca
sarcină de a face aceste dări de seamă fără întârziere, tot odată va duce o muncă
temeinică și un control permanent în aplicarea acestor sarcini la Comitetele de
Sectoare și Plăși cât și la Organizațiile de Bază.
Sedințele noastre de Partid începând dela Comitetul Județean și până la
grupele de partid se ține după un Plan de muncă stabilit. Pregătirile acestor
ședințe se face pe probleme, unde se analizează și se trasează sarcini. La toate
ședințele noastre de Partid s’au încheiat procese verbale, afară de ședințele de
grupe de Partid. Raportorii au fost fixați înainte de ședințe cu cel puțin 3 zile.
In ceia ce privește pregătirea raportorilor s’a putut constata că au avut lipsuri
și anume: raportorii nu erau intodeauna cei mai potriviți și expunerea lor era
slabă, cum a fost cazul la Hala Nouă, Laminoare, Fabrica de Motoare și altele,
unde Tovarășul Kiteskul Matei, Ephardt și Wilcsek nu puteau nici să-și citească
tezele care trebuiau expuse.
O altă lipsă s’a constatat la ședințele Organizațiilor de Bază că nu se i-au
hotărâri concrete, nu se repartizează sarcinile pe om și timp de exemplu:
în Organizația de Bază C.F.U. care trasează sarcini generale, la ședințele
Organizațiilor de Bază. De exemplu trebuie să intensificăm Intrecerile Socialiste,
sau trebuie să îndeplinim angajamentele de muncă. La fel și procesele verbale
dela Organizațiile de Bază nu oglindesc îndeajuns ce s’a hotărât și felul cum a
decurs ședința.
De exemplu Organizațiile de Bază IV dela Sectorul VIII în procesul verbal
arată numai prezența cine a făcut prelucrarea și câte minute a fost discuția.
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Din acest proces verbal nu se poate înțelege nimic. Alt caz este la Sectorul IV
Laminoare Organizația de Bază I – unde procesul verbal cuprinde frecvența,
ordinea de zi cuprinsă din 4 puncte și arată numai rapoartele tovarășilor. Aceste
procese verbale sunt greșite.
Procesul verbal trebuie să cuprindă următoarele: data când este întocmit,
cine conduce ședința, frecvența, ordinea de zi, ce probleme s’a discutat, ce
admosferă a dominat, ce hotărâri s’au luat și fixarea ordinei de și pentru ședința
viitoare, ora începerii și terminării ședinței.
Comitetului Județean îi revine aceste lipsuri deoarece nu a dat destul ajutor
în această privință, nu a făcut instructaje destul de temeinice, de felul cum
trebuie alcătuite procesele-verbale, și nu a controlat și instruit îndeajuns rapor‑
torii. Rămâne ca sarcină fiecărui activist Județean de a instrui mai temeinic pe
Tovarășii din Organizații de Bază de felul cum trebuie să fie întocmit un proces
verbal, iar Comitetul Județean de a pregăti mai bine raportorii.
Prin verificarea membrilor de Partid s’a putut constata că în Județeana Reșița
nu s’a respectat peste tot centralismul democratic, cum avem cazuri: când în
munci de Partid Tovarășii în loc să fie aleși de către Organul de Partid respectiv
au fost cooptați sau numiți. Aceasta a făcut posibil să se strecoare elemente
dușmănoase în care nu aveau încredere tov. membrii de Partid. Cazuri concrete
avem la Locomotive cu Blajovsky și Vidensky, la Samott cu Rab Sigismund.
Acești tovarăși datorită că nu erau aleși nu aveau o comportare justă, deoarece
nu simțeau că calitatea lor de conducători depinde de voința acelora în fruntea
cărora stăteau. Lipsurile acestora nu puteau fi criticate deoarece ei considerau
că sunt de neînlocuit și nu admiteau să fie criticați
Prin acțiunea de verificare astfel de elemente au fost înlăturate din Partid
punându-se bazele reglementării acestei situații.
Nerespectarea deci a acestor principii au adus acolo că în munca noastră
n’am dat atâta cât am fi putut da.
Ne rămâne ca o sarcină permanentă să respectăm cu strictețe linia pe care o
trasează Partidul în Statul nostru, în ceia ce privește principiile Organizatorice.
Vorbind despre folosirea citicii și autocriticii, este bine să spunem că
dușmanii clasei muncitoare au căutat pe toate căile prin elemente trădătoare
Social-Democrații de dreapta să înfiltreze în rândurile muncitorimii din Reșița
spiritul de împăcare cu dușmanul de clasă. In privința aceasta manevrele au
reușit în oarecare măsură și aceasta s’a oglindit accentuat și în ședința de veri‑
ficare. Putem lua exemplu dela Motoare unde trădătorul social-democrat de
dreapta Mustețiu a reușit să introducă adânc în rândurile muncitorilor de acolo
acest spirit inpăciuitorist, însă datorită luptei intense dusă de Org. de Partid
acest spirit este înlăturat treptat.
Astfel la ședințe de Organizație de Bază tov. Tebensky s’a sculat și a luat o
poziție hotărâtă criticând tov. lăcătuși în frunte cu maestrul lor, pentru că lucrul
lor este necorespunzător din punct de vedere al calității.
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La fel tov. a criticat atitudinea a o serie de tov. muncitori care iau scule dela
magazie și nu le aduc înapoi.
La Anina în Org. de Bază Uzina Electrică tov. Bâtea, Sell și alții s’au ridi‑
cat și au criticat aspru atitudinea Secretarului Organizației de Bază cerându-i
sancționarea.
La Teatrul de Stat deși mai există o serie de tov. cu mentalități învechite, totuși
în cadrul ședinței de Organizație de Bază când s’a pus problema sancționării
tov. Ana Luca membră de Partid care a lovit pe o tovarășă cabinieră – Tovarășii
au criticat această greșală, găsind ca justă sancționarea ei.
Astfel de cazuri sunt multe, însă nu putem spune că numai persistă la unii
tovarăși și atitudini înpăciuitoriste, desinteres față de munca de Partid.
Astfel avem ca exemplu Organizația de Bază I. Poduri unde în timpul
ședinței tovarășul Graff Carol și încă 2 Tovarăși dormeau fără ca Tovarășii din
Organizația de Bază să ia vre-o atitudine. Problemele care frământau sectorul
de muncă nu au fost atacate de nimeni, afară de tovarășul Konradt, ceia ce
dovedește lipsa de interes a tovarășilor.
La Distileria „Carașul” în Organizația de Bază, când s’a pus problema
ca Tovarășul Stan Andrei să fie sancționat pentru o serie de lipsuri ale sale,
tovarășul Giuras în loc să dea ajutor criticând lipsurile tovarășului, a atătat că
sancționarea nu este justă.
O sarcină importantă a noastră este respectarea și aplicarea Statutului care
ne indică linia Partidului.
In această privință trebuie să spunem că mai avem o serie de tovarăși care nu
înțeleg să țină cont de aceasta. Ca exemplu putem da cazul tovarășului Dănilă
Andrei, fost Secretar al Comitetului de Partid Văliug, care s’a îmbătat și a pro‑
vocat scandal într’o cârciumă și a tras focuri de pistol. In urma acestei lipse și în
urma poziției nejuste față de această lipsă tovarășul a fost sancționat conform
Statutului. In urma sancționării, Tovarășul și-a dat seama de gravitatea acestor
greșeli și și-a luat angajamentul că va muncii intens și va lupta pentru a lichida
greșelile.
O preocupare permanentă a Comitetului Județean este de a îndruma și ajuta
cadrele la timp pentru a lichida cu lipsurile mai mărunte și a nu cădea în greșeli
mai mari.
Dacă unii tovarăși cu munci de răspundere au primit acest sprijin din partea
Comitetului Județean Reșița nu putem spune că s’a ajuns ca acest ajutor să se
dea sistematic și membrilor de Partid fără munci de răspundere.
Comitetul Județean, trebuie să organizeze munca în așa fel ca acest sprijin
să fie dat în mod permanent tuturor tovarășilor.
Lucrările de verificare au desvoltat spiritul vigilenței de clasă, printre oame‑
nii muncii în Județeana noastră.
In numeroase cazuri ca de exemplu: la Motoare tovarășii muncitori nu stau
indiferenți când văd că în Secție este un necunoscut. La fel numeroși tovarăși
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sesizează acțiuni ale dușmanului de clasă așa cum s’a întâmplat la Văliug, când
un tovarăș deșii exclus din Partid, a mers și a arătat cum un preot vinde oame‑
nilor cărți reacționare tipărite prin 1936–1937. Datorită vigilenței revoluționare
au fost demascate elemente care căutau să sustragă avutul oamenilor muncii,
cum este cazul unor excroci din Uzina noastră, în frunte cu Hrelea și Soșoi care
au furat materiale prin falșificarea bonurilor. Mai sunt însă cazuri când unii
tovarăși nu dau destulă importanță acestei probleme. Sunt Sectoare în Uzină
așa cum e la Locomotive și Samott unde poți să umbli fără a fi oprit de cineva.
Este o datorie a noastră să antrenăm massele de a veghea și păstra avutul nostru.
Datorită lipsei de vigilență se constată că unii din tovarăși membrii de Partid
nu dau destul importanță documentelor de Partid. Astfel la Sectorul de Partid
Locomotive tovarășul Ionescu Secretar de Sector, știind că are o ușă defectă la
Birou nu a luat măsuri ca aceasta să fie reparată. In lipsa lui din Birou un tov. a
găsit material de Partid pe massă, astfel de cazuri încă frecvente.
In ceia ce privește carnetul de Partid, unii tovarăși nu apreciază în mod just
importanța acestui document. Astfel tovarășul Gâzu Petru, neavând bilet de
tren s’a legitimat cu carnetul de Partid, tovarășul Sâta Pavel care la o cantină
în Caransebeș pentru a primi mâncare s’a legitimat cu carnetul de Partid. In
toată activitatea noastră să ne gândim încontinuu că în perioada de trecere dela
Capitalism la Socialism lupta de classă se ascute, că dușmanul de classă caută
pe toate căile să lovească în cuceririle clasei muncitoare. Un carnet de Partid în
mâinile dușmanului de classă poate să constituie o armă împotriva noastră. Să
îngrijim și să păstrăm deci carnetul de Partid ca ochii din cap.
Trebuie să ne preocupe în permanență ridicarea elementelor cele mai bune,
dintre tovarășii fruntași în producție și cinstiți care vor fi noui candidați ai
Partidului nostru. In această privință tov. dela Sectorul I. Poduri au întocmit
deja tabelile cu tovarășii muncitori înaintați, având o evidență clară asupra vii‑
torilor candidați a-i Partidului.
La Sectorul Anina la fel este o evidență despre noii candidați însă numai la
două Secții. La Plasa Reșița deși Biroul Plășii a trasat sarcini în această direcție,
din lipsa de control în muncă, această sarcină a rămas neîndeplinită. La fel
Plasa Bocșa a trecut în Planul de muncă pregătirea noilor candidați de Partid,
însă această sarcină a rămas pe hârtie.
Organizația de Partid trebuie să se ocupe din timp de elementele cele mai
cinstite din rândurile clasei muncitoare și ale țărănimii muncitoare, pentruca
atunci când C.C. al P.M.R. deschide porțile partidului aceste elemente să fie
încadrate ca candidați.
Pentru îndeplinirea sarcinelor care stă în fața muncitorilor din Reșița, nece‑
sită ca linia Partidului să fie introdusă în masse cât mai bine și cât mai repede.
Aceasta se poate face prin instruirea membrilor de Partid în ședințele
Organizațiilor de Partid, de aceia frecvența la aceste ședințe sunt de o mare
importanță, ședințele la Organizațiile de Partid sunt de 70% procente în medie,
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ceeace înseamnă că nu cuprind pe toți membrii. Aci trebuie dusă o muncă de
lămurire intensă pentruca frecvența la ședințele de Partid să crească.
Aceasta necesită o mobilizare temeinică ca membrii de Partid să înțeleagă
necesitatea participării la ședințe.
O altă îndatorire a fiecărui membru de Partid este de a-și achita cotizațiile de
Partid; această sarcină în Județeana noastră s’a îndeplinit în medie 80–85% însă
nu se achită peste tot așa cum trebuie, adica 1% din salar.
Rămâne ca sarcină a întregului activ de Partid să ducă muncă de lămurire
la toți membrii cari nu sunt încă pătrunși de îndatoririle membrilor de Partid.
Pentru ridicarea nivelului politic și cultural al membrilor de Partid și al
masselor Comitetul Județean Reșița a luat o serie de măsuri.
In această perioadă au funcționat 4 serii a Scolii de Partid de scurtă durată
cu un număr de 148 de elevi.
A mai funcționat în Județeana noastră o Scoală a Sindicatului Sovrommetal
care a cuprins un număr de 179 de elevi în 4 serii.
Prin cursurile Scolii U.T.M.-ului au fost promovați în 3 serii un număr de
108 tovarăși.
Absolvenții acestor Scoli au contribuit la îmbunătățirea activității noastre
politice și culturale, prin încadrarea lor în munci de răspundere în Partid, în
Organizații de massă și Intreprinderi.
Rezultatele muncii noastre ar fi fost mai bune dacă Comitetul Județean ar fi
dat mai multă atenție verificării elementelor recrutate în aceste Școli.
Colectivele de conducere ale acestei Școli nu au depus toate eforturile pentru
educarea elevilor.
Lipsa Comitetului Județean este că nu a controlat în suficientă măsură și nu
a ajutat la timp colectivele pentru a-și îmbunătăți munca.
In Județeana noastră funcționează 42 cercuri de studii care cuprind un
număr de 900 tovarăși. De asemenea mai funcționează cercuri de cetit, cercuri
de politică curentă și cursuri serale.
Aceste cursuri lucrează după un Plan de muncă întocmit după instrucțiunile
C.C. Din aceste cursuri am putut recruta un număr de tovarăși pentru Scolile
de Partid și Sindicale, cât și în diferite munci de răspundere.
In majoritatea Sectoarelor, aceste cursuri au funcționat mulțumitor, cum
spre exemplu în Sectorul I și II. In schimb Sectorul VI și VII n’au dat importanță
acestor cercuri.
Este o lipsă a Comitetului Județean că nu a controlat aceste cercuri și nu a
dat importanță cuvenită pregătirii propagandiștilor.
Comitetul Județean își propune ca o sarcină de a participa și controla aceste
cursuri.
In Județeana noastră sunt difuzate în total prin abonamente 23.207 ziare
zilnic, și prin vânzarea la chioșcuri 75.811 exemplare lunar.
Comitetul Județean a avut slăbiciunea că nu a reușit să organizeze difuzarea
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ziarelor în bune condițiuni și la timp. Astfel în Comuna Văliug s’au găsit la
un control stocuri de ziare nedifuzate. La fel și încasarea abonamentelor în
Sectoare mai lasă de dorit, ca spre exemplu: Sectorul I care are o datorie de
30.000 lei. Cazuri de neachitare a abonamentelor avem mai multe. Comitetul
Județean își propune ca sarcină de a urmări mai îndeaproape difuzarea presei
ca presa de Partid să pătrundă în cel mai îndepărtat colț în bune condițiuni.
In Județeana noastră avem în total 95 gazete de perete; 46 gazete apar în
Uzinele Sovrommetal, dintre care 75% în mod regulat, ca la Sectorul I și II.
Mai slab funcționează gazetele dela Sectorul IV ale căror colective de redacție
n’au reușit să antreneze la scris un număr mai mare de colaboratori. Gazetele
de perete la țară funcționează încă slab, în mai multe Comune gazeta de perete
este întrebuințată ca afișier; ca în Comuna Nermet, Apadea și Doclin. Aceasta
se datorește faptului că Comitetul Județean nu a ajutat în suficientă măsură
tovarășii dela Plasă care au neglijat această muncă.
In ceia ce privește fotomontajele acestea sunt executate în majoritatea lor de
Org. de massă: UFDR, ARLUS și UTM, la care se observă o slăbiciule că aceste
fotomontaje nu sunt schimbate la timp.
Comitetul Județean va trebui să vină în ajutorul Tovarășilor pentru ca foto‑
montajele să fie puse în viață așa cum trebuie.
In total în Județeana noastră avem 61 de fotomontaje care sunt insuficiente
ca număr și s’a stat de vorbă deja cu Organizațiile de massă trasându-se ca sar‑
cini înbunătățirea activității acestora.
In ceia ce privește colțurile roșii Comitetul Județean nu a controlat îndea‑
juns Sindicatul pentruca aceasta să fie făcute și să trăiască, iar pe de altă parte
Comitetul Județean a luat singur în mână problema colțurilor roșii, substi‑
tuind astfel munca Sindicatului și neglijând celelalte munci care stau în fața
Partidului, de exemplu cum s’a întâmplat la Sectorul V, unde responsabilul cu
agitația și Propaganda s’a ocupat efectiv de această muncă neglijând celelalte
probleme să antreneze Comitetul de Fabrică ca ei să se ocupe în mod efectiv de
aceste probleme.
Cluburile muncitorești sunt frecventate zilnic de muncitori, tehnicieni,
Ingineri și funcționari care caută să-și ridice atât nivelul cultural și tehnic.
Avem 42 biblioteci care funcționează în proporție de 75% și sunt frecventate
de numeroși muncitori. Printre bibliotecile cele mai bune se găsește biblioteca
dela Clubul Muncitoresc Sovrommetal, care e vizitată zilnic de cca. 100–150
muncitori.
Avem 19 echipe culturale și 8 echipe artistice care funcționează regulat,
revine ca o sarcină Comitetului Județean de a îndruma Comitetele Provizorii
dela Sate și Sindicatele din centrele muncitorești de a se ocupa mai strâns
de munca de culturalizare a masselor prin întărirea bibliotecilor și echipelor
culturale.
Pentru perioada de iarnă la sate, Comitetul Județean a făcut un Plan pentru
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ridicarea nivelului cultural și politic al țăranilor, în această privință a înființat 17
cursuri duminicale, care dau rezultate bune. Comitetul Județean are ca sarcină
să mărească numărul cursurilor, să controleze și să îndrumeze munca de cul‑
turalizare la sate.
In ceia ce privește acțiunea de subscriere pentru „Casa Scântei” au fost
antrenați în Județeana Reșița 15.404 salariați care au subscris 4.772.640 lei.
Se observă în unele Comitete de Sector că nu dau o deosebită atenție acestei
subscrieri, cum este Sectorul V, VII și VIII, cu toate că s’au trasat sarcini ca să
se ocupe mai mult pentru a putea încasa și restanțele din acele Sectoare, unde
nu s’au încasat.
Comitetul Județean își propune ca sarcină de a urmări îndeaproape această
acțiune, ca listele de subscripție care se găsesc încă pe teren să fie înaintate la
timp, cât și încasările să fie duse la îndeplinire în bune condițiuni.
ORGANIZATII DE MASSA: In Județeana Reșița munca Organizațiilor
de massă a fost sprijinită de către Comitetul Județean prin trimiterea cadre‑
lor de Partid în Organizațiille de massă ca: ARLUS, UTM, UFDR, Comitetul
Provizoriu. In ultimul timp munca în general în Organizațiile de massă s’a
îmbunătățit. Mai sunt încă lipsuri multe.
Nu toate Organizațiile de massă au reușit să muncească după un Plan de
muncă și să urmărească perseverent sarcinile din Plan.
La fel, Comitetul Județean nu a ținut contact strâns cu aceste Organizații și
nu le-a antrenat în permanență la muncă.
Astfel a fost posibilă slăbirea muncii la ARLUS, Crucea Roșie, CFS, F.P.,
Comitetul Provizorii în Comune, la fel și Comit. Provizoriu din Orașul Reșița.
SINDICATE: Pentru îndeplinirea Planului de Stat Sindicatul a mobilizat
muncitorii, tehnicienii și o parte din funcționari în întreceri Socialiste. Aceasta
s’a făcut prin adunări, meetinguri, cât și în ședințele de grupe Sindicale
In cinstea zilei de 21 Decembrie s’a reușit a se antrena în Intreceri Socialiste
peste 85% din efectivul total al salariaților.
Aceste întreceri au fost desvoltate, iar numărul muncitorilor antrenați în ele
au crescut cu peste 2500 de muncitori în Județeana noastră.
O marte parte din muncitori înțeleg adevăratul rost al acestor întreceri, sunt
însă și cazuri când unii muncitori s’au antrenat spontan în întreceri, au ajuns
vârfuri ca pe urmă să vină cu fel și fel de revindecări personale, cum a fost cazul
la Fabrica de Roți cu Tovarășul Hirce Nicolaie care după 2 luni a fost evidențiat
în muncă, a venit cu pretenții, că el ar trebui să primească imediat locuință.
O lipsă a Comitetului Județean era că s’a ocupat direct de aceste probleme
fără să antreneze Sindicatul. Această lipsă în ultimul timp a fost în parte înlă‑
turată, organizând și antrenând în această muncă comisiile de întreceri socia‑
liste Sindicale. Revine ca o sarcină a Comitetului Județean de a antrena și mai
mult Sindicatul în desvoltarea întrecerilor Socialiste, prin a arăta Comitetului
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Sindical felul cum trebuie să facă instructajul, cum trebuie să coordoneze și să
coordoneze aceste întreceri.
Pentru îndeplinirea Planului de Stat, Sindicatul a ținut consfătuiri de
producție cu tehnicienii pe Secții, în fiecare lună în care s’a făcut cunoscut pro‑
gramul de producție pe luna curentă.
In urma adunărilor Sindicale și a consfătuirilor de producție s’a putut
observa că o mare parte însemnată de muncitori și-au schimbat atitudinea față
de muncă și față de bunurile poporului.
De exemplu Tovarășul Smelaș Ion Responsabil peste macaralele dela Oțelărie
depune tot efortul și dă toată sârguința ca macaralele să fie bine întreținute,
și este de remarcat, că în ultimul timp stricăciunile nu se mai întâmplă așa
des. Alt exemplu este tovarășul Watzulik dela Laminoare care la cea mai mică
perturbație se interesează și dă ajutorul necesar pentru remedierea ei. Astfel de
exemple avem multe, atât în Siderurgie cât și în metalurgie.
Popularizarea acestor fruntași în producție a raționalizatorilor și inovatorilor,
se face prin gazete de perete, ziare, megafoane cât și în adunări și meetinguri.
Insă această popularizare se face de multe ori cu întârziere și nu se adâncește
îndeajuns. Serviciul BRIN din Intreprinderea Sovrommetal nu funcționează
așa cum trebuie, s’au întâmplat cazuri unde rezultatul pentru anumite inovații
s’au raționalizări a venit abia după 4–5 luni de zile.
In ceia ce privește diagramele de producție se poate observa o slăbiciune,
fiindcă înregistrările se fac după 2–3 zile întârziere în unele Secții.
Revine ca o sarcină Sindicatului pentru a înregistra la zi rezultatele producției,
și în special al prețului de cost. Tot la fel Sindicatul trebuie să vegheze ca BRIN
să funcționeze în condițiuni normale, ca astfel spiritul de inițiativă a oamenilor
muncii să se poată desvolta.
Popularizarea raționalizatorilor și inovatorilor trebuie să fie discutată/făcută
și în ședințele de grupă sindicale unde să se facă schimb de experiență între
muncitori.
Grupele Sindicale în ultimul timp funcționează și activează. Această activitate
nu pornește însă din inițiativa Sindicatului, ci este pornită în urma acțiunilor
întreprinse de Partid. Sindicatul trebuie să se frământe cu aceste probleme și să
i-a în mână activizarea grupelor Sindicale, iar membrii de Partid trebuie să dea
tot sprijinul și să îndrume Sindicaliștii în această muncă. Sindicatului îi revine
ca sarcină de a face dări de seamă periodice în fața membrilor Sindicatului,
aceasta fiind neglijată.
Acest lucru constituie o mare lipsă a Comitetului Sindical și dă posibilitatea
de a greși în muncă și slăbește autoritatea conducătorilor Sindicali.
Lipsa Comitetului de Partid este că nu a controlat și îndrumat Sindicatul
îndeajuns în această direcție. Va trebui să fixeze imediat ședințe de dări de
seamă a Comitetului Sindical în fața muncitorilor.
Pentru îndeplinirea sarcinelor care ne stau în față ne trebuiesc o serie de
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condiții printre care este și creșterea de cadre profesionale. Ridicarea nivelu‑
lui profesional al muncitorilor din Uzină este o condiție de bază a problemei
creșterii de cadre.
Uzinele noastre trebuie să devină o pepinieră de creștere a cadrelor din care
să putem da și pentru alte fabrici noui, care se construesc în prezent și se vor
construi în viitor.
In această direcție s’au creat o serie de cursuri de calificare cu ajutorul
cărora s’a reușit a se scoate cadre tinere și capabile pentru a complecta în parte
necesitățile din ce în ce mai mari pe măsura desvoltării Intreprinderilor noas‑
tre. Astfel au fost calificate peste 500 de cadre noui, plus 200 de macaragii.
Mai avem lipsuri: la CFU de exemplu unde avem de aface cu accidente multe,
din cauza necalificării. Nu s’a ajuns să se pună un accent mai serios, ca tov.
muncitori necalificați să fie antrenați în muncă mai intens de a-și ridica nivelul
profesional.
UTM.:
In urma unificării Organizațiilor de tineret în UTM și trecerea tineretului
sub îndrumarea directă a Partidului munca de tineret a crescut mult.
Astfel tinerii au dat o contribuție serioasă în ceeace privește îndeplinirea
Planului de Stat, și în toate acțiunile de Partid.
In domeniul sportiv U.T.M. a îndreptat tinerii spre grupările sportive, sindi‑
cale la Intreprinderi, iar la sate a antrenat tinerii în sport prin creierea pe lângă
Căminele culturale de cercuri sportive. Astfel au fost create 13 cercuri sportive
sătești.
In Școli activitatea e mai rodnică unde sunt 4 cercuri, din 6 Școli existente.
Organizația U.T.M. a organizat în producție 93 de brigăzi, dintre care 9
brigăzi au fost organizate în cinstea zilei tov. Stalin. Brigăzile prin consfătui‑
rile lor reușesc să întrebuințeze metode din ce în ce mai bune care dau rezul‑
tate mulțumitoare. Paralel cu aceste brigăzi atrag și pe ceilalți tineri din Secție
să depună eforturi mai mari în producție. Sunt o serie de brigăzi care s’au
evidențiat în producție, cum e brigada condusă de tov. Păvan Ilie formată din
27 de tineri care din 25 Oct. lucrează în contul anului 1950.
Brigada condusă de Titu Teodosie dela CFU a fost de 2 ori, fruntașă pe Secție,
realizând în fiecare lună depășiri dela 40% în sus.
Mai sunt unele greutăți în muncă de tineret prin plecarea la armată a o serie
de activiști, iar în locul lor au fost ridicate elemente fără experiență.
Verificarea a scos la iveală lipsurile Comitetului Județean U.T.M. care într’un
timp a neglijat îndrumarea tineretului, lipsă care s’a resimțit până jos. Ne
rămâne ca sarcină de a ne ocupa minuțios cu îndrumarea tineretului de sus
până jos, așa după cum prevede Rezoluția Partidului nostru în acest sens.
U.F.D.R.: Activitatea U.F.D.R. la sate se duce prin Comitetele Sătești ajutate
de Comitetele de Plăși, instructoare și membrele din Biroul Județean.
Există 36 Comitete Sătești; pătrunderea UFDR-ului este mai grea în satele
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mai îndepărtate care nu se pot cuprinde ușor din lipsa mijloacelor de transport,
/ Târnova, Apadea, Delinești, Dulău și Bărbosu/.
Este adevărat că acolo unde rolul U.F.D.R.-ului la sate s’a redus numai la
munca de propagandă, fără a se apropia de țărance prin sfaturile practice, sau
acolo unde din lipsa de vigilență a Comitetelor Sociale s’au strecurat elemente
dușmănoase, rezultatele n’au fost din cele mai bune. In unele Comune munca
a stagnat/ Secul, Câlnic și Delinești/.
Pentru întărirea muncii la sate s’au făcut reorganizări în conducerea
Comitetelor Sătești, prin ridicarea țărancelor sărace și mijlocașe în munci de
răspundere/ Brebu, Câlnic, Goruia, Valeapaii/.
In Comunele Fizeș cu mai multe naționalități conlocuitoare s’a observat
manifestări șovine din lipsa unei intense munci de lămurire.
In general munca la sate pe lângă rezultatele pozitive înregistrate are destule
părți negative.
Sunt Comune: Fizeș, Berzovia, Doclin, Secul, Târnova, unde femeile nu
participă îndeajuns la îndeplinirea sarcinelor prevăzute în Planul local, aceasta
din cauza muncii de îndrumare fugitive duse de îndrumătoarele dela Plasă
sau Județeană, din cauza unei lipse de legătură permanentă cu Comunele și a
lipsei de sprijin a membrilor de Partid, dintre care unii nu au permis soțiilor
lor să activeze în Comitetele Sătești ca de exemplu președintele Comitetului
Provizoriu din Doclin și Fizeș.
De asemenea din lipsurile mari în muncă la sate între femei este faptul că
acțiunile duse n’au fost peste tot legate de lupta de clasă.
A lipsit o educare a femeilor în spiritul luptei de clasă. Consecința acestui
neajuns este că femeile nu i-au atitudine hotărâtă împotriva dușmanului de
classă, ci manifestă indiferență sau compătimire față de el.
O lipsă a U.F.D.R.-ului este că nu a ținut o legătură strânsă cu femeile ridi‑
cate în munci de răspundere în Comitetul Provizoriu și Cooperative.
Comitetul Județean și fiecare activist trebuie să dea un sprijin în permanență
pentru promovarea femeilor în munci politice, și administrative, va trebui să
intensificăm controlul și ajutorul muncii U.F.D.R.-ului.
COMITETELE PROVIZORII: au dus o muncă intensă pentru a duce la bun
sfârșit campaniile întreprinse în cursul acestui an.
Comitetele Provizorii dela Goruia și Delinești au muncit bine antrenând
organizațiile de massă ca: UTM, UFDR în campaniile de însămânțări și colec‑
tări, la fel și la muncă voluntară. Comitetele Provizorii dela Gârliște, Brebu,
Câlnic, Bocșa-Română, ValeaPaii și altele nu au muncit cum trebie și nu au
controlat în permanență planul întocmit, ceeace a dus la neîndeplinirea sarci‑
nelor la timp.
Comitetul Județean nu a sprijinit permanent activitatea Comitetelor Provizorii,
prin neglijarea dărilor de seamă a Comitetelor Provizorii în fața masselor asupra
activității depuse; massele n’au fost antrenate la rezolvarea problemelor.
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S’au făcut greșeli în ceeace ce privește aplicarea liniei Partidului în spiritul
diferențierii de classă la țară. Astfel în Comuna Dulău țăranul Rămneanțu care
are 25 lanțe de pământ, dintre care 7 lanțe neproductive, având familie de 7
membrii a fost impus ca chiabur, la fel în Comuna Bărbosu câțiva țărani au fost
impuși ca chiaburi și nu le-ar fi rămas nimic din recoltă. Aceste cazuri au fost
bine analizate și s’au luat măsuri pentru o impunere.
Comitetul Județean va trebui să ducă o muncă mai intensă de control și
îndrumare, pentru ca la țară să fie aplicată linia Partidului în spiritul diferențierii
de classă.
Comitetul Județean trebuie să i-a măsuri în vederea pregătirii la timp a cam‑
paniei de primăvară.
A.R.L.U.S.: Organizația ARLUS cuprinde în total 32.000 membrii fără să
aibă un control asupra lor.
In ceia ce privește popularizarea UNIUNII SOVIETICE Filiala ARLUS a
cuprins-o în mare parte, prin manifestări culturale, filme, cât și prin difuzarea
literaturii Sovietice.
Insă datorită lipsei de sprijin și de control suficient care trebuie dat acestei
Organizații din partea Comitetului Județean, în fruntea Filialei Reșița au reușit
să pătrundă câteva elemente necorespunzătoare.
Această situație a fost remediată prin înlocuirea acestora cu elemente sănă‑
toase muncitorești.
COOPERATIVELE: Inscrierile în Cooperative s’au făcut în măsură
mulțumitoare în ce privește însă depunerea capitalului Social nu am reușit să
ducem muncă cum trebuie. Așa în comunele Biniș, Izgar, Bărbosu, au semnat
și au plătit o parte a capitalului social, iar restul plății se tărăgănează.
La cooperativele Brebana sătenii vor să treacă la cooperativa Munca, care are
posibilități mai mari de aprovizionare fiind și mai bine organizată.
Secții pentru valorificarea produselor agricole avem la Carașova, Brebu,
unde se face marmeladă din fructe; la Surduc se face schimburi de mărfuri
între cooperative, iar comuna a ajuns a doua pe țară.
Cooperativele care merg bine sunt la Surduc, Berzovia, Gârliște, Zorlențu
Mare, Mai slab la Delinești, Brebu, Biniș și Doclin. Se fac pregătiri pentru
înființarea cooperativelor meșteșugărești la Reșița în branșa cismăriei și croito‑
riei, iar la Zorlenț în branșa ferăriei și frizeriei.
Trebuie să intensificăm munca pentru creierea de Secții, pentru valorificarea
produselor agricole, să veghem asupra unei bune gospodăriri a cooperativelor,
să sprijinim și să educăm micii meseriași de a se organiza benevol în coopera‑
tivele meșteșugărești,
COMITETUL ANTIFASCIST GERMAN: In ultimul timp au sosit din U.S.
peste 500 germani care au fost duși pentru munca obligatorie aducând un spi‑
rit sănătos și un moral ridicat. Toți au fost sprijiniți ca să intre în câmpul muncii
la meseriile lor.
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Comitetul Județean nu a dat destul sprijin ca oamenii cinstiți dintre cei
reîntorși, să fie folosiți în munci concrete pentru popularizarea U.S. care i-a
tratat bine, și i-a ajutat, și față de importantele realizări din țara Socialismului.
Comitetul Județean și fiecare membru de Partid are ca sarcină de a spri‑
jini populația Germană în lumina hotărârii P.M.R. în problema Națională, căci
numai așa vom reuși ca populația muncitoare Germană să se încadreze în între‑
gime în muncă și luptă pentru construirea Socialismului în R.P.R.
Comitetul Județean trebuie să ducă o muncă mai intensă pentru introdu‑
cerea și cultivarea principiilor democrației muncitorești în sânul Sindicatelor,
Comitetelor Provizorii și a celorlante organizații de massă, pentru ridicarea
conștiinței muncitorești și desvoltarea spiritului de critică și autocritică.
SECTORUL AGRICOL: Secțiile noastre ale gospodăriilor agricole de Stat
merg foarte slab și nu sunt un exemplu de înaltă producție agricolă. Comitetul
Județean nu a dat sprijinul necesar pentru a îndruma munca înspre o mai înaltă
producție. Aici Comitetul Județean trebuie să pornească imediat la muncă
intensă în această privință, în felul acesta vom putea duce o muncă de convin‑
gere, pentruca pe lângă cererile a câtorva Comune de a trece la formarea de
gospodării agricole colective să fie cât mai multe.
PRODUCTIA: Indeplinirea Planului de Stat în Județeana noastră a fost
posibilă datorită faptului că am reușit să antrenăm și să mobilizăm massele
muncitoare în întrecere socialistă, obținând rezultate frumoase în producție.
Astfel am reușit să îndeplinim programul de producție la Oțelărie pe ziua de
17.XI.1949, la Laminoare pe ziua de 30.XI., la Furnale, pe ziua de 6.XII., la
Minele Lupact încă în Septembrie. Toate Secțiile și fabricile, cât și la Mine și-au
îndeplinit Planul de Producție, afară de Anina și Doman care și ele vor termina
în 2–3 zile Planul.
In cinstea zilei de 21 Decembrie muncitorii și-au luat angajamente în
producție, pe care în majoritatea lor le-au îndeplinit până în această zi, iar restul
ce a mai rămas va fi îndeplinit până la 21 Decembrie. S’au pregătit și recorduri
în producție și s’a reușit la Oțelărie să se dea 1028 tone Oțel în 24 de ore. Toate
acestea sunt realizări ale clasei muncitoare sub îndrumarea Partidului nostru.
Ca sarcină ne rămâne de a organiza și desvolta și mai mult întrecerile
Socialiste individuale pentru ca roadele să fie și mai mari. La începutul anului
planificat am reușit imediat să ridicăm producția, însă calitatea a lăsat de dorit.
In urma sesizării Partidului în această situație, prelucrând această problemă și
în grupele de Partid, am reușit să înbunătățim situația calitativă a producției
noastre însă n’am reușit să ne achităm încă de toate lipsurile noastre în această
direcție. Turnătoria, Oțelăria noastră încă nu au reușit să obțină calitatea cerută,
la fel se întâmplă și la atelierele prelucrătoare unde mult material se strică și se
aruncă. Aici fiecare membru de Partid trebuie să ducă o muncă intensă pentru
a antrena pe toți muncitorii în lupta pentru calitatea produselor.
La minele noastre de cărbuni, de exemplu am reușit să ridicăm calitatea
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cărbunelui. Pe acest drum trebuie să pornim înainte în întreaga producție a
noastră. In ceia ce privește prețul de cost al produselor se duce o luptă hotărâtă
pentru reducerea lui în urma introducerii evidenței zilnice a prețului de cost în
Siderurgie. La Secțiile Hala Nouă, Coxerie, Fabrica de Roți, Samott și alte Secții
ajutătoare evidența zilnică a fost introdusă pentru experimentare.
In această muncă este o lipsă a noastră fiindcă n’am pus accentul cuvenit și
n’am făcut totul pentru ca să progresăm în această importantă sarcină, ce stă în
fața noastră, nu am urmărit îndeajuns diagramele ca să putem lua măsuri, n’am
popularizat îndeajuns acțiunea și nu am prelucrat cu muncitorii importanța ei.
Comitetul Județean trebuie să pună de azi înainte mai mare accent pentru a
putea obține rezultate mai frumoase.
Pentru a obține rezultate mai frumoase în producție, un factor hotărâtor este
cunoașterea indiciilor tehnologice de către toți muncitorii. Trebuie să arătăm că
Comitetul Județean nu s’a ocupat aproape deloc de această, ceia ce constituie o
mare lipsă. Pentru înlăturarea acestor lipsuri, Comitetul și activul Județean tre‑
buie să ia în mână această problemă, să o prelucreze și să o introducă în massă.
In ceia ce privește lipsurile nemotivate, putem spune că ele au fost reduse
mult la Reșița, însă la minele noastre nu am reușit încă să le eliminăm. Comitetul
Județean își propune ca sarcină să ducă o muncă de lămurire pentru ca fiecare
muncitor să înțeleagă că prin această atitudine dăunează clasei muncitoare.
Un rol important în reducerea prețului de cost îl joacă economisirea de mate‑
riale, energie electrică și combustibil. Pentru aceasta s’au ținut ședințe unde s’a
prelucrat importanța și felul cum se face această economie specifică locului de
lucru. In urma acestora s’au obținut succese importante în special la atelierele
prelucrătoare.
Un alt factor important în reducerea prețului de cost îl constituie norma‑
rea personalului în așa fel că fiecare om să fie productiv. Aici îi revine o sar‑
cină importantă administrației de a trece muncitorii neproductivi la producție,
deoarece la Uzinele noastre și peste tot normarea personalului lasă de dorit.
Comitetul de Partid trebuie să vegheze ca această sarcină să fie îndeplinită și cât
se poate de urgent având în vedere aplicarea Planului de perspectivă.
Un alt factor care contribuie foarte mult la ridicarea productivității muncii
și reducerea prețului de cost îl constituie cunoașterea de către fiecare munci‑
tor a sarcinii ce îi revine din Planul de Stat al Intreprinderii. Acest lucru noi
am început să introducem prin consfătuiri de producție și prin defalcarea
Planului de Producție, acest lucru nu este destul de perfect. Revine Sindicatului
și Administrației ca sarcină de a găsi noi metode, pentru ca fiecare muncitor să
cunoască mai devreme și mai precis care este partea care îi revine din Planul de
Stat al Intreprinderii.
Pentru întărirea Securității în Intreprinderile noastre care azi sunt ale popo‑
rului, s’au luat măsuri însă acestea sunt insuficiente. Paza noastră nu este des‑
tul de bine instruită și lămurită de importanța acestei sarcini și ea nu poate face
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încă față necesității. De aceia datoria fiecărui membru de Partid este de a duce
o muncă de lămurire printre toți muncitorii și ale arăta importanța de a apăra
bunul său personal, bunul întregului popor. Comitetul Județean Reșița își pro‑
pune ca sarcină de a intensifica munca în acest sens pentru a desvolta în sânul
masei dragostea față de uneltele de producție atât de necesare.
Pentru întărirea Socialismului în țara noastră, pentru înbunătățirea situației
materiale a tuturor celor ce muncesc:
CONCLUZIA: Comitetul Județean își propune ca sarcină:
1. De a pune pe primul plan lupta pentru pace, de a aplica just directivele
Partidului pentru a transforma mișcarea partizanilor păcii, într’o mișcare largă
de massă; să explice oamenilor scopurile criminale urmărite de cercurile impe‑
rialiste prin politica lor răsboinică.
2. Intărirea vigilenței față de dușmanul de classă care în ura sa turbată con‑
tra clasei muncitoare este gata să facă orice nebunie pentru a împiedica lupta
noastră pentru o viață mai bună, a lua măsuri pentru a preveni orice încercări
ale dușmanului, pentru a zădărnici sarcinile care Partidul le pune în fața masei
muncitoare din Reșița.
3. Combaterea și demascarea naționalismului burghez, a șovinismului, anti‑
semitismului, educând masele în spiritul Internaționalismului proletar, al dra‑
gostei față de Uniunea Sovietică și Tovarășul STALIN, al dragostei față de patria
noastră scumpa R.P.R.
4. /. Intărirea Unității clasei muncitoare prin înbunătățirea activității
Sindicatelor, prin lărgirea colectivelor de muncă, cultivarea în masse a spiritu‑
lui solidarității internaționale, intensificarea muncii de lămurire și agitație în
massă, pentru combaterea elementelor oportuniste, demascarea colportorilor de
svonuri ca agenți ai resturilor burgheziei și ai imperialiștilor Anglo-American.
5. /. Prelucrarea în masse a învățămintelor trase din procesele bandelor de
trădători și spioni, agenți ai Imperialismului, dela Budapesta și Sofia, care ne
arată nu numai scopurile urmărite de aceștia dar și metodele cu care lucrează
dușmanul. A demasca clica de trădători a lui Tito și a educa massele în spiritul
vigilenței de clasă ca nici un agent al acestei clici odioase să nu se strecoare în
rândurile noastre.
6. /. Să mobilizăm toate forțele pentru îndeplinirea Planului de Stat pe 1950
desvoltând spiritul creator al oamenilor muncii pentru descoperirea rezervelor
interne, mărirea productivității muncii înbunătățirea calității produselor, ifte‑
nirea prețului de cost, pregătind în acelaș timp condițiile necesare pentru a se
putea trece la realizarea Planului de perspectivă.
7. /. Intărirea disciplinei în muncă printr’o intensă muncă de lămurire, pen‑
tru combaterea absențelor nemotivate, a atitudinii nesănătoase a unor mun‑
citori față de tehnicieni, ridicând prestigiul maeștrilor și inginerilor în Secție.
8. /. Ridicarea nivelului ideologic și politic al masselor pentru a forma un
număr cât mai mare de constructori înflăcărați ai Socialismului.
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9. /. Să prelucrăm în toate Organizațiile de Partid aceste Invățăminte, pentru
a ne înbunătăți munca din ce în ce mai mult.
10. /. Trăgând învățăminte din lipsurile avute, aplicând în practică sarci‑
nile rezultate din această ședință, suntem siguri că aceasta va duce la întărirea
Organizatorică, politică și ideologică a organizației de Partid din Județul nostru.
Reșița la 18.XII.1949

Secretar
Adjunct
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1949, ff. 291 –316
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31. 1950, ianuarie, 5. Raport periodic de activitate al
comitetului județean de partid Caraș
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COMITETUL JUDETEAN RESITA.

RAPORT
de activitate pe perioadă dela 1 Oct. până 31 Dec. 1949.

In perioadă ce s’a scurs Comitetul Județean a muncit pe baza unui plan de
muncă ce a fost întocmit în acest sens.
Activitatea județenii a fost îndreptată pe lângă sarcinele permanente ale par‑
tidului și asupra acțiunile următoare:
a/ Indeplinirea planului de colectări și însămânțări de toamnă.
b/ Campania pentru pace, ziua de 2 Octomvrie.
c/ A 32-a aniversare a Marei Revoluții Socialiste din Octomvrie (7 Noemvrie).
d/ Sărbătorirea aniversării a 70 ani dela nașterea tov. Stalin (21 Decemvrie).
e/ Casa Scânteiei.
Situația politică: In urma verificăriilor, care au avut loc, precum și acțiunilor
întreprinse de partid, s’a putut constata că influența partidului în massă a cres‑
cut mult, a crescut și puterea de mobilizare a partidului s’a putut constata ast‑
fel la acțiuni, ca ziua de 7 Noemvrie, 21 Decemvrie și 30 Decemvrie, unde au
luat parte marea majoritate a muncitorilor, care prin agitație și participare s’au
manifestat dragostea față de Uniunea Sovietică și tov. Stalin. Deasemeni fap‑
tul că planul de producție pe anul 1949 a fost realizat în toate intreprinderile
din județ a întărit și mai mult încrederea clasei muncitoare în partidul nostru,
simțind acest succes prin înbunătățirea situației materiale.
Si între țărani săraci și mijlocași a crescut prestigiul partidului, munca de
lămurire și agitație a contribuit mult la aceasta, precum și așezarea justă a
impozitelor și colectărilor care au fost făcute în spiritul luptei de clasă. Cu toate
succesele obținute am avut și unele lipsuri la țară în ceace privește cotele de
grâu și porumb, care în unele cazuri nu au fost aplicate de către Sfatul Popular,
conform instrucțiunilor partidului și guvernului și au mărit cota de predare la
țărani mijlocași, fapt care a introdus unele nemulțumiri, cum a fost în comuna
Bocșa-Română, Ezeriș, Doclin, unde au fost luate măsuri de îndreptare, astfel
că a fost lichidată în parte aceasta lipsă. In general putem spune că situația poli‑
tică în județul nostru se prezintă mulțumitor.
Reacțiunea în județeană se manifestă mai mult prin diferite svonuri, că
să face război, că să schimbă bani, apoi sectele religioase, baptiști și tremu‑
rici la Anina, Berzovia, Dulău, Valeapai, aceste metode de muncă a reacțiunii
prin munca de lămurire dusă de agitatori în massă, înfluența svonurilor și a

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

241

sectelor scade din zi în zi tot mai mult, țărănimea își dă seamă de scopul aces‑
tor svonuri.
Viața de partid: In urma acțiunei de verificare, care a avut loc golurile provo‑
cate prin scoaterea din munci de răspundere a anumitor elemente necorespun‑
zătoare, au fost complectate cu tov. noui, cari au fost ridicați în muncă.
Birourile org. de bază deasemenea au fost reorganizate. In urma munci de
verificare activitatea org. de bază s’au înbunătățit, frecvența a crescut în medie
dela 60–80%. In ședințele org. de bază s’au prelucrat problemele în legătură cu
specificul locului de muncă ca: producție, întreceri, viața tov. Stalin, cum trebue
păstrat carnetul membrului de partid.
Grupele de partid țin ședințe din 2 în 2 săptămâni cu o frecvență de 70%.
Se prelucrează probleme în legătură cu producția specifică locului de muncă.
Comitetul județean are o lipsă aici în ceace privește controlul sistematic, la
ședințele de grupe și chiar org. de bază din care cauză frecvența a scăzut în
ultimul timp.
La cotizația de partid s’a făcut o înbunătățire, s’a încasat multă restanță din
trecut, în aceasta perioadă s’a achitat în proporție de 80%, în unele sectoare s’a
ajuns, cum e sectorul V. la 98% din totalul membrilor sectorului.
Avem lipsuri în organizația de plasă Reșița, unde munca a mers slab, nu s’a
încasat decât 37% din cotizații, s’au luat măsuri pentru intărirea munci la plasă
prin schimbări cu cadre corespunzătoare.
Comitetul județean ține ședințe în fiecare lună, biroul județean ține ședințe
în 10–10 zile cu activul județean s’a ținut de 2 ori ședințe de analiza munci și o
ședință în care s’a făcut darea de seamă asupra activității. Dela ședințele care au
avut loc, s’au trimis procesele verbale conform instrucțiunilor.
Colaborarea între secții s’a inbunătățit simțitor și în birou colaborarea e
bună, mai lasă de dorit puțin spiritul autocritic, dar se fac progrese și aici. In
urma plecării tov. la școală și a celor schimbați în alte muncă pe la org. de massă
au fost ridicați în activul județean un număr de 24 de tov. care au provenit din
subcomisiile de verificare din cursul al IX-lea de partid, care s’a terminat la 1
XII. cu un număr de 37 tov. din care 7 din județeană Oravița.
In prezent este seria a X, cu un număr de 44 tov. Pentru ridicarea nivelului
politic mai avem 6 cursuri serale cu 171 tov. 47 de cercuri de politică curentă în
care sunt cuprinși un număr de 1036 tov. La țară avem un număr de 17 cursuri
duminicale care cuprind 378 tov. cu o frecvență de 80–85%.
In plasa Bocșa și Reșița mai avem 10 cercuri de cetit care cuprind un număr
de 292 tov. In intreprinderi mai avem un număr de 39 de cercuri de studiu a
I.P.C. (b) a U.S. cu un număr de 652 tov. cu o participare de 80%, care în pre‑
zent studiază biografia tov. Stalin.
Avem 31 de cămite culturale din care au o activitate bună 15, activitate mij‑
locie 8, iar restul sunt slabe. Acum în perioada de iarnă începe să se indrepte
activitatea acestor cămine, care au 21 echipe culturale artistice. Avem 23.207 de
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abonamente la ziare din care: la Scânteia 8905, iar restul la alte ziare. Se mai
difuzează lunar prin centrul „Slova” cca. 75.900 exemplare.
Pentru casa Scânteiei, avem 751 liste complectate cu o sumă subscrisă de
6.110.370, care au fost subscrise de 16.652 de muncitori și 2088 de țărani, suma
încasată pentru a I-a și a II-a rată este cca. 2.792.000 lei. Cu ocazia sărbătoririi
a 70 ani dela nașterea tovarășului Stalin s’au trimis 2202 scrisori individuale
și 2626 scrisori colective cu 17.398 de iscălituri în total 19.610 de colaboratori.
Aceste acțiuni de subscriere la Casa Scânteiei și scrisori către tov. Stalin nu le
am acordat atenția cuvenită dela început, abea mai în urmă Biroul Județean a
luat în mână aceste probleme intensificând munca.
Situația economică. Situația economică în județul nostru se prezintă destul
de bine. Muncitori sunt aprovizionați conform cartelelor și la timp de către
Magaziile de Stat și către Cooperativa Munca. In Magazina de Stat și Cooperativa
Munca sunt mărfuri suficiente în special mărfuri libere, mai puține sunt
raționalizate pe puncte.
Aprozarul a început ca să meargă mai bine a satisfăcut aprovizionarea de
iarnă a muncitorilor cu cartofi, ceapă plus mai are și rezerve făcute. Muncitori
s’au aprovizionat de iarnă și cumpără mărfuri în limita posibilităților de plată,
care s’au mai înbunătățit prin creșterea salariilor în mediu a muncitorilor.
Muncitori sunt aprovizionați suficient acum și cu carne, coziile dela prăvăliile
Comcarului au început să dispară, deasemenea s’au înbunătățit și situația și la
mezeluri.
Cooperativele țărănești să întăresc continu, să găsește marfă și în ele în spe‑
cial sunt opinci, bumbac și pânză, bumbacul care este să dă în schimbul pro‑
duselor țărănești (brânză, lână, ouă, etc.), astfel care are produse poate să cum‑
pere. Gospodăriile de Stat care le avem în județul nostru și aparțin G.A.S. din
Maureni, jud. Timiș, se află în o situație destul de proastă, au fost luate vitele de
muncă bune, atelajele și trecute în jud. Timiș, (cai buni de lucru au fost luate de
către directori și puși la trăsuri de paradă), din cauza aceasta s’a stricat aproape
jumătate din 40 Ha. de ovăz, care nu au putut fi secerat la timp.
Aproape toată munca sa făcut în mod voluntar de către oameni din comună.
Cu toate intervențile făcute la tov. secretar nu am fost luaț în considerare și
directorul nu a venit nici până acum. Campania însămânțărilor de toamnă s’a
desfășurat în condițiunile bune, astfel planul de însămânțări s’a realizat în plasa
Bocșa cu 101%, în plasa Reșița cu 102%.
In ceace privește colectările de grâu, s’a realizat în plasa Bocșa 83,6%, iar
în plasa Reșița 100%, am avut greutăți aici din cauză că s’a pus de către jud.
cotă mai mare ca în normal din vina comitetelor provizoriu sătești, cari nu au
anunțat la timp că cultura a fost compromisă, aci s’au luat măsuri la sesizarea
noastră de către Comitetul Provizoriu Județean. Aceleaș lucru să întâmplă și
cu colectarea porumbului, cota dată de către Comit. Prov. Județean e mai mare
ca capacitatea reală de colectat și din această cauză s’a trecut pe tabel Ha. cu o
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productivitate mai mare de cca 3400 kg. Am sesizat forurile în drept și a fost
trimisă o comisie ministerială, astfel că în plasa Reșița s’a redus.
Situația producției. In ceace privește producția în raza noastră de activitate,
în perioada dela 1.X. până la 31.XII. s’a înbunătățit simțitor, aceasta se poate
vedea prin indeplinirea și depășirea planului de producție în intregime la toate
intreprinderile din țară noastră. Astfel am reușit la Siderurgia noastră prin o
mai bună organizare a munci și prin o intensă munca de lămurire dusă în sânul
muncitorilor să depășim planul de Stat la Oțelăria S.M. cu 11%, la Laminoare cu
9%, la Furnale cu 8%, aceiași situație este la Oțelăria prelucrătoare și secțiile
ajutătoare.
Afară de depășirea planului de Stat, am mai reușit să reducem rebuturile
în mai multe sectoare cum este Oțelăria S.M. unde față de 1048 [1948, n.s.]
am redus la 27% la Oțelăria Specială cu 40%, la Turnătoria de fontă cu 37%, la
Oțelăria prelucrătoare cu 60%, la fel am reușit să reducem regia în toate secțiile
noastre în medie cu 7%. Tot la fel în aceasta perioadă am reușit să organizăm
zile redord în producție la care am reușit obținând cea mai mare producție
până acum și să obținem recorduri la furnalul laminat și la Laminoare. Si la
Destileria Caraș, cât și la Fabrica de Celuloid am reușit să depășim planul de stat
încă în luna Octomvrie și Noemvrie și am reușit ca să reducem prețul de cost la
fel ca și la Sovrommetal, la fel la toate agregatele sub prețul planificat.
La mine planul a fost realizat, astfel la Anina s’a depășit cu 3%, la Secul cu 3%,
la Doman 1,23%, la Ocna de fer cu 13%, iar la Lupac cu 21%. Aceste realizări le-am
obținut prin o mai temeinică organizare și antrenare a muncitorilor în intreceri
socialiste, unde am reușit în intervalul de 3 luni să antrenăm în plus încă 2500
muncitori, care au depus un mai mare elan în muncă decât în trecut, obținând
rezultatele mai insemnate. Insă în aceasta direcție Com. Județean a avut o lipsă
că nu a controlat și condus sistematic aceste întreceri astfel erau o perioadă de
delăsare în urmărirea inregistrării a prețului de cost zilnic și în desvoltarea aceste
secțiuni. S’a luat măsuri pentru inlăturarea acestor lipsuri printr’un control mai
temeinic și prin intensificarea acestui sistem și la secțiile ateliere.
Rezultatele obținute în producție nu sunt incă cele mai inalte posibile, aici
Com. județean n’a reușit să organizeze incă o astfel de securitate în cât dușmanul
de clasă să nu ne poată produce greutăți, astfel noi am avut o serie de perturbați
în uzinele noastre, care ne-au impiedicat o producție mai mare. Pentru aceasta
Comit. Județean a luat măsuri pentru ascuțirea vigilenței de clasă și prin orga‑
nizarea mai bună a securității.
Organizații de massă. Munca organizațiilor de massă a fost sprijinită de
Comitetul județean, atât prin îndrumare cât și prin timiterea o serie de cadre
pentru a intări munca, prin aceasta munca în org. de massă putem spune că s’a
inbunătățit în ultimul timp, mai sunt incă unele lipsuri că nu toate organizațiile
au reușit să muncească după un plan de muncă și să urmărească cu perseverență
aplicarea directivelor pe teren.
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Deasemeni Com. Jud. nu a ținut contact strans cu aceste organizații și nu
le-a antrenat în permanentă la muncă.
Sindicatele. Pentru îndeplinirea Planului de Stat am dat un sprijin însem‑
nat, prin mobilizarea muncitorilor, funcționarilor și tehnicienilor în întrecerile
socialiste. Aceasta s’a făcut prin adunări, meetinguri cât și în ședințe de grupe
Sindicale. In cinstea zilei de 21 decembrie a fost antrenați în întreceri socialiste
peste 85% din muncitori. Sa mai ținut ]n cadrul Sindicatului consfătuiri de
producție cu tehnicienii pe secții în fiecare lună unde s’a făcut analiza muncii și
s’a făcut cunoscut programul de producție pe luna în curs.
Sindicatul s’a mai ocupat cu problema popularizării funtașilor,
raționalizatorilor, și inovatorilor în producție care s’a făcut prin: Gazete de
perete, ziare, megafoane cât și adunări și meetinguri. Sindicatul nu a reușit
ca să țină diagramele de producție la zi și aceasta se face cu întârziere de 2–3
zile, deasemeni nu a făcut dări de seamă asupra activității în fața muncitorilor.
Inceaceprivește munca culturală Sindicatul are 7 echipe culturale 4 muzici care
au dat spectacole la toate meetingurile ținute în campaniile care au avut loc.
U.T.M. Activitatea organizației de tineret s’a îmbunătățit față de trecut, astfel
că tinerii au dat o contribuție serioasă în ceace privește îndeplinirea Planului
de stat, tineretul este îndrumat și controlat în activitatea lui de către Com. Jud.
de Partid de sus până jos. Organizația UTM a organizat în producție 93 brigăzi
dintre care 9 au fost organizate în cinstea zilei de 21 Decembrie, sunt o serie de
brigăzi care s’au evidențiat în producție, cum e brigada formată din 27 de tineri
a tov. Păvan Ilie care lucrează din 25 Octombrie în contul anului 1950. Inceace
privește munca culturală UTM-ul are 25 echipe artistice, care au dat în această
perioadă 61 festivaluri.
Cu ocazia concursului organizat de Com. Proviz. de Plasă au participat 3 echipe.
U.F.D.R. Activitatea UFDR-ului este dusă mai mult la sate prin comitetele
sătești ajutat de Comitetele de Plasă, la sate există 36 comitete sătești mai greu
este pătrunderea în satele mai îndepărtate din cauza drumurilor proaste, cum
este Târnova, Dulău, Bărbosu, acolo și munca merge mai slabă, iar la Brebul,
Câlnic, Goruia și Valeapai, prin ridicarea țărancelor sărace în diferite munci de
răspundere ca Comitetul Provizoriu și Cooperative.
In ultimele luni în munca UFDR-ului se poate observa o îmbunătățire a
muncii. Lipsurile în muncă mai sunt în special în direcția educării femeilor în
spiritul luptei de clasă, se observă de multe ori milă față de chiaburii din sate. O
altă lipsă este că nu s’a ținut legătură permanentă cu femeile ridicate în munci
de răspundere în Comitete Provizorii și Cooperative.
S’a făcut acțiuni pentru pomul de iarnă la care au participat femeile din plin.
UFDR-ul are 5 echipe culturale cele mai bune sunt Steierdorf și Bocșa Montană
s’au dat 18 manifestări artistice. S’au ținut 14 ședințe sanitare și 4 conferințe
politice și ideologice. S’au ținut 2 cursuri serale cu 22 femei și o școală de îndru‑
mare cu 11 femei.
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Sunt organizate 133 grupe de citit care sunt frecventate 70%, aceste grupe de
citit participă și femei cari nu sunt membre ale UFDR. In cadrul meetingurilor
și adunărilor ținute în această perioadă se observă un viu interes din partea
femeilor prin participarea tot mai masivă a femeilor.
A.R.L.U.S. Are un număr de 32.000 de membrii. In această perioadă prin
subfiliale a fost popularizate realizările U.S. prin conferințe, manifestări cul‑
turale, filme, prin difuzarea fotografiilor cu realizări din U.S. și prin difuzarea
literaturii U.S.
Activitatea ARLUS-ului nu a fost dusă cum ar fi trebuit în această perioadă,
dar în luna Decembrie printr’o analiză în Biroul Județean de Partid s’a desco‑
perit unele abateri în cadrul Conducerii ARLUS-ului și au fost schimbate unele
persoane și au fost trimiși 2 activiști județeni și 1 tov. absolvent al școlii de Partid
prin care a fost întărită munca, iar rezultatele în muncă se simt deja prin pune‑
rea la punct a lucrurilor, iar controlul și ajutorul din partea Partidului este mai
mare și în permanență.
Comitetele Provizorii în Plasa Reșița, Comitetul de Plasă este mai dinamic
și realizările sunt mai bune, astfel Com. Provizoriu din comunele Goruia și
Delinești au antrenat și organizațiile de massă, UFDR, UTM, și Fr. P. în campa‑
nia de colectări și însemânțări de toamnă la fel și la munci voluntare.
Comitetele Provizorii nu au reușit să antreneze întreaga populație în condu‑
cerea satului, aceasta rezultă și din cauză că nu au fost făcute dări de seamă în
fața cetățenilor s’a mai observat că foștii notari și actuali secretari nu depun des‑
tul efort pentru a fi cu lucrările la zi, iar acolo unde sunt secretari ale Comitetelor
Provizorii ridicați din rândurile muncitorilor s’au a țăranilor muncitori munca
este mai bună și sunt cu lucrările la zi, cum este în comuna Ocna de Fier.
Pentru a ajuta Com. Provizoriu, Biroul Județean a luat hotărârea ca în ședința
de birou din 10. I. 1950 să fie analizată munca Com. Provizorii, raportorii fiind
tov. Președinți ai Comitetelor Provizorii.
Lipsuri și greșeli:
In urma plecării la școală dela Timișoara a 10 tovarăși și 4 la Universitate la
București din muncă, munca a slăbit s’a putut observa în scăderea frecvenței la
ședințele Org. de bază, aceasta din cauză că în munci au fost ridicați și în birou‑
rile Org. de bază o serie de tov. noi ne experimentați în muncă, cari nu au putut
ca să facă ședințele Org. de bază atractive, nepregătite așa cum ar fi trebuit.
Comitetul Județean nu și-a organizat un control și un instructaj sistema‑
tic pentru a ajuta în muncă pe tovarășii noi la fel și secțiile Județenei nu au
făcut ședință de instructaj necesar. Pentru înlăturarea acestor lipsuri s’au luat
măsuri de a se face o serie de instructaje și s’a sistematizat munca de control la
ședințele Org. de bază.
Secretarii nu au ajutat suficient secțiile cadre, propagandă și administrativă
unde în muncă au fost ridicați responsabili noi, din această cauză colabora‑
rea între secții nu a fost întotdeauna așa cum ar fi trebuit, în unele cazuri nu
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și-au cunoscut sarcina ce revenea unei secții într’o acțiune de exemplu scrisorile
pentru tov. Stalin. munca a făcut-o un timp numai propaganda fără concursul
Organizatoricului și nu a dat rezultatul dorit abia după luarea măsurii de cola‑
borarea s’au făcut progrese. Pentru a remedia aceste lipsuri s’a luat măsura de
a se ocupa cate un secretar special pentru a ajuta pe tov. repartizat în muncă.
Mai avem lipsuri și în controlul și îndrumarea muncii a organizațiilor de massă
care nu au responsabilul în Biroul Județean, nu au fost suficient controlate din
care cauză s’au făcut greșeli și serioase și neglijente în mânuirea banilor cum
a fost la ARLUS, s’au făcut cercetări și a fost schimbată conducerea cu activiști
din activul Județean. S’au luat măsuri ca să se țină ședință cu tov. și să se ia parte
un tov. secretar la ședințele lor, în urma acestei măsuri situația s’a îmbunătățit
simtitor.
A mai avut lipsuri în ce privește munca de instructaj și control la sate. Nu am
avut un plan, în acest sens am făcut o muncă unilaterală numai la întreprindere
neglijând munca la sate, în ultima lună am terminat [...] [în]tocmirea planurilor
de ieșire.
Am mai avut lipsuri în ceace privește antrenarea Sindicatului în urmărirea
realizării angajamentelor luate în contractul colectiv de abia în urmă s’a luat
măsuri și s’au remediat o serie de lipsuri.
Reșița, 5 Ianuarie 1950.Locțiitor de secretar
Bayerle Iosif.ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 4/1949, ff. 84–92
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32. 1950, ianuarie, 10. Raport referitor la constatările
comisiei județene de verificare din orașul Oravița
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE
ORAS/ ORAVITA/
Oravița, 10 Ianuarie 1950

RAPORT
despre constatările Comisiei Județene făcute în cur‑
sul muncii de verificare în orașul Oravița

– Verificarea orașului Oravița a început la 15.VI.1949 și au fost verificați
865 membrii dintre cari 185 au fost excluși iar pentru ridicări în munci au fost
propuși 32 tovarăși.– In orașul Oravița sunt mai multe naționalități conlocuitoare ca germani și
alte naționalități.– Populația orașului este compusă în mare parte din funcționari din care
o bună parte s’au perindat în trecut prin toate partidele istorice reacționare:
liberali, legionari și maniști. Este cunoscut ca un oraș mic burghez, mahalagist,
curent care se mai menține și în prezent.– Datorită lipsei de vigilență au pătruns în Partid chiar și în conducere ele‑
mente dușmănoase șovine și mahalagiste din care cauză activitatea organizațiilor
de bază, înainte de verificare, a fost slabă iar frecvența foarte scăzută, de exem‑
plu la Cartier III, Spital, Comcereal, Prefectură și P.T.T. – Ședințele nu s’au
ținut regulat în conducere fiind elemente desinteresate de viața de Partid, din
care cauză și nivelul politic al tovarășilor este foarte scăzut.– In ce privește activitatea organizațiilor de C.F.R. Oravița, unde sunt peste
500 salariați, din aceștia în majoritate sunt semiproletari, este slabă.– Organizații cari au avut în conducere elemente slabe ca la UDR, Cartier
I și C.F.R., s’au strecurat cei mai mulți maniști, legionari și afaceriști, fiind
sprijiniți și de dușmanii pătrunși în conducerea plășii și județeană, ca de exem‑
plu: avocatul Cinca Dtru, avocat Câmpeanu Emil, afaceristul Tudor Petru, anti‑
semitul Bașaliu Gheorghe iar mai târziu Sabău Gheorghe fost legionar, Ribaric
Iosif și alții cari au adus un spirit mic burghez in Partid, neavând nimic comun
cu cei ce muncesc. A mai fost secretarul Comitetului Local Oravița Fărăgău fost
șef al siguranței antonesciene, apoi în conducerea județeană a mai fost Miloș
Patrichie fiu de chiabur. Toți cei arătați au văzut interesele personale și s’au
lingușit pe lângă conducere care i-a sprijinit, ba mai mult au propus deseori
dușmani pentru școlile de Partid.
Toate cele de mai sus arătate, au dat posibilitate dușmanului să facă propa‑
gandă contra Partidului.-
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Eu n’au avut interes să ridice nivelul politic al oamenilor cinstiți din org. de bază,
ba de multe ori s’a lovit crunt în tovarăși atașați Partidului pentru greșeli mărunte.Organizațiile de massă depun activitate slabă la fel și aparatul administrativ,
unde mai sunt elemente necorespunzătoare cari trebuiesc supraveghiate, ca de
exemplu refugiații și exclușii de Subcomisia de Verificare.Pentru ca în viitor munca de Partid să se îmbunătățească iar frecvența să fie
bună, este necesar să fie ajutați și controlați în muncă tovarășii din org. de bază
și îndeosebi tovarășii dela C.F.R.Să se țină cont de propunerile făcute de către Subcomisiei pentru ridicări în
munci.Vigilența să fie trează ca cei excluși din Partid să nu provoace desbinări
influențând membrii de Partid să nu participe la ședințele org. de bază, sau să
pătrundă din nou Partid, – acești dușmani cari au fost dați afară.In urma verificării s’a constatat că s’a îmbunătățit activitatea org. de bază, de
exemplu la UDR, însă cu toate acestea este necesar să fie ajutați și controlați în
muncă.
In majoritatea org. de bază s’a observat un spirit de împăciuire cum a fost
la Tribunal și la Administrația Financiară și în alte org. de bază, cari au căutat
să-și ascundă trecutul și să nu se demaște unul pe altul, aceștia s’au încadrat în
Partid pentru a-și putea menține un post.Conducerea Partidului va trebui să fie vigilentă pentru a putea descoperi și
demasca elementele reacționare, dușmani ai celor ce muncesc. Cei excluși fiind
demascați ca dușmani vor căuta să facă note informative și să aducă acuze altora,
vor face sforțări de a pătrunde din nou în Partid, sau să creieze mahalagisme.Aceștia trebuesc demascați ori de câte ori se manifestă.In ce privește verificarea organiz. de bază dela Miliție, unde se află jandarmi
din trecut la fel și din poliția veche, s’a constatat că aceștia privesc cu ură pe
tov. milițieni veniți din câmpul muncii, cu atât mai mult că și căpitanul miliției
Stefănescu este provenit din veche jandarmerie și nici un concurs milițienilor
muncitori, bruscându-i și sancționându-i pe motive neîntemeiate.Este luptă între el și aparatul Politic, chiar mai mult el urăște acest aparat
și crede că este inutil, de multe ori exprimându-se că degeaba tot face rapoarte
asupra lui căci el are pe soția sa care este rudenie cu tov. Vasile Luca.La verificarea acestor acestor organizații s’au găsit criminali de război, agenți
provocatori, zbiri ai clasei muncitoare din trecut, exemplu: Hrenoreț Romulus
care și în prezent menține legături cu elementele reacționare ca Brediceanu
Alex. din Moldova-Nouă.La Miliție trebue pus la conducere un muncitor chiar dacă este mai slab la
început, în munca administrativă, dar să fie devotat Partidului.Toți cari au fost excluși din Miliție sunt dușmani încărnați, între ei fiind și
din acei cari au bătut comuniști, iar astăzi se vede că nu privesc bine muncitori
veniți în Miliție.-
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In Aparatul politic este tov. Subl. Mustață Nicolae și plut.maj. Moacă Nicolae,
cari corespund.Si la Securitate s’au găsit legionari, maniști, adică dușmani cari s’au arătat
deschis trecutul, dar au fost excluși și înlăturați din funcțiile lor.In orașul Oravița este un număr destul de important de germani, cu care
nu se ocupă nimeni ceeace este o greșeală din partea Comitetului Județean,
care trebuie să ia măsuri prin Comitetul Antifascist German și să propună ca
în Comitetul Antifascist Județean din Reșița să intre și cineva din Oravița, prin
ceeace s’ar putea duce o muncă intensă de lămurire între populația germană.Cu această populație până în prezent nu s’a ocupat nimeni, din care cauză
o bună parte dintre ei au căzut sub influență misticistă a popilor catolici, cari
depun o activitate intensă în biserică, aceasta fiind plină până la refuz, unde se
face propagandă dușmănoasă.Propunem Comitetului Județean să ia imediat măsuri pentru a combate
influența popilor catolici în orașul Oravița.Pentru ca munca în oraș să meargă bine, propunem ca să se organizeze un
Comitet de Partid care să coordoneze munca politică și organizațiile de bază vor
merge mai bine, în prezent frecvența fiind de 60–65%, ceeace s’ar îmbunătăți
printr’un control sever care nu poate fi făcut de un singur tovarăș fără un colec‑
tiv, adică un Comitet.Iar organiz. de Partid C.F.R. să i-se dea o atenție deosebită.Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 572,
Dosar Nr. 58/1950, ff. 18–20
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33. 1950, februarie, 8. Înmânarea carnetelor membrilor
de partid din județul Caraș
Inmânarea Comitetelor de Partid,

Dela verificarea membrilor dela Partid au trecut niște luni, între timp s’au
distribuit și carnetele provizoriu. Acum a sosit și ziua aceia, când acei membrii
cari au rămas și pe mai departe în Partid – după eliminarea elementelor opor‑
tuniste – să primească carnetele de membru de Partid.
Ziua aceia în care primim aceste carnete este o zi solemnă pentru fiecare
membru, este o zi de mare însemnătate în viața membrului de Partid. Pentru
aceia când ne prezintăm în fața Comisiei unde primim carnetele, fiecare să
înțeleagă și se aprecieze acest act, așa cum trebue să fie înțeles de un adevărat
și devotat membru de Partid.
Acest carnet să-l păstrăm cu devotament și să fim demni de a-l poseda, să
căutăm și pe mai departe să ne ridicăm necontenit nivelul nostru politic și ideo‑
logic, pentru a merita pe deplin acest titlu inalt de „Membru de Partid.”
Noi acum când am devenit îndrumătorul masselor largi și dăm exemplu
că merităm a fi urmașii disciplinați ai marilor noștri dascăli – Lenin și Stalin
– Să fim adevărați pionieri în clădirea socialismului în scumpa noastră Patrie –
Republica Populară Română.
Reșița, la 8 Februarie, 1950
Farcaș Ludovic.
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 45/1949–1950, f. 65
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34. 1950, februarie, 10. Proces-verbal referitor la
înmânarea carnetelor membrilor de partid din județul
Caraș
INMANAREA CARNETELOR DE PARTID.

In ziua de 9 Februarie 1950, orele 15 într’o ședință solemnă, zi de mare
însemnătate pentru un membru de Partid, s’a efectuat înmânarea carnetelor de
Partid la acei care au dat dovadă că sunt demni de a fi „Membrii” de Partid” fii
devotați ai clasei muncitoare.
In timpul înmânării carnetului de Partid, fiecare membru de Partid adânc
emoționat, vedea în carnetul de Partid, lupta grea și sacrificiile clasei munci‑
toare, vedea eroicele lupte ale CFR-iștilor dela Grivița din 16 Februarie 1932,
vedem luptătorii comuniști care au suferit între zidurile mucegăite ale Doftanei,
sau eroii căzuți în Piața Palatului care s’au sacrificat în ziua de 8 Noemvrie 1945,
pentru libertatea și progresul democrației internaționale sub steagul lui Lenin
și Stalin.
Fiecare membru de Partid și-a luat angajamentul de a căuta să-și ridice nive‑
lul ideologic și Politic, de a fi un pion al păcii și democrației internaționale
contra acelora care mai încearcă focarul unui nou răsboiu imperialist contra
drepturilor câștigate prin nou lupte și jertfe de clasa muncitoare.
Trăiască P.M.R. FORTA COND. IN R.P.R.!
Reșița, la 10. Februarie 1950.
SORCA
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 45/1949–1950, f. 66
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35. 1950 [nedatat]. Raport referitor la abaterile privind
carnetele de partid
RAPORT
Despre abaterile în ceace privește carnetul de Partid.

Dela verificare și până în prezent în Județeana noastră am avut o serie de
cazuri de abateri în legătură cu carnetele de Partid, pe care le am cercetat și
soluționat după cum urmează:
Tov. SARAMAT ACHIM dela C.C.F.S. și-a pierdut din neglijență carnetul
nou de Partid în seară zilei de 15 Febr. 1950, pe strada Canalului. Carnetul a
fost găsit de tov. Mănăilă Nicolae, corespondent al ziarului „Flamura Roșie” și
predat Județenei.
Tov. Sărămat Achim a fost chemat la Secția de Cadre, fiind întrebat în ce
împrejurări și-a pierdut carnetul, n’a știut să dea nici un răspuns.
Pe baza celor arătate mai sus, Secția de Cadre propune Org. de bază, să
fie sancționat cu Vot de Blam și avertisment, pentru neglijarea carnetului de
Partid, pe care l’a primit numai cu câteva zile inainte.
Tov. TATARU ION în noaptea de 10 Martie 1950, după ce a chefuit la
Restaurantul de Stat, în stare de ebrietate a plecat acas. Pe drum s’a întălnit cu
niște tov. milițieni cu care a intrat în discuție, datorită faptului că tov. a avut unele
abateri după ce a eșit dela cârciumă, luându-se actele și odată cu Bir. Populației
a scos și Carnetul de Partid și a arătat, care a fost luat și dus la Județeană.
Fiind chemat tov. Tătaru la Secția de Cadre, unde i-sa arătat devierea lui dela
linia Partidului și dela morală proletară, dând o declarație în legătură cu aceasta
Secția de Cadre va îndruma org. de bază pentru sancționarea cu vot de blam și
avertisment.
Tov. WINDHAGER FERDINAND. In ziua de 21 Febr. 1950 a trimis pe un
tov. la cantina Banatul ca să-i scoată un abonament de masă, dându-i odată cu
carnetul sindical și carnetul de Partid, care a fost oprit și înaintat Județenei.
Tov. a fost chemat la Secția de Cadre unde a recunoscut greșala pe care a făcuto. Secția de Cadre va îndruma org. de bază pentru sancționarea tov. Windhager
Ferdinand cu înterzicerea pe timp limitat de a mai ocupa o funcție în Partid.
Tov. DINTEANU VASILE și-a lăsat carnetul nou de membru de Partid la
Restaurantul de Stat pentru o sumă de bani.
Tov. a fost chemat la Secția de Cadre insă a refuzat ca să vină. Tov. este și
puțin abnormal. Secția de Cadre va indruma org. de bază pentru excluderea lui
din Partid.
Tov. KASAK ANGELA Responsabilă cu Cadre la Magazinul Banatul, și-a
pierdut Carnetul original și nu l’a mai găsit până în prezent. Situația ei incă nu
este clarificată până în prezent.
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Afară de aceste cazuri la Carnetele Provizorii avem până în prezent 27 aba‑
teri care au fost rezolvate în felul următor:
Trei tov. au fost sancționați cu admonestare.
Sapte tov. au fost sancționați cu Vot de blam.
Patru tov. au fost sancționați cu interzicerea pe timp limitat de a ocupa o
muncă de răspundere în Partid.
Cinci tov. au fost excluși din Partid.
Aceste abateri constau în pierderea carnetului, lăsarea lui ca amanet în dife‑
rite locuri, întrebuînțarea lui în diferite împrejurări pentru a-și atinge unele
scopuri personale etc.
Fiecare abatere a fost analizată în parte și rezolvată prin prisma gravității ei.
Pentru a preveni aceste abateri s’au luat măsuri că în ședințele plenare, adu‑
nării org. de bază, etc. să fie adâncită mai mult această problemă, arătându-se
cazuri concrete și totodată accentundu-se importanța carnetului de Partid și
urmările care le au aceste abateri pentru Partid și pentru fiecare membru de
Partid.
Prin aceasta să se desvolte mai mult spiritul de vigilență și de grijă față de
Carnetul de Partid.
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 10/1949, ff. 4–5
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36. 1950, februarie, 23. Raport al colectivului județean
de verificare referitor la rezultatele verificărilor
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COLECTIVUL JUD. DE VERIFICARE
RESITA

RAPORT
Despre rezultatul lucrărilor de verificare inclusiv activul,
Securitate, Miliția, și acei reîncadrați în urma apelurilor.

5025 total confirmați membri de partid pe compoziția socială:
2726 muncitori calificați
1052 „ necalificați
16 salariați agricoli
195 țărani săraci
65 „ mijlocași
601 funcționari
119 intelectuali
33 mici meseriași
5 negustori
213 casnice
1391 total excluși prin verificare pe compoziția socială:
782 muncitori calificați
150 „ necalificați
2 salariați agricoli
54 țărani săraci
19 „ mijlocași
36 chiaburi
276 funcționari
26 intelectuali
14 mici meseriași
7 negustori
22 casnice
371 excluși pentru neprezentare la verificare pe compoziția socială:
112 muncitori calificați
107 necalificați
41 salariați agricoli
36 țărani mijlocași
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10 chiaburi
8 funcționari
2 intelectuali
4 mici meseriași
51 casnice
745 total propuși pentru promovare în muncă:
286 propuși pentru a fi ridicați în munci de partid și ad-tive
459 propuși pentru școala de partid
Apeluri

Am avut 148 apeluri de judecat, dintre cari 20 au fost anulate excluderea și
128 au rămas excluși.
Reșița, la 23 II. 1950.
Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1950, ff. 5–6
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37. 1950, martie, 3. Raport referitor la ședința de
încheiere a verificărilor
RAPORT
despre ședința de încheiere a lucrăriilor de veri‑
ficare din Județeana P.M.R. Reșița.-

In ziua de 18 Decemvrie 1949, a avut loc la Reșița ședința plenară de înche‑
iere a lucrăriilor de verificare, au fost prezenți peste 400 de tovarăși activiști de
partid din sectoare plăși și din org. de massă.
Sedința a fost deschisă de tovarășul Ghedeon secretar adjunct în biroul
Comitetului Județean cu următoarea ordine de zi:
1/ Raportul Comisiei Județene de Verificare.
2/ Discuții asupra raportului.
3/ Concluzii.
Raportul a fost expus de tovarășul Bayerle președintele Comisiei Județene
de Verificare, în care a arătat hotărârea Comitetului Central al Partidului asupra
acțiunilor de verificare și importanța verificărilor. A arătat situația internațională,
lupta pentru pace dusă de țările cu democrație populară în frunte cu Uniunea
Sovietică împotriva lagărului imperialist, în frunte cu conducători Statelor
Unite ale Americii, care încearcă să organizeze un nou război. Lupta dusă de
clasa muncitoare din țările capitaliste, înfrângerea bandelor reacționare din
China de către forțele progresiste care au înfăptuit Republica Populară Chineză.
Constituirea Republicii Democrate Germane, fapte care dau dovadă de întărire
a forțelor, care luptă pentru pare.
A mai arătat și situația specifică a regiunei din Județeana Reșița, unde mii
de muncitori au fost exploatați de către Societatea U.D.R., unde erau acționari
englezi și americani, care profitau din exploatarea muncitorimii. Iar mișcarea
muncitorească din Reșița era condusă de elemente, care au colaborat cu condu‑
cătorii Uzinei, trădători ai clasei muncitoare conduși de titel Petrescu, Gherman,
Mustețiu, Bernau și alții, Sindicatul Muncitoresc din Reșița sub influența lor a
rupt legătura cu celelalte sindicate din țară, făcând un Sindicat aparte, rupt de
interesele generale ale clasei muncitoare din țară noastră. Acești conducători ai
P.S.D. din Reșița, făceau manevre pentru a rupe Frontul Unic, ci deci P.C.R. a avut
greutăți din partea lor. Am dat prilej să intre în partid la unificare elemente care
aveau trecut dușmănos fața de lupta clasei muncitoare ca hitleriști și legionari.
Tov. Bayerle a arătat că în urma verificării au fost excluși din partid și înlăturați
din munci de răspundere elemente necorespunzătoare, care au împiedecat
întroducerea liniei partidului în masse de membrii de partid și chiar la activiști
din conducerea s’a putut vedea un spirit împăciuitorist. Iar în urma verificărilor
spiritul critic s’a întărit, nu s’a întărit suficient spiritul autocritic.
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A mai arătat cum au decurs lucrăriile de verificare precum și faptele pozitive
și negative din decursul muncii de verificare, iar ca încheiere a arătat că în urma
verificărilor s’a putut vedea un progres în munca de partid, prin atașamentul
tovarășilor de ași ridica nivelul politic ideologic și de întări vigilența care contri‑
bue la întărirea partidului. La punctul 2 din ordinea de zi s’au înscris la cuvânt
mai mulți tovarăși.
Tovarășul Gheju a arătat că critica care i-s’a făcut la verificare l’a ajutat să-și
vadă lipsurile și să vadă cum trebue să muncească mai departe.
Tovarășul Vrăjitoru a întrebat cum au fost urmărite elementele, care au fost
excluse din partid pentru a nu deveni dușmani.
Tovarășul Ienciu arată că Comisia Județeană de Verificare a dat un ajutor
U.T.M.-ului prin faptul că a exclus din partid pe Beloane, care era fascist și a
ajuns până în conducerea U.T.M.-ului. A mai arătat că Comitetul Județean a
început să dea ajutor U.T.M. însă comitetele de partid din sectoare și Plăși nu
dau suficient importanță muncii de tineret, nu ajută tineretul în muncă. A mai
arătat și greutățile întâmpinate în muncă.
Tovarășa Nicoară a arătat că sprijinul dat de către Partid, U.F.D.R. a fost slab
și în special în munca la sate, unde întâmpina greutăți chiar din partea mem‑
brilor de partid.
Tov. Duda arată că în urma verificării munca s’a îmbunătățit, dar totuși mai
sunt lipsuri în ceeace privește munca Comisiei de Presă, tov. dela birourile
comitetelor de sectoare nu dau importanța acestei munci, propune să fie luat în
serios această muncă.
Tovarășa Holacsek arată că ea a avut slăbiciune că nu cunoaște bine limba
română, din care cauză nu a ajutat Subcomisia de Verificare din Sectorul
VIII. Propune că tovarășii, care au trecut prin verificare să-și îndeplinească
sarcinile.
Tov. Katranici arată că influența partidului, în urma verificării s’a întărit și s’a
făcut să dispară mentalitatea celor care nu au dat importanță partidului cum s’a
dovedit și în activitatea sindicatului, unii tov. nu s’au folosit de ajutorul dat de
partid. Iar în sectorul III. tov. Ionescu secretarul Comitetului de partid a făcut
și muncă sindicală în sector, totuși se vede că munca s’a îmbunătățit și unitatea
partidului s’a întărit.
Au luat cuvântul și alții tov., care și-au expus părerile lor despre verificări și
despre munca partidului.
La punctul 3 concluzii a luat cuvântul tov. Ghedeon în spirit autocritic, a ară‑
tat că Biroul Comitetului Județean nu a ajutat suficient organizațiile de massă
și nu a controlat suficient munca pe teren și face concluzie despre munca dusă
de partid în Județeana Reșița.
Mai arată ce ajutor a primit Comit. Jud. P.M.R. Reșița prin verificare și prin
înlăturarea elementelor cu trecut dubios și străin de luptă clasei muncitoare,
cari prin lipsa de vigilență nu numai că s’au strecurat în Partid, ci au fost și
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ridicați până în conducerea partidului, care prin verificare au fost descoperiți și
înlăturați din rândurile partidului.
Mai arată că partidul prin verificare și prin înlăturarea elementelor neco‑
respunzătoare partidului s’a întărit din punct de vedere ideologic, politic și
organizatoric.
Totodată își ia angajamentul de a lichida cu slăbiciunea pe care a avut Comit.
Jud.
Comitetul Județean își propune ca sarcină, de a pune pe primul plan lupta
pentru pace, de a aplica just directivele partidului.
Intărirea vigilenței față de dușmanul ce clasă, combaterea și demascarea
naționalismului burghez, a șovinismului, antisemitismului educând morala în
spiritul Internaționalismului proletar, al dragostei față de Uniunea Sovietică și
Tovarășul Stalin, al dragostei față de patria noastră scumpă R.P.R.
Intărirea unității clasei muncitoare prin îmbunătățirea activității Sindicatelor.
Prelucrarea în masse a învățămintelor trase din procesul bandelor de trădă‑
tori și spioni, agenți ai imperialismului, dela Budapeste și Sofia.
Să mobilizăm toate forțele pentru îndeplinirea Planului de Stat pe 1950.Intărirea disciplinei în muncă printr’o intensă muncă de lămurire, pentru
combaterea absențelor nemotivate.
Ridicarea nivelului ideologic și politic al masselor, pentru a forma un număr
cât mai mare de constructori înflăcărați ai Socialismului.
Pentru întărirea socialismului în țara noastră, pentru îmbunătățirea situației
materiale a celor ce muncesc.
Sedința a început la ora 10 dimineața și a durat până la ora 14 și a fost înche‑
iată cu internaționala.
Reșița, la 3 Martie 1950.Președinte:
Bayerle J.
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, ff. 17–20
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38. 1950, aprilie, 11. Telegramă a președintelui comisiei
județene de verificare către comisia centrală din București,
referitoare la subcomisiile care au funcționat în județul
Caraș
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COLECTIVUL DE VERIFICARE
JUDETEANA RESITA

Către,
Comisia Centrală de Verificare
București

Conform telegramei din 10 Aprilie 1950 vă trimitem situația despre subco‑
misiile care au funcționat în Județeana Reșița.
Din 7 Subcomisii, cari au funcționat în județeana noastră, tov. Președinții
sunt toți muncitori calificați.
Din 14 membrii ai subcomisiei sunt: 11 muncitori calificați și 3 casnice.
307 tov. au ajutat la verificare/ cooptați în Subcomisii.
Delegații:
1 tov. din partea Comitetului Județean
11 tov. din partea sectoarelor și plăși
Din cele 7 Președinți ai subcomisiilor au fost
5 activiști de partid
1 scos din producție
1 activist din org. de masă
Din 14 membrii ai subcomisiilor au fost:
2 activiști de partid
10 scoși direct din producție
2 activiști din org. de masă
116 au lucrat voluntar în munca tehnică.
Reșița, la 11 Aprilie 1950.
Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 27/1949, f. 47
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39. 1950, aprilie, 27. Raport de activitate al colectivului
de verificare din județul Caraș (Reșița)
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COLECTIVUL DE VERIFICARE
JUDETEANA RESITA

RAPORT DE ACTIVITATE
al Colectivului de Verificare Jud. Reșița.-

In ziua de 10 Martie 1950, Colectivul și-a început activitatea de verificarea tov.
rămași neverificați din diferite motive.
Pe lângă Colectivul Județean a muncit permanent o Subcomisie de Verificare,
care a început activitatea la data de 18 Martie 1950 și a muncit până în ziua de 31
Martie 1950. Subcomisia era compusă de un tov. activist de partid, un tov. org.
de massă și un tov. scos din câmpul muncii.
A fost verificați:
111 total verificați
78 total confirmați
33 total excluși
Motivele excluderii
3 pentru crime și jafuri pe teritoriul U.R.S.S.
2 exploatatori și uneltele lor
6 activitate legionară
11 altă activitate fascistă/ hitleristă/
5 descompunere morală
3 abateri grave dela linia partidului
1 activitate dușmănoasă după 10 Martie
2 pentru neprezentare la verificare
După ședința de instructaj dela Comisia Cetnrală de Verificare din 9 Martie,
colectivul a luat contact cu Comit. Jud. arătând și importanța lichidării lucrări‑
ilor de verificare.
Arătând situația Comit. Jud., care la început nu au luat destul de serios de a
ne da un sprijin și să identifice tov. cari urmau a fi verificați, secția org. și secția
de cadre se ocupau cu lucrări curente și au neglijat identificarea tov. Iar colecti‑
vul nu a putut să-și întocmească un plan concret, după care ar urma ședințele
de verificare.
După insistențe colectivul a primit situația tovilor, cari urmau a fi verificați.
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Primind situația, colectivul și-a întocmit un plan pe 7 zile, care ulterior s’a dove‑
dit că nu l’am putut îndeplini deoarece nu a fost consultat cu secția org.
Invățând din aceste lipsuri am întocmit un plan de muncă care a fost consul‑
tat cu secția Organizatorică, după care a urmat regulat ședințele de verificare.
S’a putut observa că Comit. Jud. nu a mai data așa o importanță acestor
lucrări, cum a dat la verificarea a tuturor membrilor din sectoare. Si chiar la
mobilizarea pentru ședințe colective a sectorului I. și II. unde din 45 asistenți
convocați, nu au fost prezenți decât 21 dintre cari 5 nemembri de partid.
La verificarea sectorului I. s’a observat ca secția de cadre împreună cu secția
organizatorică nu au controlat suficient pe acei cari au fost supuși verificării
cum a fost Rambaș Francisc, care a fost în armata hitleristă S.S. și nici nu a
depus activitate în cadrul Partidului și totuși a fost propus pentru verificare.
S’a mai observat lipsa de vigilență la sectorul VII. și Sectorul Anina, unde
au fost convocați asistenți la verificare, elemente excluse din partid, ca hitleriști
și legionari, văzând și sesizat la timp, s’a luat măsuri pentru îndepărtarea lor.
Verificând din Sectorul VII. pe funcționarul Trifu Nicolae, care a fost pe fron‑
tul antisovietic cu Batalionul 9 Vânători de Munte și a luat parte la schingiuirea
prizonierilor sovietici și a avansat dela gradul de caporal la Sublocotenent, aju‑
tor de comandant de Bat. De mitraliere și decorat cu 4 decorații române, dintre
care și „Coroana României precum și Crucea de fier germană cl. II.” Iar în 1947
a fost în P.N.T. Dintre care tov. prezenți a luat cuvântul și tov. Stan Andrei, res‑
ponsabil cu cadre dela administrația acestei intreprindere, l’a mai lăudat și l’a
apărat, spunând că este un funcționar cinstit și după părerea lui mai poate să
rămână membru de partid.
Ceea ce dovedește spiritul de împăciuirea și lipsă de vigilență, mai ales la tov.
Stan Andrei care este cu cadre, a făcut parte și din Comit. Jud. al P.M.R.
Mai bine s’au prezentat Sectoarele III.-IV. și V. unde era o mobilizare mai
bună și tov. prezenți au criticat unele abateri ale tov. supuși verificării, cum a
fost Ciolanescu Nicolae din Sect. III., care avea legătură în timpul războiului
cu hitleriști, ceeace el nu a vrut să recunoască. Astfel a fost criticat și tov. Preda
Tănase din sect. IV. care în 1946, când a fost în Comit. de fabrică și a căutat
mai mult după interesele lui personale decât cele colective. Cum s’a observat
slaba mobilizare pentru verificare, cât și la darea rezultatelor, unde trebue să
fie mobilizați mai multe sectoare, nu s’au prezentat nici 50%, luând imediat
legătură cu sectoarele s’a constatat, că unele sectoare nici nu au știut de acest
lucru, cum era sectorul VII și VIII., care nu au fost anunțați din partea secției
organizatorice, fapte care a îngreunat munca subcomisiei, deoarece a trebuit să
convoace din nou ședințe.
Colectivul de verificare, paralel cu muncile de verificare, și de judecarea
apelurilor a lucrat și la revizuirea dosarelor, pentru această muncă s’a depla‑
sat la Plasa-Bocșa și la Anina, astfel această muncă a fost terminat în întreaga
Județeană.
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In urma revizuirii dosarelor până în prezent am recercetat 32 cazuri, dintre
care la 22 s’a anulat calitatea de membru de partid.
In urma revizuirii dosarelor s’a putut vedea că Subcomisiile de verificare
au trecut prea superficial peste unele cazuri, cărora li s’a confirmat calitatea de
membru de partid, cari nu meritau [...] activității lor din trecut.
Astfel a fost Graff Carol, care avea activitate hitleristă, făcând instrucție, fiind
incadrat în organizațiile paramilitare hitleriste D.M. și a fost candidat al parti‑
dului hitlerist N.S.D.A.P.
Tellin Margareta și Drescher Eleonora, care au avut funcția în organizațiile
femenine hitleriste și au amenințat femeile, care nu vroiau să meargă la munci
voluntare la hitleriști.
A fost recercetat și cazul lui Iasensky Francisc și Karmanzin Otto, care au
fost confirmați ca membri de partid.
Iasensky Francisc, care a fost exclus de Comisia Județeana de Verificare, iar
în urma apelului, a fost confirmat de Comisia Central de Verificare, după care
a fost găsit în materialul documentar că a fost înscris și a plătit cotizația la
N.S.D.A.P. / Partidul Național Socialist German /
Karmanzin Otto, care a fost în marina comercială germană pe un remor‑
cher, ca șef mecanic, care mai târziu a fost refăcut la un căutător de mină. In
perioada această a fost la Viena, unde a asistat la diferite lucrări. Tot în perioada
această a mai fost la Odesa, Sevastopol și Rostov, luând o fată sovietică pe vaport
de care își bătea joc. Colectivul de verificare luând în discuții cazurile, a propus
anularea calității de membrii de partid.
Pentru rezolvarea actelor de partid, despre acei cari au dat adeziuni și nu au
fost verificați, conform instrucțiunilor primite dela Comisia Centrală de verifi‑
care secția organizatorică împreună cu secția de cadre, au controlat și au pus
rezoluția după cum era cazul, respuns sau anulat dela încadrare.
Actele de partid a celor care au rămas în afară de partid, respinse dela înca‑
drare și prin anularea adeziunilor, s’au făcut dosare legate și sigilate cu tabel
nominal.
Din totalul de 1803
1176 au fost respinși dela incadrare
627 anulate incadrarea
Acei 627 de adeziuni, care au fost anulate, sunt tov. care au complectat ade‑
ziunea, dar nu au dus viața de partid, la aceste cazuri s’a ținut cont de originea
și perspectivele lor.
Referitor la adeziunile anulate și chiar acei respinse de incadrarea în partid,
s’au întâmplat cazuri când la unele adeziuni au fost puse rezoluția din partea
comitetului Județean, ca după acea să fie cerute de alte Județene, bine înțeles
actele fiind cerute, au fost trimise Județenei respective.
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Pentru a termina odată cu acele acte de partid, la care Județeana a pus
rezoluția, propunem că dacă se mai cer astfel de acte, să nu se mai trimită, ci
să se comunice Județenei respective despre rezultatul acestor acte, altcum ar
însemna că totuși, am terminat cu verificările de mult și mereu primim sau
cerem actele dela alte Județene cari trebue din nou verificare, s’a întâmplat și în
Județeana noastră că am primit actele a unor tov. neverificați, pe acele le ținem
și le vom verifica împreună cu tov. care vor veni dela armată.
Despre tov. cari își fac stagiul militar, secția de cadre a complectat o parte din
dosarele cu materialul necesar. Până în prezent nu am mai primit nici un dosar
dintre acei care au fost trimiși la D.S.P.A.
A p e l u r i

Dintre acei 5 apeluri, cari au intrat în ultimul timp, am judecat 3, la care s’a
menținut excluderea.
In muncă noastră am avut și slăbiciuni, că nu ne-am făcut un plan de lucru
concret, după care fiecare tov. din colectiv să știe ce are de făcut, am lucrat mai
mult anarhic și fără plan, faptul dovedește că n’am progresat în muncă așa cum
trebuia.
Tot o lipsă a noastră a fost că nu ne-am organizat un colectiv, care ar fi putut
să ne dea ajutor la revizuirea dosarelor, decât la început, acest colectiv a fost
format de tov. activiști de partid, cari după un timp au intrat din nou în munca
lor, deoarece nu au putut fi înlocuiți.
Am avut și greutăți în primul rând cu Comit. Jud. care la început nu a vrut
să înțeleagă necesitatea de a forma Subcomisiile de verificare, care nu am putut
forma din alți tov. decât de activiști de partid, fiind toți tov. cari au muncit în
Subcomisiile sunt repartizate în alte munci de partid sau org. de masse.
In această direcție și colectivul a avut slăbiciunea că n’am știut să punem
problema și să arătăm Comit. Jud. importanța terminării acestor lucrări.
Am mai avut și mai avem greutăți din cauză materialului necesar pe care
nu-l primim la timp din partea resp. de cadre a sectoarelor.
Colectivul de verificare actualmente lucrează la recercetarea cazurilor scoase
în urmă revizuirea dosarelor, cari nu pot fi membri de partid din cauză tre‑
cutului sau alte abateri pe care le-au avut și cărora li s’a confirmat calitatea de
membru de partid din partea subcomisiilor.
Reșița, la 27. IV. 1950.ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1950, ff. 30–34
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40. 1950, iunie, 21. Raport de activitate al colectivului
de verificare din Reșița, referitor la verificările
membrilor de partid rămași neverificați în 1949–1950.
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COLEVTIVUL DE VERIFICARE
JUDETEANA RESITA

RAPORT

Asupra situației constatate de Colectivul de Verificare din sectoarele și plășile
din Județeana Reșița, în perioada verificării a membrilor de partid, care nu au
fost verificați din diferite motive.
Cu ocazia verificărilor s’a putut vedea că marea majoritate de membrii de
partid din cei rămași neverificați nu au fost atașați liniei partidului și nu au
depus nicio activitate pe linie de partid dela înscriere. Această fie că aveau nivel
politic scăzut, sau că au activat în trecut în alte organizații cu caracter politic.
Din motive că nu au depus nicio activitate pe linie de partid, aceștia nu au fost
supuși verificării. Intre cei verificați au fost elemente care au căutat să se sus‑
tragă dela verificare din motive că știau că vor fi excluși. Astfel a fost cazul lui
Chincea Ion, care a activat în mișcarea legionară și a luat parte la rebeliune. In
prima fază a verificării nu s’a prezentat plecând din localitate motivând că a fost
bolnav, făcea intenționat din cauză că el ocupă funcție de conducere în uzină și
credea că o să fie schimbat dacă va fi exclus din partid. Tot un caz asemănător
a fost și cu Puclaci Francisc, care a fost în armată germană la aeronautică și s’a
strecurat în partid ascunzând trecutul său, a reușit să facă și o școală medie de
partid. Când au început verificările și-a dat seama că va fi exclus, a refuzat să
mai activeze, luând poziție oportunistă față de partid.
Au fost verificați și dintre acei care au venit din alte localități în Județeana
noastră, aici au fost greutăți din cauza lipsei de material/ referințe/.
Au fost verificați tovarăși care s’au întors din armată în urma stagiului mili‑
tar. La aceștia s’a văzut că în armată și-au ridicat nivelul politic, în fața verifică‑
rilor au luat poziție autocritică față de lipsurile lor. Astfel a fost tov. Păvan Petru
dela Sectorul VII. și alții.
In unele ședințe de verificare s’a putut vedea accentuat spiritul împăciuito‑
rist de exemplu:
La Sectorul VII. Samotă a fost verificat Trifu Nicolae, care a fost pe frontul
antisovietic și a fost decorat cu Crucea de Fier germană și alte decorații pentru
acțiunile lui de distrugere, fiind devotat regimului fascist și dușman al U.S.
Iar în 1946, a făcut parte din Partidul Național Țărănist a lui Maniu și mai
păstra decorațiile primite pe front. Pentru aceste motive el a fost transferat dela
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Uzinele Astra Orăștie la Margina Reșița. Cu toate astea tov. Stan Andrei respon‑
sabilul cu cadrele pe intreprindere a luat poziție de a-susține în fața verificării,
arătând că nu trebue condamnat pentru trecutul lui și acum este funcționar
bun și că mai poate fi un membru de partid bun. Prin aceasta s’a dovedit că tov.
Stan nu ia poziție contra elementelor care pot fi în legătură cu dușmanul de
clasă și chiar colaborează cu aceștia, fără să-și dea seama că merge pe un drum
greșit față de linia partidului și față de interesele clasei muncitoare. Propunem
ca tov. Stan Andrei să fie înlocuit din funcția de responsabil cu cadrele și pus în
altă muncă, acest caz a fost și sesizat secției de cadre a Com. Jud.
In urma primelor verificări a membrilor de partid s’a putut vedea un inte‑
res mai mare față de partid și ședințele organizațiilor de bază, în general sunt
frecventate cu un procentaj mai ridicat. Unii tov. care și-au luat angajamentul la
verificarea lor îndeplinesc cu succes acest angajament și în special acolo unde
sunt controlați în muncă și ajutați de către Comitetul de Sector Popliceanu
Ioan, care a fost exclus de către subcomisia de verificare și în urma apelului a
fost anulată excluderea din partid, îndeplinește sarcinile primite și caută să dea
dovadă de atașament față de clasa muncitoare.
Totuși sunt unii tov. care deși și-au luat angajamentul la verificare nu înde‑
plinesc sarcinile. Astfel Băleanu Traian dela Sect. III. refuză orice muncă pe
linie de partid și ca el mai sunt și alții. Prin aceasta s’a putut vedea o slăbiciune
din partea comitetului sectorului III. care nu poate să cuprindă întreaga muncă
de partid, din motive că este format din tov. tineri neinițiați în muncă și care
trebuesc ajutați de Comit. Jud.
In sectoarele metalurgice prelucrătoare I., II. și III. s’a reușit să fie antrenați
în întreceri socialiste majoritatea muncitorilor cu toate că necesitatea de a pro‑
duce mai mult, unii o văd numai prin prisma de a câștiga mai mult și deci
în perioada 1949–50, câștigul în producție s’a îmbunătățit, muncitorii calificați
cari depășesc normele și câștigă 50–60% chiar și mai mult. Astfel și situația lor
economică s’a îmbunătățit ridicându-și nivelul de trai.
O situația încurcată care se găsește în întreaga uzină este cu inovațiile în
producție. Inovatorilor nu li-se dă concursul și unii care încep să facă inovații de
descurajează și renunța la ele. A fost cazul tov. Cozilec dela Fabrica de Mașini,
care a depus eforturi și a făcut inovații, nu a fost încurajat cu toate că unele
inovații au reușit și a fost premiat, însă inovația lui nu a fost folosită. Un alt caz
a fost la Fabrica de Samotă unde o inovație reușită la o mașină care producea
mai mult decât cu sistemul vechi a stat ani de zile fără să fie întrebuințată.
Motivele că nu sunt rezultate bune în această direcție, sunt că la B.R.I.N. nu se
dă suficientă atenție inovatorilor, acolo sunt ingineri, care au mentalități înve‑
chite și care sub formalitățile lor de calcule frânează acțiunile inovatorilor și-i
descurajează. Este necesar un interes mai serios din partea conducerii uzinei și
un control din partea partidului.
In secțiile siderurgice din sectorul VI. în oarecare măsură munca de partid
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s’a îmbunătățit, ședințele de org. de bază sunt frecventate mai bine decât îna‑
inte de verificare. Totuși sunt unii tov. care nu se antrenează în munca de partid
și nu iau parte nici la ședințe.
In munca de producție în acest sector, muncitorii îndeplinesc și depășesc
planul de Stat, prin faptul că producția este bine organizată. Muncitorii din
Reșița în întrecere cu alte uzine din țară, dețin pentru a doua oară steagul între‑
cerilor socialiste, care este un imbold în muncă.
In sectoarele din uzină s’a observat că întărirea vigilenței în muncă în oare‑
care măsură la Oțelărie nu au mai fost semnalate explozii în cuptoare ca mai
înainte. Deasemeni la Laminoare a fost o perioadă când intenționat se rupeau
valțurile, lipsea vigilența din care cauză s’a putut da prilej acestor întâmplări
cauzate de uneltele dușmanilor regimului nostru.
In Sectorul VIII. Instituții, munca de partid s’a îmbunătățit în urma verifică‑
rilor au rămas afară de partid unii care făceau greutăți partidului și nu activau
din motive că au activat și în trecut în alte organizații și căutau numai să ascundă
trecutul lor, ca avocatul Georgescu și Voinescu fost comisar la Siguranță.
Pe șantierul de construcție munca de partid nu este încă bine organizată, pe
șantier vin și pleacă membrii de partid din alte localități. Iar majoritatea mun‑
citorilor și funcționarilor nu sunt membrii de partid, din care cauză nu au avut
o legătură mai strânsă cu Partidul. In acest sens partidul a luat măsuri, scoțând
din producție tov. care se ocupă cu această muncă.
In oraș mici meseriași membrii de partid au înființat Cooperative de
producție, antrenând și nemembrii de partid, astfel au luat ființă cooperativele
croitorilor, frizerilor și pantofarilor, care sunt conduse de membrii de partid și
obțin rezultate bune contribuind în felul acesta la înfăptuirea socialismului în
țara noastră.
La sectorul Anina. în urma verificărilor munca de partid s’a îmbunătățit,
membrii depun interes mai mare față de munca de partid, ședințele sunt frec‑
ventate mai bine, viața de partid este în creștere. Iar munca în producție decurge
bine, minerii îndeplinesc cu succes planul de Stat.
In Plasa Bocșa munca de partid s’a îmbunătățit, atât în uzinele din BocșaRomână cât și în comunele din plasă. In urmă că au fost excluși prin verificare
elemente afaceriste, care s’au strecurat în partid. Titeliști, țărăniști, liberali și
chiaburi, care frânau munca de lămurire pentru pregătirea terenului de for‑
mare de gospodării colective.
In plasa Reșița, munca de partid s’a îmbunătățit, însă totuși s’a văzut o slă‑
biciune din partea Comitetului de plasă, care nu poate să cuprindă munca de
partid, fiind o parte tov. tânări și neinițiați în muncă din care cauză subcomisia
de verificare a avut greutăți că nu a fost pregătit la timp materialul necesar pen‑
tru verificare.
In comunele din plasa Reșița membrii de partid din minele dela Doman
și Secul, minerii în frunte cu membrii de partid, muncesc pentru ridicarea

„ CURĂ ȚIREA” PA RT I DU LU I

267

productivității muncii și îndeplinirea planului de Stat. Pe șantierul Văliug,
situația este destul de desavantajoasă din motive că munca de pe șantier nu
este controlată suficient de partid, acolo lucrează ofițeri deblocați din armată și
comprimați din aparatul de stat, care nu sunt atașați regimului, muncesc acolo
numai pentru câștig. Muncitorii localnici din Văliug nu sunt încă în colabo‑
rare cu conducerea șantierului, ei stau sub influiența dușmanului de clasă duc
acțiuni contra conducerii uzinei, a fost atacat în mod huliganic un inginer de pe
șantier. A fost descoperită o bandă teroristă din care făcea parte Badea Busuioc
care a fost exclus din partid și Hulac Constantin membru de partid și respon‑
sabil cu cadre în Org. de bază, inginerul Dumitru Valerian tot membru de par‑
tid, care a fost ridicat de securitate împreună cu alții, iar în urma verificării
exclus din partid. Această bandă a atacat noaptea cu pietre locuința tov. Petrescu
Secretarul de Partid și au devastat biblioteca Sindicatului aruncând cărțile pe
gârlă. Au fost luate măsuri de către securitate și acești bandiți au fost arestați.
Este necesară întărirea partidului pe șantier pentru a cuprinde munca
și a întări vigilența pentru a putea lua măsuri preventive de demascarea
dușamanului.
Pentru îmbunătățirea muncii de partid, propunem Comit. Jud. să țină
ședințele de instructaj cu responsabilii de secție din Plasă și sectoare și mai ales
cu acei tov. care au fost ridicați în muncă de răspundere și nu au fost suficient
ajutați.
Totodată este necesar un control și ajutor din partea Comit. Județean și din
partea conducerii sectoarelor pentru a antrena membrii de partid de a-și ridica
nivelul politic și de a combate spiritul de împăciuitorist care mai persistă în
unele Org. de bază.
Reșița, 21 Iunie 1950.Președinte:
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1950, ff. 65–69
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41. 1950, iunie, 22. Raport al președintelui comisiei
județene de verificare, referitor la încheierea procesului
de verificare a membrilor de partid.
RAPORT
de încheierea lucrărilor a Colectivului de
Verificare din Județeana P.M.R. Reșița.

Colectivul de verificare a Jud. Reșița și-a încheiat activitatea desfășurată în
perioadă de verificare a membrilor veniți acasă din armată și acei cari au rămas
neverificați din diferite motive.
Pe lângă colectivul, a mai muncit până la 31 Martie 1950 și Subcomisia de
Verificare.
In aceasta perioadă am obținut următoarele rezultate:
129 total verificați, dintre cari
91 confirmați calității de membru de partid
36 excluși prin verificare
Motivele excluderii:
3 crime și jafuri pe teritoriul U.R.S.S.
2 exploatatori și uneltele lor
6 activitate legionară
15 altă activitate fascistă/ Hitleristă/
5 descompunere morală
4 abateri grave dela linia partidului
1 activitate dușmănoasă după 10 Martie 1945
2 excluși pentru neprezentare la verificare
Conform instrucțiunilor primite din partea Comisiei Centrală de Verificare,
de-a lichida cu acele acte de partid, cari au fost încadrați și nu au depus nici o
activitate pe linia de partid.
In urmă controlului făcut la Plasa Bocșa și Sectorul Anina, s’a mai găsit
unele acte de partid, cari nu au fost inainte Județenei pentru a fi rezolvat, sesi‑
zând acest caz secției de cadre, împreună cu secția organizatorică au controlat
și au pus rezoluția, după cum era cazul, respins sau anulat dela incadrare în
Partid.
Actele de partid a celor cari au rămas în afară de partid, respinse dela înca‑
drarea, sau anulate, s’au făcut dosare legate și sigilate cu tabel nominal.
Din totalul de 2412
1638 respinși dela încadrare
774 anulată încadrarea
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Aceste acte au fost predate Comitetului Județean PMR. Reșița.
Apeluri

In urma verificării, colectivul a avut în total 6 de judecat, la care s’a menținut
excluderea.
In urmă revizuirii dosarelor, atât în sectoarele, cât și la Plăși, s’a putut vedea
că subcomisiile au trecut peste unile cazuri prea ușor și au confirmat calitatea
de membru de partid unora, care nu meritau, pe baza trecutului dubios.
S’a mai constatat că o mare parte dintre membrii de partid au fost verificați
fără a avea materialul necesar în dosar, cum era cazul în Plasa Bocșa, unde am
găsit 114 dosare cu materialul însuficient. Sesizând aceasta secției de cadre, care
a luat măsuri pentru complectarea acestor dosare.
In urma revizuirea și recercetarea a 64 de cazuri, din care la 39 a fost anulată
calitatea de membru de partid.
Astfel am avut pe Boruga Atanasie, despre care am primit dela Comisia
Județeană de Verificare Albă, o notă prin care ne au sesizat ca Boruga Atanasie
a luat parte la Congresul legionarilor din 1933 la Alba Iulia, unde a fost arestat
cu alți legionari, iar inchisoarea, in care au fost deținuți, au devastat-o spărgând
ușile, este un element descompus moralicește, bețiv și cârțaș.
Tot astfel de element a fost Selariu Dumitru, legionar activ și descompus
moralicește, iar Ene Marin, fost plutonier în armata, care a făcut cerere și a ple‑
cat voluntar pe frontul antisovietic.
In această perioadă am avut și cazuri, când unii au căutat să ascundă în fața
partidului activitatea lor politică din trecut, cum a fost cazul lui:
Bukofcsan Ioan, care a fost înscris în formațiunile paramilitare D.M. făcând
și instrucție și a plătit cotizație la NSDAP./ Partidul Național Socialist german
/, lucru care nu a arătat la verificarea lui.
Mogoș Coriolan, care a fost chemat la Colectivul de Verificare, negând că a
activat în mișcarea legionară și la care am cerut o complectare la autobiografie,
că după câteva zile să vină la partid ca să arate că la rebeliunea în calitate de
mecanic, a fost cu locomotiva cu legionari înarmați, pentru a ocupa gările dela
Reșița până la Brebul, aceste fapte în urma discuțiilor avute cu Colectivul de
verificare, care a avut cunoștință de aceste fapte, a spus că i-a fost greu să le mai
țină ascuns și venind la partid, a arătat că a făcut greșală, negând activitatea sa
din trecut.
Copoceanu Ion, care a căutat să nege, fiind chemat de mai multe ori la par‑
tid, în cele din urmă a recunoscut activitatea în cadrul mișcării legionare și că a
fost propus ca șef de cuib.
In munca noastră am avut și greșeli, de exemplu am avut două cazuri, la
care în loc să recercetăm și să strângem materialul necesar, i-am ridicat carne‑
tele de membru până la clarificarea situației lor, bine înțeles odată cu ridicarea
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carnetelor, i-a spus că în unele chestiuni neclare, care trebue clarificate, cerce‑
tând cazurile, i-am dat carnetele napoi.
Altă lipsă am avut că în perioada aceasta nu am ținut ședința de analiză a
munci regulat, decât atunci, când am avut unile cazuri de rezolvat, ceace s’a
dovedit că era o lipsă a noastră și din care cauză nu am putut înlătura la timp
unile lipsuri din munca noastră.
Colectivul de verificare și-a lichidat lucrările și a început misiunea sa
încredințată de către Comitetul Central al P.M.R.
Reșița, la 22 Iunie 1950.
Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1950, ff. 97–100
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comisiei

COLEGIUL COMISIEI CONTROLULUI
DE PARTID DE PE LANGA COMITETUL
JUDETEAN P.M.R. RESITA.

RAPORT

Al Colegiului Comisiei Controlului de Partid de pe lângă Comitetul Județean
PMR. Reșița.
In ziua de 4 Iunie 1950 a fost instalat Colegiul de Partid la Reșița compus din
următorii tov.: Kașak Eduard, președinte, Budacsek Pavel și Ivașcu Fiu membrii
permanenți, Weiss Iosif și Czangai Ana membrii supleanți.
Toții membrii permanenți au făcut parte din Colectivul de Verificare și la
instalarea Colegiului a rămas să se lichideze cu lucrările de verificare și apoi să
înceapă munca de Colegiu.
In ziua de 22 Iunie s’a terminat cu încheierea lucrărilor de Verificare și s’a
făcut raport asupra lucrărilor, s’a complectat dosarul suplimentar cu lucrările
de Verificare din Județeana Reșița. Apoi s’a trecut la munca Colegiului de Partid
conform sarcinelor și directivelor primite la instalarea, de a ancheta cazurile de
abateri dela linia partidului și de a propune sancțiunii Comitetului Județean.
In aceasta direcție s’a primit material dela Secția de Cadre, dela Sectoare și
Plăși. Astfel s’au ivit mai multe cazuri despre tov. membrii de partid, care au avut
abateri dela linia partidului. Colegiul de Partid a anchetat o parte din aceste cazuri
și a putut constata că și chiar în urma verificării au mai rămas în partid elemente
dușmănoase regimului nostru care s’au strecurat în partid cu scopul de a submina
partidul. Astfel la Văliug a fost descoperită o bandă subversivă teroristă, din care
fac parte și membrii de partid. Exemplu: Hulac Constantin, care era responsabilul
cu cadrele în organizația de bază și Muntean Aurel, tot membru de partid, care a
urmat Școala Medie de Partid, avea și munci de răspundere în organizația de Partid,
dar a fost scos din aceste munci pentru beție și imoralitate. Aceștia impreună cu
alți, care au fost excluși din partid, au luat acțiuni cu caracter politic și anume: Au
devastat biblioteca Sindicatului din Văliug, de unde au luat cărțile și le-au aruncat
pe gârlă și au atacat noaptea cu pietre locuința tov. Petrescu, secretarul Organizației
de Partid și sediul Partidului, unde au spart geamurile. Conducătorul acestei bande
era inginerul Dumitru Valeriu, care era tot membru de partid, după ce a fost verifi‑
cat imediat a fost arestat de către Securitate și deci a fost exclus din partid.
In Județeana noastră s’au întămplat cazuri că tov. în stare de ebrietate s’au
legitimat cu carnetul de membru de partid. Astfel Miliția a ridicat 3 carnete de
membrii de partid, cazuri care nu au fost cercetate încă mai deaproape.
Au fost cazuri când tovarăși profitând de situația lor ca membru de partid
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și au făcut afaceri, astfel Noghin Sofronie, secretarul org. de bază dela Doclin,
el colecta și lapte în comună și în aceasta calitate a început să facă afaceri, pro‑
fitând de faptul că nu putea fi nici controlat în muncă din motive că soția sa
este Președintele Comitetului Provizoriu din comuna, a incasat bani pentru
transport de lapte și nu ia dat cetățenilor, care au dus laptele și alte chestiuni, ca
falsificări de semnături, pentru a putea ridica bani pentru laptele, care l’a avut
dela țărani și nu la trecut în carnetele de colectare.
In calitate de secretar al org. de bază a muncit sectar și avea atitudinea dicta‑
torială față de săteni din comuna.
Avem cazuri, când membrii de partid au dat declarații că nu mai pot să activeze
în partid din motive de boală, astfel a fost Buculean Grigorie și Treffil Leopold.
Alt caz a fost cu tovarășul Kovacs Iosif, activist dela plasă Reșița, care a fost la
sate cu muncă de lămurire și în loc să facă aceasta s’a îmbătat, compromițând
astfel partidul.
In total sunt în curs de anchetare 23 de cazuri, dintre care o parte a fost rezol‑
vate și rămase să fie inaintate propunerile Comitetului Județean, pentru a putea
lua măsuri de sancționare.
Afară de cele 23 cazuri de anchetat, Colectivul mai are mai are și 3 apeluri de
judecat, care au intrat în ultimul timp.
In deplasările care le-am avut pe teren, am putut vedea unele lipsuri a
Comitetelor de plăși, astfel org. de bază din comuna Fizeș s’a văzut că toți mem‑
brii biroului org. de bază sunt și funcționarii Comitetului Provizoriu.
In aceasta comună s’a dus o muncă pentru înscrierea în Gospodăria Colectivă
Agricolă, unde s’a ajuns la un număr destul de frumos, iar în ultimul timp
unii țărani și-au cerut stergerea pe faptul c’a constatat că un membru de partid,
care este actualmente arestat, fiind implicat intr’un furt de cereale, care asculta
Radio Londra și a făcut propagandă contra colectivizării.
La fel în comuna Doclin, unde soțul este secretar de partid și soția Președintele
Comitetului Provizoriu, din care cauză au luat poziție dictatorială impreună
față de cetățeni din comună, din care cauză membrii de partid nu au luat parte
la viața de partid și nici nu au mai răspuns la chemările partidului.
Colegiul de Partid a avut și lipsuri, că nu au planificat munca în așa fel, că dacă
începe un caz de anchetat, ca să-l termină, o altă slăbicine a avut că nu au ținut
regulat ședințe de analiză a muncii, astfel s’a întâmplat ca au fost începute unele
cazuri mai complicate, care au fost puse la o parte, că după aceia să fie luat din nou.
Pentru a lichida cu aceste slăbiciuni, Colectivul va ține ședințe de analiză a
muncii săptămânal, iar ședințe de lucru în fiecare zi, dimineață.
Reșița, la 5 Iulie 1950
Președinte,
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 19/1950, ff. 90–92
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43. 1950, iulie, 15. Plan de muncă al secției județene
de propagandă pentru combaterea „titoismului”
PLAN DE MUNCA
Pentru combaterea bandei lui Tito

Pentru ridicarea spiritului de vigilență a oamenilor muncii din Județeana
noastră, și pentru combaterea bandei de asasini a lui Tito, ne propunem urmă‑
toarele sarcini:
1./ Vom organiza in toate comunele de frontieră prelucrarea următoarelor
materiale in grupe de 15–20 cetățeni după cum urmează:
1. Situația Internațională, dela 1–5 Iulie August
2. Vigilența arma de fier dela 5–12 August
3. Problema Națională dela 11–18 August
4. Trădarea clicei lui Tito dela 19–24 August
5. Chiaburii dușmani de moarte a țărănimii muncitoare dela 26–31 August.Despre situația internațională agitatorii la prelucrare vor avea Harta
Planiglobului in care să reese tăria lagărului păcii scoțând în evidență țările
cu democrație populară, statele unde sunt lupte de eliberare, numărul locui‑
torilor din țările care fac parte din lagărul păcii, numărul membrilor organiz.
internaționale, orașele cu date unde au fost greve.Toate prelucrările vor fi legate de problemele actuale și de problemele locale
arătând concret din comunele respective.Pentru tezele răspunde tov. Dragu Ion, pentru harta și agitația vizuală răs‑
punde tov. Baya Elena.2./ Intărirea invatamantului de Partid.
a./Reactivizarea cursurilor serale existente și sprijinirea ca acestea să ter‑
mine lecțiile la 23 Iulie.b./ La toate cursurile Duminicale se vor introduce incă două lecții în legătură
cu demascarea lui Tito.c./ Deschiderea a incă 10 cursuri serale după cum urmează: la Brezen in
limba Germană, la Zlatița, Socol, Lescovița, Măcești in limba Sârbă, Susca
Pojejena de Jos, Coronini in limba Română, Bigăr și Sft. Elena in limba Cehă,
până la 23 Iulie.d./ Pentru îmbunătățirea compoziției sociale a colectivului de propagandiști
vom recruta un număr de 10 propagandiști muncitori până la 15 August.e./ Vom propune 15 propagandiști Sârbi, 6 prop. Cehi, 2 prop. germani, pen‑
tru scoala dela Timișoara până în 12 August.- De indeplinirea acestor sarcini
răspunde tov. Dragu Ion.3./ a./ Pentru imbunătățirea muncilor de agitație vom sprijini Plășile de a
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selecționa agitatorii. Se vor selecționa agitatorii cari sunt de acord cu creerea de
noi Goscol, acei cari au un trecut curat, cu prestigiu in massă. Acestea se vor
realiza până la 31 Iulie.b./ După selecționarea agitatorilor se va repartiza fiecăruia un sector cu 15–20
case unde își vor duce activitatea lor, lămurind cetățeni despre toate problemele,
vor duce presa și broșuri pentru difuzare și vor demasca titoiștii și chiaburii.c./ Agitatoriilor le vom indica toate articolele cari apar in ziarul „Scânteia”
Pace Trainică s’au ziarele emigranților în legătură cu demascarea clicii lui Tito
pentru a le prelucra cu cetățenii.d./ Sprijinirea si indrumarea Plasilor de a organiza in cele 20 comune de pe
frontieră cursuri cu agitatorii cu lecțiile indicate de C.C. al P.M.R.e./ Pentru sprijinirea si imbunătățirea muncii in comunele mai slabe vom
organiza schimburi de experiență intre agitatori, unde agitatorii mai buni
dintr’o comună vor vizita o comună mai slabă unde vor explica si arăta cum
muncesc si cum au organizat munca lor.d./ In zilele de târg se vor organiza echipe de agitatori cari vor duce munca
de agitație in târg, la Moldova Nouă, Sasca, Bozovici, Cacova.
Acei cari vor fi prinsi lansând svonuri se vor plimba cu tabla la gât prin
comună arătându-se că scopul care la urmărit prin lansarea de svonuri.De realizarea acestei sarcini raspunde tov. Baya Elena
c./ Vom intări in toate comunele si in special in sectorul socialist agitatia
vizuală prin lozinci mobilizatoare, portrete etc.d./ Se vor confecționa 30 de panouri mari pentru caricaturi. Panourile vor
avea patru părți si in asa fel ca, caritaturile să se poată scoate si schimba. Aceasta
până la 30 VII.e./ Se vor confecționa 42 fotomontaje care să reprezinte viața oamenilor
muncii din U.R.S.S. si țările de democratie populară si viața de mizerie a oame‑
nilor muncii din țările capitaliste. Până la 31 Iulie.
f./ Vom antrena Plasile ca in comunele mai mari să fie afișate la Com. Prov.
Scânteia Satelor si Scânteia ca cetățenii să poată fi in curent cu toate proble‑
mele, aceasta pană la 31 VII.
g./ Vom sprijini Goscol, Socol si Belobresca de a organiza o expoziție per‑
manentă din recolta ce-a mai bună si frumoasă pentru ca vizitatorii din alte
comune să vadă realizările Goscolului, aceasta până la data de 25 Iulie.De indeplinirea acestor sarcini raspunde tov. Craiovan Lucian.4./ Imbunătățirea activității gazetelor de stradă și a colectivelor.a./ Se vor verifica toate colectivele gazetelor de perete de stradă si fulger si
se va schimba elementele dusmănoase, inactive cu elemente verificate si active.
Aceasta până la data de 31 Iulie.b./ Pe lândă fiecare colectiv se va forma un colectiv de 3 tov. care se vor ocupa
in mod special cu demascarea clicei lui Tito. Aceasta se va face până la 31 VII. de
aceasta raspunde tov. Baya Elena.-
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c./ Pentru pregătirea si instruirea colectivelor gazetelor de perete de stradă
si fulger, vom ține o sedință pe grupe de probleme pe ziua de 6 August. Pentru
această ședință se va pregăti un material după care să se facă prelucrarea. De
această răspunde tov. Bihary.d./ Pentru a introduce cuvântul Partidului in comune vom sprijini Plasile
de a face până in 20 August 500 abonamente la Scânteia 500 abonamente la
Scânteia Satelor 100 abonamente la Pravda... De aceasta raspunde tov. Stamatoiu
N.5./ Intarirea activității asezamintelor Culturale
a./ Sprijinirea Secțiunii Artă și Cultură a Com. Prov. Jud. si a Plasilor de a
face un control la toate Caminele Culturale de felul cum activează, dacă au plan
de muncă dacă desfășoară o activitate permanentă si intensificarea activității
politice la Camine.b./ Vom sprijini Sectorul de Verificare pentru verificarea si intocmirea unde
este cazul a directorilor, bibliotecarilor si a colectivelor acestora cautând ca in
fruntea asezămintelor să fie elemente cinstite, devotate si active, Până la data
de....
c./ Antrenarea Sectiunii artă si Cultură si a Com. de Plasă de a verifica din
nou toate bibliotecile, si scoaterea acelora carti care nu corespund. Vom mari
numarul cartilor la Bibliotecă pana la 30 Septembrie cu 1000 volume.Prin formarea colectivelor bibliotecilor si difuzarea cartilor la domiciliul
cetatenilor vom mari pana la 30 Septembrie numărul cititorilor cu 10%.
d./ Pentru popularizarea cartilor vom face pe gazete de strada recenzii asu‑
pra diferitelor carti. Recenzii scurte vom face si in sedinta de organiz. de Bază,
si din timp in timp la Caminul Cultural. Deasemenea vom organiza lunat o
expozitie de carți la Caminul Cultural.e./ Vom cauta ca apartatele de radio cari sunt defecte să fie reparate si puse
in funcțiune. Cele 10 aparate de radio pe care le-am primit vom repartiza comu‑
nelor si se vor organiza audiții colective la Camin si in perioada campaniei de
treeriș colectari vom organiza audiții la arii.f./ Vom antrena tineretul la șah organizând concursuri de sach intre
Caminele Czlturale. Inseztrarea Caminelor cu jocuri de șach.g./ Vom da o atentie deosebită celor 10 cinematografe rurale reparând
aparatul dela Socol. Se vor face recenzii asupra filmelor scoțând in evidență
invațămintele politice din filme.Pentru ducerea la indeplinire a acestor sarcini răspunde tov. Stamatoiu.h./ Vom asigura o bună funcționare a caravanei cinematografice a Com.
Jud. de Partid si a pregatirii temeinice a agitatorilor. Pentru caravană vom
confecționa rafturi pentru carți ca in comune să poată organiza expoziții de
carti pentru popularizare.De aceasta raspunde tov. Sârbu Dumitru.6./ Intarirea si sprijinirea Organizatiilor Culturale Slave.-
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a./ Vom sprijini Sectorul de Verificare pentru verificarea conducerii Org. cult.
slave de plasă si pe comune punând elemente verificate si active in conducere.b./ Pe langa Secretarul asociatiei de Plasă vom propune si forma un colectiv
de 5–7 tov. nesalariați care să-și ducă activitatea lor pe comune.c./ Vom tine sedinte regulat odată pe lună cu colectivul de conducere a
asociației pentru a le ajuta in muncă
d./ Vom prelucra in org. de bază importanta de a activa membri de partid
in org. Culturală Slavă pentru intărirea acesteia. Pentru aceasta raspunde tov.
Bihary Zoltan.7./ Sprijinirea si indrumarea A.R.L.U.S.-ului
a./ Vom propune 2 tov. pentru Biroul Filialei si 4 tov. pentru Subfilialele
pentru a intari org. din punct de vedere organizatoric.b./ Organizarea si indrumarea ARLUS-ului pentru averifica toate conduce‑
rile si pentru a realiza in bune condițiuni reinregistrarea membrilor.c./ Participam de 2 ori pe luna la sedintele Biroului Filialei si antrenarea
resp. cu propaganda de a participa la fel de 2 ori pe lună la sedintele Biroului
Subfilialei ARLUS. De ducerea la bun sfărsit a acestor sarcini raspunde tov.
Bihary
8./ Antrenarea Com. de Lupta pentru Pace.a./ Activizarea Comitetului de Luptă pentru Pace dela Județ pana la Comună.
Sedinte cu Com. de Lupta pentru Pace Județ. la 17 Iulie si in fiecare lună odată.
La această sedință se va intocmi un plan de muncă care va fi prelucrat la plasi
si la comune.b./ Antrenarea Com. de Lupta pentru Pace de a contribui la demascarea
ațâtătorilor la un nou războiu prin lămurirea cetatenilor din casă in casă, arti‑
cole si caricaturi la gazeta de stradă si altele.. De această sarcină raspunde tov.
Bihary.
9./ a./ Vom sprijini C.C.F.S. si U.T.M. de a face un plan de muncă pentru
creerea de colective sportive si de-a intensifica educatia fizica si sport la sate.b./ Organizarea competițiilor sportive la sate printre schimburi intre comune
si pe centre de comune.c./ Popularizarea Complexului G.M.A., prin conferinte articole la gazetă si
stradă, fotomontaje etc., si mobilizarea țărănimii muncitoare la acest Complex.
De aceasta raspunde tov. Bihary.10./ a./ Sprijinirea S.R.S.C. de a intocmi un plan de conferințe publice la sate
cu următoarele subiecte:
1. Clica lui Tito transformă Jugoslavia intr’o colonie si bază militară a impe‑
rialistilor Anglo-Americani
2. Lupta poporului Jugoslav impotriva clicii lui Tito
3. Problema Națională. Politica P.M.R. față de naționalitățile conlocuitoare.4./ Sovinismul armă otrăvitoare a imperialismului Anglo-American.
De această sarcina raspunde tov. Dragu.
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11/. Indrumarea resoartelor educatie organiz. de massă in intocmirea si rea‑
lizarea planului de muncă in această acțiune.Raspunde tov. Bihary.Oravița la 15 VII 1950

Resp. Secției
Bihary
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 572,
Dosar Nr. 7/1950, ff. 81–86
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44. 1950, septembrie, 2. Raport de activitate al secției
județene de anchete și cercetări
RAPORT
de activitate pe perioada dela 1. VII–31 VIII 1950.
Resortul Anchete și cercetări

Una dintre principalele probleme ce au stat în fața resortului a fost cerceta‑
rea referitor la abaterile cu carnetul de partid și alte abateri dela morala prole‑
tară sau linia partidului.
In perioada dela 1 VII – 31 VIII 1950 sau cercetat mai multe cazuri de abatere
și pe baza acestora s’au făcut 12 sancționări.
Tov. Trefuy Leopold exclus pe motivele următoare: dela data verificării până
în prezent nu a depus nici o activitate, nu a participat la ședințe, nu a plătit
cotizațiile, cu toată munca de lămurire nu a dus la nici un rezultat, chiar mai
mult a cerut personal să fie exclus din partid. Nu a avut deloc conștința de
clasă.
Burulean Gligore a fost exclus pe următoarele motive: în trecut nu a făcut
politică naționalistă, până în ziua de astăzi duce o politică dușmănoasă parti‑
dului, fiind sub influența unchiului său, mare manist. Nu participă la ședințe,
nu achită cotizațiile cu toată munca de lămurire nu s’a îndreptat și a cerut prin
declarația sa să fie exclus.
Bugan Maria: nu participă regulat la ședințe, nu depune nici o activitate, are
vârstă înaintată 60 ani, pe care motiv dându-și personal seama că nu poate fi de
nici un folos partidului, cere personal excludere a sa.
Mestric Ecaterina: în trecut a făcut parte din grupul etnic german, intră în
partid cu interese personale, crezând că ajută la rapida întoarcere a rudelor ei
din URSS, care au fost duși la muncă obligatorie. Cere personal scoaterea din
rândurile partidului.
Tov. Filip Traian și Lațcu Ion II în calitate de delegat al plășii Bocșa la batoză
fac diferite excrocherii cu cotele și uiumul sabotând prin aceasta atât statul cât
și muncitorii dela batoză. Au fost osândiți la câte 1 an închisoare, au fost excluși.
Tov. Pecsi: a dus în trecut o politică naționalistă, a luat parte la primirea
trupelor maghiare la cedarea Ardealului. După întrarea trupelor duce o politică
șovină naționalistă, contribuie din plin la persecutarea românilor, evreilor din
Ardealul cedat. A fost sancționat cu excluderea din partid.
Florescu Constantin: duce o politică dușmănoasă clasei muncitoare, duce
o viață complect coruptă dela viața de partid, îi lipsește complect disciplina de
partid, este sancționat cu excluderea.
Alte abateri sancționate cu diferite sancțiuni sunt:
Tov. Popa Nicolae este un șovăitor vechi, calcă disciplina de partid, refuză
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categoric îndeplinirea sarcinilor trasate de către partid, a fost sancționat cu vot
de blam cu avertisment.
Bârdac Dumitru fiind responsabil cu prop. agit la sect III a neglijat complect
sectorul, nu a participat la instructaj, a dat exemplu de cumplită nepăsare. A
fost sancționat cu vot de blam și scoaterea lui din munca de partid.
Agapie Mircea: a săvârșit o gravă abatere dela linia partidului bătând o
femeie din sect. VII unde era secretar PMR. A fost sancționat cu vot de blam și
scoaterea din munca de partid.
S’au rezolvat încă o serie de alte probleme mai mici.
Dela 8 tov. care au avut abateri mai mici, după ce li s’a făcut o critică con‑
structivă s’a cerut să-și facă autocritica ca să se frământe cu greselile lor.
S’a rezolvat problema sesizată de către C.C., referitor Grüner sudor
Sovrommetal.
Sarcinile ce stau în fața resortului anchete și cercetări sunt următoarele:
Pentru abateri cu carnetul de partid se va rezolva până la data de 3 IX 1950.
Opt diferite probleme cu abateri până la data de 15 luna curentă.
Problema sesizată decătre C.C. referitor Kövöri până la data de 20 IX 1950.
Reșița, 2. IX. 1950
Resp. resortul anchete și cercet.
ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 573,
Dosar Nr. 10/1949, ff. 9–10
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45. 1950 [nedatat]. Raport referitor la încheierea procesului
de verificare
PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN
COMISIA JUDETEANA DE VERIFICARE
– CARAS –

RAPORT
asupra
INCHEERII LUCRARILOR DE VERIFICARE

Verificarea Partidului nostru, a început într’un moment când pe plan
internațional popoarele dornice de pace în frunte cu poporul Sovietic, luptă
pentru pace împotriva imperialiștilor ațâțători la războiu. –
Lagărul imperialismului în frunte cu cercurile conducătoare Americane,
condamnat pieirii de istorie, văzând forța mereu crescândă a Uniunii Sovietice,
a țărilor de democrație populară care s’au desprins din lanțul imperialismului,
văzând forța mereu crescândă a popoarelor din colonii care luptă pentru scu‑
turarea jugului colonial, îngrijorat de aproapiata sa prăbușire, recurge la toate
mijloacele pentru a-și prelungi existența. –
Ei nu se pot menține prin însăși șubrezimea sistemului lor, decât prin
șantaje, încercări de a provoca un nou războiu contra U.R.S.S. și a țărilor de
democrație populară. –
Construire de baze militare, planul Marshall, pactul agresiv al Atlanticului
de Nord, șantajul cu monopolul armei atomice, desmembrarea Germaniei,
reînvierea fascismului și militarismului în zona occidentală, dovedesc planurile
lor banditești de a arunca din nou omenirea într’un nou măcel și mai groaznic
decât a fost războiul recent.
Contra planurilor imperialiștilor, se ridică Uniunea Sovietică ca bastion
puternic al păcii, conducătorul întregului lagăr democratic, antiimperialist care
crește și se întărește pe zi ce trece.
Clasa muncitoare din Franța, Italia și din celelalte țări marshallizate, sub
conducerea Partidelor Comuniste, protestează prin greve uriașe și acțiuni puter‑
nice de demascare a planurilor de subjugare a țărilor lor de către imperialiștii
Anglo-Americani.
Ei luptă împotriva guvernelor reacționare și a provocatorilor social-democrații
de dreapta slugi ale imperialiștilor din aceste țări.Victoria istorică a poporului chinez, creiarea Republicei Populare Chineze,
a Republicei Democrate Germane, acțiunea partizanilor păcii, comunicatul
agenției TASS asupra energiei atomice și alte succese întăresc lagărul păcii în
frunte cu U.R.S.S. și slăbesc în aceiași măsură lagărul imperialiștilor ațâțători
la războiu.
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Dar cu cât imperialiștii slăbesc mai mult, încearcă diferite metode de a
slăbi frontul păcii căutând să lovească în primul rând în unitatea clasei mun‑
citoare prin introducerea în rândurile sale provocatori de teapa bandei lui Tito
din Jugoslavia, folosind-o ca centru de spionaj împotriva Uniunii Sovietice și a
țărilor de democrație populară.Procesul bandei lui Rajk din Ungaria și a lui Kostov din Bulgaria, a demas‑
cat clica titoistă în toată goliciunea ei, ca pe niște mârșavi provocatori, spioni și
asasini în solda imperialiștilor.Aceste procese ne-au învățat în acelaș timp să fim vigilenți față de încercările
dușmanului de clasă de a pătrunde în rândurile noastre.Republica Populară Română, este un factov activ în puternicul lagăr al Păcii.
In urma eliberării țării noastre de către Armata Sovietică, prin lupta hotă‑
râtă a Partidului nostru, cu sprijinul neprecupețit și multilateral al Uniunii
Sovietice, am putut asigura independența politică și economică a țării noastre.
Infăptuirile revoluționare de după 6 Martie 1945, ca: reforma agrară; reforma
monetară; izgonirea burgheziei dela putere; lichidarea monarhiei; naționalizarea
întreprinderilor; lichidarea moșierimei ca clasă; creierea S.M.T.-urilor și a gos‑
podăriilor agricole de Stat; înființarea primelor gospodării agricole colective;
instalarea Comitetelor Provizorii, sunt acte revoluționare, înfăptuite de clasa
muncitoare, de poporul muncitor din inițiativa și sub conducerea Partidului.Toate acestea au fost cucerite în condițiile luptei ascuțite contra bancherilor,
moșierilor, fabricanților și a tot felul de exploatatori din țara noastră.Acești dușmani ai poporului, au încercat și încearcă cu disperare să oprească în
loc mersul spre progres al poporului nostru muncitor, trecând la acțiuni dușmănoase
fățișe și ascunse pentru a lovi în regimul nostru de democrație populară.Ei încearcă să lovească în unitatea clasei muncitoare, în Partidul ei, trimițând
agenții lor chiar în rândurile Partidului nostru cu scopul de a-l submina
dinăuntru.Pe baza hotărârii Congresului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Român, a decis de a începe verificarea membrilor de partid, care a avut ca obiec‑
tiv: întărirea Partidului prin înlăturarea elementelor dușmănoase, carieriste,
descompuse, pătrunse în partid, prin îmbunătățirea compoziției sociale a acti‑
vului și înlăturarea metodelor străine de partid.Pentru întărirea ideologică politică și organizatorică a Partidului ridicarea
conștiinței de clasă și întărirea vigilenței revoluționare a membrilor de partid.Pentru a ne putea face o părere justă asupra felului cum a decurs verificările
în județul nostru, vom descrie pe scurt situația economică, politică și culturală.
T o v a r ă ș i,
Județul nostru se împarte în două regiuni: una industrială cuprinzând regiu‑
nea Reșiței și alta agricolă în care intră plășile Oravița, Sasca, Bozovici și Moldova.
Pentru ca munca de partid să fie mai ușor cuprinsă din punct de vedere orga‑
nizatoric, Partidul este organizat în două organizații județene.
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Teritoriul Județenei noastre are un caracter agricol cu excepția minei de căr‑
buni dela Cozla, ceva muncitori forestieri și muncitori C.F.R.-iști la Oravița.
Acești muncitori în afară de munca în fabrică, se mai ocupă și cu munca
câmpului.
Majoritatea țăranilor din aceste plăși se ocupă cu agricultura, dar neavând
pământ suficient, mai pleacă și în alte localități după lucru, prin faptul că majo‑
ritatea populației o formează populația cu pământ puțin cu excepția comunelor
Răgojdia, Iom, Cocava, Veredia, Socol și alte câteva comuni.
In Județul nostru a luat ființă 3 gospodării agricole colective, una în Comuna
Belovreșca și 2 în Comuna Socol.
Compoziția Județului este multinațională. Datorită acestui fapt, partidele
burghezo-moșierești din trecut, s’au folosit de această compoziție a populației
ațâțându-le una împotriva alteia și în felul acesta era mai crunt exploatată de
către capitaliști și moșieri.Au fost comuni cari au fost îngrădite cu sârmă ghimată de către bandiții
capitaliști în setea lor de câștiguri. Așa cum a fost Comunele: Stinapar,
Cărbunari, Moldovița. Aceste garduri de sârmă ghimpată era pe lângă case,
țăranii neavând nici un petec de pământ și trăia în mare mizerie, neputând
să-și crească nici o vită.
Tot în aceste comuni, capitaliștii au avut grijă ca să ia ființă unele secte reli‑
gioase care le-a făcut fiecăruia biserică în parte, iar pe de altă parte îi amendau
trimițându-i în judecată care le storcea și ultimul ban.
Datorită acestor cauze și din punct de vedere cultural, populația este înapo‑
iată, având un număr însemnat de analfabeți.După eliberare, de către glorioasa Armată Sovietică, o parte din țăranii mun‑
citori au primit pământ și islazuri pentru pășuni, scoțându-i de sub exploatarea
moșierilor.
Mulțumită politicei consecvente dusă de Partidul Comunist Român, în
rezolvarea problemei naționale în țara noastră, s’a asigurat drepturi egale
naționalităților conlocuitoare.Datorită justei politici a Partidului Muncitoresc Român în Republica
Populară Română și la noi în județ, funcționează școli în limbele materne ale
naționalităților conlocuitoare.- Funcționează școli de alfabetizare care sunt frec‑
ventat de un mare număr de neștiutori de carte.Muncitorimea din Județul Caraș, înainte de al doilea război mondial, a fost
în mare parte sub infliența social-democraților de dreapta, care erau în slujba
capitaliștilor și a trădat ani dea-rândul interesele muncitorilor.Partidul în timpul războiului a avut legături cu unii tovarăși dela Reșița care
duceau lupta împotriva Războiului.Au fost mișcări de partizani în munții din regiunea județului nostru, unde
în frunte cu tovarăși conștienți s’a dus lupta armată împotriva armatelor fasciste
cotropitoare, unde au căzut eroic Stefan Plavăți, iar alții au căzut răniți.
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După eliberare, de către victorioasele Armate Sovietice, cu ajutorul
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a fost organizat în județul
nostru, organizația de partid.
Pe lândă elementele cinstite, s’au strecurat și elemente străine de partid,
dintre cari unii au ajuns până în conducere. In acelaș timp cu ajutorul parti‑
dului, s’a organizat Sindicatele, U.T.C. și Frontul Plugarilor, care au sprijinit
realizările inițiate de clasa muncitoare în frunte cu PCR. In aceste organizații la
fel au pătruns elemente dușmănoase care puneau piedici în munca partidului.
Au folosit șovinismul care a fost moștenit dela regimul burghezo-moșieresc.
Cu toate greutățile și lipsurile avute, organizația Județeană PMR, a reușit să
facă față sarcinilor trasate de C.C. al PMR. Datorită vigilenței partidului, aceste
elemente străine, au fost eliminate din muncă, după aceia a crescut și mai mult
prestigiul și influența Partidului în rândurile oamenilor muncii dela orașe și
sate.La verificarea activului de partid, s’a constatat lipsa de vigilență din partea
tovarășilor, fapte care a făcut ca să se strecoare în conducerea partidului și în
organizațiile de massă, elemente străine și dușmănoase, cum a fost Velceleanu
Ilie cu un trecut pătat, care în timpul războiului ca jandarm a terorizat populația
sovietică și a reușit să se strecoare în Comitetul Județean și ca Secretar al
Plășii Bozovici de unde a ridicat în munci de răspundere elemente legionare,
dușmănoase, folosea metode de comandă. Din această cauză, munca de partid
a suferit.Inainte de verificare, tovarășii din instituții care veneau la Comitetul Județean
să ceară unele lămuriri și ajutor în muncă, nu erau primiți, după ce așteptau
mai multe ore, li se spunea să plece că nu au timp, să vie altădată, tovarășii ple‑
când fără nici o lămurire, venind altădată s’a întâmplat acelaș lucru.
Din această cauză o serie de tovarăși cinstiți, cari au lucrat în instituții, nefi‑
ind ajutați de către conducerea organizației Județene de Partid, aceștia au făcut
greșeli în munca lor, ei au fost înlăturați fără ca să primească ajutor, aceștia
dacă ar fi fost ajutați ar fi putut să fie de un real folos partidului pentru că erau
tovarăși atașați și cu perspective bune.Prin excluderea elementelor dușmănoase din conducerea organizației
Județene și din plăși, prin completarea Comitetului Județean și Comitetelor de
Plăși, s’a contribuit la schimbarea atmosferei și atitudinei față de muncă.Au fost înlăturate în parte, metodele greșite în muncă, acum când vin
tovarășii să ceară ajutor, sunt primiți, ascultați, și ajutați în muncă.Tovarășii sunt mai vigilenți atunci când promovează în muncă sau trimit la
școli de partid. Tovarășii sunt mai bine verificați, aleg elementele corespunză‑
toare și cu perspectivă de creștere în muncă.In munca de verificare a activului de partid, Comisia Județeană de Verificare,
a căpătat experiență, pe care la rândul ei a dat-o și Subcomisiilor, pentru a se
putea achita și ele de sarcinile ce le-au fost încredințate.-
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In județul nostru, verificarea membrilor de partid a început la 15 Iunie 1949.
La această muncă a lucrat 6 Subcomisii.După prelucrarea în fața activului a importanței verificării membrilor de par‑
tid de către delegatul Comitetului Central al Partidului nostru și prezentarea
Subcomisiilor, s’a trecut la prelucrarea importanței verificărilor membrilor de
partid și în organizațiile de bază.Pentru aceste prelucrări, Comitetul Județean, a dat cei mai buni tovarăși, a
controlat pe teren felul cum se fac aceste prelucrări și a ajutat pe tovarăși, acolo
unde a fost cazul.
S’a putut constata că munca de verificare pentru ca să fie sprijinită atât de mem‑
brii cât și de nemembrii de partid, a fost necesară o prelucrare temeinică, unde s’a
arătat și explicat importanța și scopul verificării tuturor membrilor de partid.Membrii de partid, s’au prezentat la verificare aproximativ 96% iar restul
cari au fost plecați în alte localități după muncă și dintre acești tovarăși au fost
în mare parte verificați.
Nemembrii de partid invitați la ședințele de verificare, au participat circa
50–60%.
Comisia Județeană de Verificare nu a controlat suficient la început toate
Subcomisiile dacă procedează conform instrucțiunilor privitor la invitarea
nemembrilor de partid la ședințele colective, din care cauză unele Subcomisii
nu au invitat pe cei mai cinstiți nemembri de partid. De exemplu:
In Comuna Rusova-Nouă, când a fost verificat învățătorul Borceanu
Constantin membru în Biroul organizației de bază, acesta și-a invitat numai
prieteni pentru a nu fi demascat în ședință de ticăloșiile ce le-a făcut în trecut.
Populația sesizându-se de acest fapt, a venit și a cerut ca o parte din ei să par‑
ticipe la verificarea lui, unde a fost demascat ca dușman al partidului. Aceasta
nu s’ar fi putut descoperi dacă Subcomisiile nu erau ajutate de cetățenii cinstiți
din comună.Au fost cazuri când tovarășii dintr’o Subcomisie nu au invitat nemembrii de
partid, de exemplu la o organizația de bază dela U.D.R.
Comisia Județeană, s’a sesizat de aceste greșeli și a luat măsuri de îndrep‑
tarea lor, ținându-se ședințe cu toate Subcomisiile arătându-le această lipsă și
felul cum trebue să procedeze în viitor.
In munca de verificare au fost cazuri când nemembrii de partid au ajutat în
mod efectiv la demascarea elementelor dușmănoase, strecurate în partid, de
pildă în Comuna Iam, un țăran sărac nemembru de partid cu numele de Lazăr
Gheorghe, a luat cuvântul la începutul verificării membrilor de partid, și a spus:
„Voi mă cunoașteți pe mine, știți că nu am făcut nici o politică dușmănoasă
poporului sau alte mârșăvii, iar pe voi vă fac atenți să fiți sinceri căci vă cunosc
pe toți și știu ce a făcut fiecare. Dacă nu veți spune voi, atunci voiu arăta eu ce
știu”, ceeace a și făcut demascând mai multe elemente dușmănoase care s’au
strecurat în partid.
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Alt caz la Berzosca Plasa Moldova, unde o tovarășă nemembră de partid,
Văduva Elena a demascat pe Ceatlos Nicolae care era un sabotor, făcea pro‑
pagandă printre muncitorii noui angajați ca să nu muncească pentru mărirea
producției că nu va avea nici un folos. După terminarea ședinței a cerut să fie și
ea încadrată în Partid.
A mai fost cazul în plasa Bozovici când bătrânul Avram fiind orb, a cerut
să fie transportat din Comuna Prilipeț la Bozovici pentru a putea demasca pe
fostul major de Jandarmi Marconescu, arătându-i mârșăviile lui din trecut, care
în urma demascării a fost exclus din partid.
S’ar putea da multe cazuri de felul acesta, ceeace dovedește că atât mem‑
brii de partid cât și nemembrii de partid au sprijinit în mod efectiv verifica‑
rea membrilor de partid, ajutând astfel la curățirea Partidului de elementele
dușmănoase.Membrii din conducerea organizației Județene și Plăși, au participat într’o
oarecare măsură la ședințele colective de verificare, sprijinind Subcomisiile în
munca lor. Totodată au reușit să cunoască mai bine județul și felul cum se ducea
munca în organizațiile de bază, ceeace înainte se cunoștea în mică măsură.
Reacțiunea a căutat să împiedice participarea la verificare a membrilor și
nemembrilor lansând diferite svonuri, cum a fost în Comuna Bugăr, și altele
unde tovarășii aveau rezervă față de verificare.
In urma svonurilor lansate de reacțiune în Com. Bigăr, Comitetul Județean
a trimis agitatori cari au prelucrat din nou care este importanța verificărilor, iar
când a venit Subcomisia, în urma muncii de lămurire dusă de tovarășii agita‑
tori, s’au prezentat la verificare 98% din totalul membrilor de partid.Au fost cazuri când în conducerea organizației de bază s’au strecurat ele‑
mente dușmănoase, cum a fost cazul în Comuna Sușca unde învățătorul
Angelescu Constantin care cu o zi înainte a adunat organizația de partid, spu‑
nându-le: „că nu are nici un rost să se demaște unul pe altul, căci în felul acesta
își vor creia numai dușmani”. Iar în Comuna Berzosca cei doi membri cooptați
în Subcomisie, nu au fost de acord cu nici o excludere, deoarece nu vroiau
să aibă dușmani, totuși Subcomisia a exclus o serie de dușmani cari au făcut
greutăți la unificarea partidelor.- In această comună la unificare a pătruns în
organizația de partid, elemente dușmănoase social-democrate de dreapta cari
au împiedicat desfășurarea muncii de partid.Au fost cazuri când unele elemente dușmănoase care s’a strecurat în partid,
cum este Belu Octavian din Bozovici, a căutat să influențeze membrii de partid
ca să dea referințe bune pentru el. Iar chiaburul Cinea din orașul Oravița, a cău‑
tat să arate că pământul nu este al lui ci al soției și copiilor lui, cari erau minori.
Tot în Comuna Bozovici, fostul pretor Babeț, chiabur care avea 50 de lanți
(25 hectare) pământ, batoză, tractor, cazan de țuică, a fost demascat de către
țăranii săraci membri de partid că este un exploatator care și-a bătut joc de ei,
exploatându-i.-
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Atmosfera în jurul verificării, în general a fost bună, au fost cazuri când
țăranii membri de partid, au venit la Comisia Județeană să ceară ca în Comunele
lor, să fie mai înainte făcute verificările, pentru a fi scoase elemente care împie‑
dicau munca, cum a fost în Comuna Sepotul Nouă și Comuna Ciclova.La darea rezultatului, în unele comuni, ca în Secușeni și Giurgeova,
Subcomisiile au fost primite cu fanfară și cetățenii și au exprimat bucuria lor că
a fost curățit Partidul de elementele dușmănoase.In majoritatea organizațiilor de bază dela Oravița, membrii de partid au ridi‑
cat problema încadrărilor, deasemenea și la C.F.R. au fost nemulțumiri cari în
parte au fost rezolvate.La organizațiile de bază dela sate, s’a ridicat aproape în toate organizațiile,
problema colectivizării care a fost desbătută și lămurită pe larg, reușind ca
în județ să avem 3 gospodării agricole colective, acestea sunt bine privite de
către țăranii săraci; legea impozitului agricol la fel a fost primită bină. Iar în
ce privește colectările, s’au făcut unele greșeli, nefiind just repartizate cotele
pe comuni și chiar pe cetățeni, fiind cazuri când s’au luat și dela acei cari erau
scutiți, creindu-se nemulțumiri.La începutul muncii de verificare, Subcomisiile sau orientat mai greu,
tovarășii neavând experiență în muncă, majoritatea tovarășilor fiind scoși din
producție.Comisia Județeană cu experiența câștigată din verificarea activului, a aju‑
tat Subcomisiile în munca lor, astfel tovarășii reușind să muncească mai bine,
scoțând elementele pătrunse în Partid, ca legionari, chiaburi și speculanți,
cum a fost Babeț fost pretor și alții. Prin scoaterea acestora, s’a îmbunătățit
compoziția socială a Partidului.Subcomisiile în munca lor au avut de întâmpinat o serie de greutăți ca:
neavând dosarele completate decât adeziune, și ei au trebuit să întocmească
dosarele; a mai fost o greutate că Comitetul Județean nu a delegat pe nimeni
pe lândă Subcomisii ca să ajute la pregătirea și mobilizarea membrilor de par‑
tid pentru ședințele de verificare, decât în ultimile două luni, ceeace a făcut să
întârzie terminarea la timp a verificărilor.Subcomisiile în munca lor, au avut și o serie de lipsuri și greșeli în muncă.
De exemplu: în unele cazuri nu au verificat destul de amănunțit și în felul acesta
a confirmat calitatea de membru de partid la unele elementele ce nu aveau ce
căuta în partid și viceversa a exclus tovarăși cari n’avea motive temeinice de
excludere.In asemenea cazuri Comisia Județeană sesizându-se, a luat măsuri de
îndreptare, scoțând pe acei cari nu aveau ce căuta în partid, iar cei cari greșit au
fost excluși, au fost reîncadrați.Subcomisiile nu au reușit să-și planifice în așa fel munca ca să poată să se
ocupe și de ridicarea nivelului politic și ideologic, ceeace s’a simțit în munca
lor.-
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Comisia Județeană de Verificare, s’a străduit ca să-și ducă sarcina la îndepli‑
nire, în a ajuta Subcomisiile pe teren, rămânând câte 2–3 zile pe lângă fiecare
Subcomisie, pentru a le ajuta și îndruma mai bine în munca lor.Dar Comisia Județeană, a avut și o serie de lipsuri și în special președintele
Comisiei Județene de Verificare, la în[c]eput a muncit sectar și nu a dat posibili‑
tatea celorlalți tovarăși ca să crească, iar în urma sesizării Comisiei Centrale de
Verificare, a fost lichidată această lipsă.Comisia Județeană nu a ajutat suficient Subcomisiile ca să-și planifice munca
și chiar ea însăși nu și-a planificat destul de bine munca, din care cauză nu a
reușit să citească suficient material de partid, ceeace s’a resimțit în munca ei.Nu a reușit suficient să trezească spiritul de vigilență al Subcomisiilor ca să
nu facă greșeli.
In munca de verificare, s’a putut constata pozitiv că viața de partid lasă mult
de dorit, s’au găsit comuni unde de luni de zile nu s’a ținut ședințe, cum a
fost în Comuna Moldova Veche, Câmpia, Lescovița, Cărbunari, Stinapari,
aceasta din cauză că conducerea Comitetului Județean nu a controlat suficient
munca plășilor, chiar dacă mergeau pe teren în treacăt vorbeau cu Secretarul
organizației de bază sau cu Președintele Comitetului Provizoriu, fără să contro‑
leze și să participe la ședințe.Tot din această cauză nu s’a putut promova cadrele cele mai corespunzătoare.Acest lucru s’a resimțit până jos în organizațiile de bază cari nu au reușit să
controleze și să îndrumeze organizațiile de masă și administrative, cum este
cazul în Comuna Rodima, unde organizația Frontul Plugarilor nu ține cont de
organizația de bază, asumându-și rolul de conducător în comună. Acelaș lucru
se petrece și în Comuna Moldova veche cu Sindicatul Transporturi, care la fel
nu ține cont de partid. Mai sunt și alte cazuri asemănătoare, cari au fost arătate
Comitetului Județean de Partid.In ceeace privește organizațiile de massă, nu s’a făcut o muncă temeinică și
nu a fost cele mai bune și corespunzătoare elemente în conducere. De pildă: la
Consiliul Sindical Județean, în conducere au fost elemente legionare, cari aveau
metode străine de partidul nostru și imorale, cum a fost Sabău Vasile Secretarul
Consiliului Sindical Județean, care a favorizat elemente legionare.
Conducerea organizației U.T.M., nu a fost îndrumată și ajutată suficient în
muncă, cu toate acestea ei au muncit mai mult decât celelalte organizații de
massă.La Frontul Plugarilor, în conducerea județeană, au pătruns elemente legio‑
nare, ca de exemplu: cel cu munca culturală, care era un legionar notoriu.La U.F.D.R., existau în conducerea ei, majoritatea elemente mic-burgheze,
care întreținea o atmosferă nesănătoasă.Cei mai mulți dușmani strecurați în partid, au fost în Comuna Răcăjdia,
unde din 40 membri verificați, au fost excluși 23. Aceștia în timpul alegerilor
din anul 1946, s’a manifestat dușmănos regimului în mod deschis. Asemenea
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situații au fost la Pojijenia de Jos, unde au fost excluși mai mult de jumătate,
pentru că în timpul alegerilor, s’au dedat la acte huliganice. Aceasta s’a putut
întâmpla prin faptul că tovarășii noștri membri de partid, nu a procedat statutar
la încadrare, scriindu-i în grup. Aceasta s’a întâmplat după alegerile din 1946,
cu toate că știa că au făcut parte din partidele reacționare. Asemenea situație a
fost și în Comuna Iam.Dacă înainte de verificare, situația evidenței membrilor de partid nu era
destul de clară, în unele organizații de bază, în urma verificărilor și complec‑
tării Birourilor, munca s-a îmbunătățit simțitor. Se țin ședințe mai regulat, se
muncește mai planificat, ședințe sunt mai bine pregătite, frecvența care era
înainte de verificare între 30–40%, după verificare a crescut până la 50–70%,
cotizațiile sunt plătite mai la timp, tovarășii sunt mai combativi și mai vigilenți
asupra dușmanului.Colaborarea între Comisia Județeană de Verificare și Biroul Județean, a exis‑
tat. S’a ținut ședințe comune unde s’a analizat lipsurile și greutățile întâmpi‑
nate pe teren. Tot la fel s’au ținut ședințe de colaborare între Subcomisii și
birourile plășilor, unde se discuta situația organizațiilor de bază, arătându-le
lipsurile constatate pe teren, luându-se măsuri de îndreptare.
T o v a r ă ș i,
In urma verificării și a muncii depusă de Comitetul Județean de Partid,
putem spune că s’a îmbunătățit compoziția socială a Partidului nostru, prin
excluderea elementelor exploatatoare care nu aveau nimic comun cu clasa
muncitoare.
Dacă acțiunea de verificare pentru membrii și nemembrii de partid a fost
o școală, apoi și pentru noi cari am făcut această muncă, am învățat mai mult.
Analizând greșelile tovarășilor, am cunoscut însăși greșelile noastre, am învățat
ca să apreciem omul nu după vorbe ci după faptele lui din trecut și munca din
prezent.
Am învățat să știm că activiștii cari nu sunt legați de masse, nu-și pot înde‑
plini sarcinile fiindcă munca lor nu este sprijinită de masse.
T o v a r ă ș i, noi cu toții să folosim învățămintele prețioase câștigate cu oca‑
zia acțiunii de verificare. Să fim mai vigilenți, să nu credem că acum nu mai pot
fi dușmani rămași în Partid. Orice membru de partid, ridicat, într’o muncă de
răspundere trebue cu grijă verificat.
Să adâncim munca noastră de îndrumare și control în organizațiile de bază
și organizațiilor de masă. Să muncim planificat și să repartizăm munci con‑
crete pentru fiecare tovarăș în parte.Să învățăm din multiplele lipsuri ale nosatre, constatate cu această ocazie.
Este o datorie pentru fiecare membru de partid, de a lupta pentru înlăturarea lor.Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, ne trasează sarcinile ce revin Partidului nos‑
tru din cele 3 rezoluții, ale consfătuirii Biroului Informativ din Noembrie 1949.
Din aceste sarcini, se desprind trei probleme mari; Lupta pentru pace: lupta
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pentru întărirea unității clasei muncitoare; lupta contra agenturii trădătoare a
lui Tito, în slujba Americanilor.Pentru îndeplinirea acestor sarcini Partidul trebue să fie puternic.
Intărirea Partidului este o condiție esențială în lupta pentru pace – ne spune
tov. Gh. Gheorghiu-Dej – aceasta înseamnă că dacă prin verificare s’a reușit în
cea mai mare parte să înlăturăm elementele oportuniste, carieriste, dușmani
străini de Partid și să ridicăm prestigiul Partidului, noi trebue să asigurăm
curățirea Partidului printr’o vigilență permanentă, să îmbunătățim compoziția
Partidului, să întărim disciplina și simțul de răspundere al tovarășilor noștri,
să ne străduim din toate puterile să ne ridicăm conștiința revoluționară și să
luăm atitudine bolșevică față de orice încercare de răspândire de svonuri ale
dușmanilor păcii.
Trebue să întărim unitatea clasei muncitoare, aceasta înseamnă că trebue
trezită conștiința de luptă, în mintea tuturor muncitorilor.Chiar în acest raport, am semnalat că în organizațiile de massă nu este întot‑
deauna o colaborare. Trebue să folosim metoda criticii și autocriticii, pentru a
înlătura lipsurile și greșelile din munca noastră.Trebue să avem în vedere permanent zi de zi, întărirea alianței între clasa
muncitoare și țărănimea muncitoare.In timpul verificării, am constatat unele cazuri când tovarășii noștri con‑
fundau pe țăranii mijlocași cu chiaburii, sau invers, aceste devieri dăunătoare
trebuesc combătute.Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, ne învață că Partidul nostru are marea sar‑
cină de a munci neobosit pentru întărirea alianței între clasa muncitoare și
țărănimea muncitoare.Munca partidului nostru la sate trebue dusă cu toată conștiinciozitatea și
seriozitatea.Să creem în sânul țărănimii o atmosferă sănătoasă, hotărâtă în lupta contra
ațâțătorilor la războiu.Trebue întărită, lărgită și organizată cât mai bine mișcarea partizanilor păcii.Indrumând organizațiile de massă, să agităm problema păcii, să întărim
încrederea massei pentru U.R.S.S., conducătoarea luptei pentru pace a cărei
forță este o chezășie că lagărul păcii va învinge.Trebue să avem în față pilda vie a gloriosului Partid Comunist (b) din a cărei
experiență ne inspirăm și noi, de realizările lui, de patriotismul fără seamăn
care a dat dovadă bolșevicii în războiul de apărarea Patriei Socialiste și elibera‑
rea unei serii de popoare prin care și țara noastră.Să învățăm fără preget din marele învățături ale eroicului Partid Comunist
(b.) în fruntea căruia stă marele geniu al omenirii tovarășul STALIN.ANR-SJCS, Fond PMR, Nr. 470, Nr. inv. 572,
Dosar Nr. 58/1950, ff. 2–17

