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JUDECAIA X
POPORULUI

Expresie nemlj'ocită a vo
inței poporului, Tribunalul a 
rostit sentința aspră șl dreap
tă, sentința cerută de Întreg 
poporul, care a suferit umilin
țele anilor de dictatură și a 
plătit cu sângele său politica 
guvernului criminal,

Prin verdictul dat popcrul 
român șl-a consacrat dreptul 
de a reveni in mijlocul popo
arelor i.bltoire de libertate, 
din rândul cărora politica cri
minalei clici antonesciene il 
scosese.

Verd ctal pronunțst de po- 
poiul rumân a Însemnat nu 
numai condamnarea celor vi- 
novați ci șl a regimului odios 
pe care l-au insaturat consti- 
tiind totodată un avertisment 
pentru toți acei care au sus
ținut acel rrgim și își închi- 
pce, că vor mal putea instau
ra Împotriva voinței poporului 
o poliiică de aventură inpe- 
rlalistă.

Desbaterile procesu'ui au 
desvâlult In toată goliciunea 
ei complicitatea partidelor 
„istorice" cu regimul Iul AntO- 
nescu, începută încă înainte 
de 6 Septembrie șl continuată 
șl astăzi prin atitudinea lor în 
fața Tribunalului Poporului. 
Gheorghe Brătlanu, Dinu Bră- 
tlanu, Iullu Maniu sunt gata 
să reabiliteze pe antonescleni, 
pentru a justifica propria lor 
politică in fața poporului. 
Pentru aceștia, în special ver
dictul dat de poporul român, 
care pentru prima oară che
amă la răspundere pe cei care 
l-au guvernat, trebue să con- 
slilie un av. rlisment sever. 
Manifestațiile care au avut loc 
In toată țara cu ocazia pro
cesului exprim] d Încrederea 
in judecata Tribunalului Po
porului an exprimat în același 
timp voința de lupt a masselor 
împotriva partidelor „Istorice", 
care au susț’nut pe cel vlno- 
vați de dezastrul țării șl con
tinuă să o facă sfidând cu ne
rușinare lupta întregului po
por pentru o adevărată de
mocrație.

In lumina propriilor lor de
poziții poporul român a putut 
jud'ca pe conducătorii „Isto- 
r cl.“ După sentința de con
damnare dată de Tribunalul 
Poporului lui Antoncjcu șl 
elicei sale massele populare 
vor pronunța verdictul parti 
deîor „h'orlce" în villon ele 
alegeri.

Prin lupta unită a muncitorimii

DIRECȚIUNEA SABOTOARE
dala Uzinele Metalurgice din Cuglr a fost înlăturată

O comisiune de anchetă for
mată dn delcgițil Uniunii Sindi
catelor metalurgica, al Ministerului 
Muncii șl ai Direcțiunii generale 
a întreprinderilor Copșa Mlcă- 
Cuglr, a confirmat ii aprobat mă
surile de înlăturare de către mun
citori, a direcțiunii dela Cuglr, 
pentru acte de sabotaj.

Printre cei cari s’au făsut unel
tele reacțiunil șl au Încercat chiar 
să meargă până la închiderea a- 
cestei Însemnate întreprind'ii se 
găsesc: Directorul Uzinei log. 
Sion. „OmU" Generalului Dobre 
care răspunde azi de faptele sale 
de trădare națională tn fața in
stanțelor populare; Sub directo
rul irg. Popa Nlcolae și cunoscu- 
tuj legionar, epurat și in uimă 
relncad<at, Subinginerul Cotora 
Constantin, călăul ucenicilor

Sub proiecția tltelistului Adrian 
Dimitriu sabolar al recondiucției 
naționale șl sprijinitor al tuturor 
elementelor fasciste și reacționare 
din industria de stat, această di
recție a încercat să lipsească re
construcția țării de intrepiiaderea 
cu cele mal modeme instalații de 
prelucrare a metalului.

Astfel, inginerul Sion, a propus 
Comitetului de fabrică să conce
dieze peste trei mit de muncitoii 
și să rămână numai cu 250. Mun
citorimea a demascat aceste ma
nevre prin care se urmărea în
fometarea muncitorilor și sabota
rea reconstrucției, reușind să 
mențină în lucru 2300 muncitori. 
In timpul lui Antonescu în fab
rică lucrau peste 4.000 de mun
citori.

Pe de altă p3rte Direcțiunea

INCORPORAREA 
contigentului 1946 

ln legătură cu încorporarea 
contingentului 1946, d. general 
de divizie Costln Ionașcu șeful 
Marelui Siat Major, a tăcut ur
mătoarele declarații:

„Marele Stat Major, a ordonat 
Centrelor de Recrutare, ca încor
porarea contingentului 1946 să se 
fa ă la 1 Iunie.

Ulterior însă, s’s revenit asupra 
acestei comunicări stabilindu-se 
ca această operație să 8e facă 
la 10 Iunie.

D. general Ionașcu, a mal adă
ugat câ odată cu chemaiea sub 
arme a noului contingent, vor fl 
lăs i|l la vairă ostașii din contin
gentul 1944. 

a refuzat numeroase comentl, cu 
toate că existau toate condițiile 
de executare.

In cadrul convenției de armis
tițiu, s’a primit o comandă în
semnată de trusă de sudură, care 
a fo»l în întregime sabotstă de 
inginerul Sion, care urmarea de 
aproape execuția comenzii.

In timp ce în fabrică mașinele 
stau, în curte zac bitute de ploi 
șl vânt, mașioele-unel e trimise 
pentru reparație de către C. F. R.

De mal bine de un an direcțiu
nea împiedecă fabricarea în se
rie a unei mașini de cusut, in
venția unul tehnician din fabrică. 
Mal mult decât atât. Ing. Son a 
furat planurile msșinel de cusut; 
el a încercat să și vândă tot Iul, 
din Inventarul 'Jz!..«.-i, zeostrun- Continuare Iu pagina 4-a

Viața de Partid. \/

Nouii absolvenți ai scolii de cadre „Gheorghiu- 
Dej” a Regionalei Valea Jiului au pornit la muncă

O nouă serie a școlii de cadre 
„Oheorghlu-DeJ“, școala Regio
nalei Valea fiului a P. C. Rșl-a 
încheiat cursurile, pentru a se 
avânta cu hotărâre tn" luptă pen
tru câștigarea unei vieți mai bane 
pentru cel ce muncesc, pentru po
porul întreg. In această lună în
chinată însușirii cunoștllnțelor teo 
retlce, elevii școlii au gâs't timpul 
necesar pentru ca în cadrul pro
gramului alcătuit ceas cu ceas să 
se consacre șl actlvttățtl culturale. 
Reușita serbate, care a marcat 
sțârș'tul cursu’llor rezultat al 
dorinței de ridicare culturală șl 
al muncii depuse în acest scop, 
a tod primită cu mare bucurie 
de munctiorlmea șl cetățenii din 
Petroșani. Prin marele număr cu 
care au participat, umplând sala 
Caslnoulut Muncitoresc cu mult 
înainte de ridicarea cortine1, aceș
tia au dovedit dragostea șl inte
resul pe care llpoa tă celor che
mați in prlme'e rânduri ale lup
tei lor.

Festivitatea închidei ii 
cursurilor

Seibarea ae deschide ln acor
durile internaționalei șl a Imnului 
Minier Intonat de corul elevilor, 
după care tov. Dr. Almuly, direc
torul țcoalei rostfțte cuvântul de 
închidere al cursurilor, spunând 
printre altele:

Partidul Comunist Român este 

guri la o suma derizorie, pentru 
ca să-și construiască o uzină 
proprie. Muncitorii au împiedi
cat la llmp aceste manevre.

Acțiunile de sabJtaj se făceau 
prin refuzul comenzilor, schimbă
rile de personal la mașini In e- 
xecuțla aceleași piese, neachlta- 
rea la vreme a salariilor, conce
diere muncitorilor.

O altă manevră a fost demas
cată cu ocazia alegerilor comite
tului de fabrică, inginerul Sion, 
sprijinit de cunoscutul reacționar 
manist Olteanu, organizatorul ban
delor de cuțitari din Cuglr, a în
cercat prin acte de teroare să 
vâre în comitetul de fabrică ele
mentele legionare și manlste.

< M hai Florescu

continuatorul celor mai bune tra 
dlțli de luptă ale poporului nos
tru. Azi, când o nouă serie de 
absolvenți pornesc la luptă este 
o zl de bucurie pentru muncito
rimea din Valea Jiului, din rân
durile cărora se ridică cel mal 
buni fii ai el. Școala uoastră poartă 
un nume glorios, simbolizârd cel 
mal Intens devotament In luptă 
pentru binele clasei muncitoare, 
numele tov, Gheorghlu-D. j Să 
purtațl cu demnitate steagul ridi
cat să urmați pilda Iul, pentru a 
fi dârji în fața gret-tăților și 
modești și vigllențl în fața succe
selor.

Pentru a reuși voi v’ațl înar
mat cu cunoștințe marxisto-leni
niste. Știința noastră nu s’a năs
cut între patru peref, ea s’a in
spirat din sudoarea șl mâinile bă
tătorite ale țăranului aiuprit, din 
spinarea încovoiată a muncitoru
lui aplecat pe slrutig. Născută din 
realitățile vieții, știința noastră a 
fost redată ca o armă ln mâna 
clasei muncitoare pentru a făuri 
o viață nouă pentru cei ce mun
cesc și pentru Întregul popor. 
Linia trasată de Partidul nostru 
pe baza acestei științe trebue să 
o aplicați șl să o apărați chiar 
cu prețul vie(ll. Pentru ea șl-au 
dat viața ațâța glorioși luptători, 
pentru ta luptă cei mal buni fii 
al poporului.

Arestarea celorlalți
membri ai Guvernului Antoneicu

Tribunalul Pooorulul a dispus 
arestarea șl întocmirea actelor 
de acuzate pentru foștii miniștri 
șl subsecretari de stat în guver
nul trădător de sub conducerea 
Iul Ion Antorestu.

Astfel au fost arestați ur
mătorii: Gh. Leon, Ion Petro 
viei, g ral Georgescu Gtigore, 
g ral Stomescu Nlcolae, Petre 
Nemoianu, Gberon Net ta, Hen- 
ric Otetnleșanu, Mirces Can- 
cicov,g ral Gheorghe Jlenescu, 
g-ral Victor Iliescu, A< relian 
Pară, g ral Nlcolae Șova, Ho- 
ria Cosmovicl, I. N Fințescu, 
Gheorghe C'ețianu Mircea 
Vulcănescu, arh. I D. Enescu, 
Neagu Alexandru, StavriGhio- 
lu, g ral Constantin Constan
tin, g-ral Ion Sichitiu, prof. I. 
C. Petrescu, prof Alex. Marcu, 
g-ral lacobld losif g ral Zwi- 
denec Eugen, Petre Nlcolae, 
C amirel Păiuș Nicolce, prof. 
Petre Strihan și amiral Cos 
linsâi Gheorghe.

A fi comunist Înseamnă 
a fi in fru tea luptei 

spune tov. Varga
Tov. Almu'y dă apoi cuvântul

tov. Varga, secretatul secției de 
educație politică a Regionalei Va
lea Jiului.

In trecut, sub dominația reac- 
(lunll, tpune tcv. Varga, — po-
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Arestarea 
unor membri al Gărzii 
de Fler in zona fran
ceză din Austria

O vastă operație începută 
către sfârșitul lunii Aprilie a 
permis arestarea a 37 foști 
membri a Gărzii de Fier din 
România, care se refugiaseră 
In zona franceză din Austria.
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Platforma-Program a blocului
- —■= partidelor democrate

Pa-lldele dtmocrate care au 
alcătuit guvernul D'. Petru Groza, 
adus la cârma țări! prin voința 
liber exprima'ă de către massele 
populare, conștiente de marea 
răspundere ce o aa In fața po- 
poru'ul șl viitorului țării noastre 
au hatârât si retnolască acordul 
de colaborare, să constffue Blo
cul Partidelor Democrate șl să 
se prezinte tn alegerile generale 
pe o singură listă șl cu un prog
ram comun tn vedtria continuării 
șl desăvârșirii operei de reface
re și democratizare a țării înce
pută la 6 Mart'e 1945.

in 14 luni de guvernare, par
tidele democrate aa pus toate 
puterile lor în slujba redresării 
economice șl consolidării democ
ratei, a refacerii prestigiului In
ternațional al Romănlei și a creă
rii de legături de prietenie cu 
toate popoarele democrate, Iubi
toare de pace șt libertate, tn 
frunte cu Uniunea Sovietică,

Luptând cu moștenirea grea 
rămasă de pe urma războiului 
h tlertst șt a politicii regimurilor 
reacționare tn domen al vieții 
politice șl economice a țării noas
tre, luptând cu tot sabofojul for
țelor reacționare, partidele de
mocrate untte In guvernul Dr. 
Petre Groza cu Instaurat un 
regim cu adevărat democratic, au 
înfăptuit reforma agrară, spriji
nind crearea șl întărirea micilor 
gospodărit țărănești, au asigurat 
muncitorilor manuali șl Intelec
tuali deplină libertate de orga
nizare sindicală, au pus bazele 
reformei democratice a Invăță- 
mâatulut, au început epurarea 
e'ementelor fasciste șl pedepsirea 
crtm'nalilor de război.

Datorită încrederii de care s’a 
bucurat tnlăuntrul șl în afara ță
rii, guvernul a readus Ardealul 
de Nord, a acordat un regim de rea
lă libertate șt egalitate culturală 
șl politică naționalităților conlo
cuitoare, a creat legături de strân
să prietenie și colaborare econo
mică cu Uniunea Sovietică șl ță
rile vtclne, a reluat legăturile dip
lomatice cu Marea Brltanle șl 
Spatele Unite ale Americll, pregă

I. Politica generală
1. A^gurarea regimului de

mocratic și a suveranității de
pline a Statului Român in 
cadrul monarhiei constituțio
nale,

2. Respectarea proprietății 
individua e șl asigur,rea con
dițiilor necesare pentru întă
rirea ți ridicarea bunel stări 
materiale a familiei ți a na
țiunii.

3. Asigurarea drepturilor șl 
libertăților cetățenești:

libertatea cuvântului, 
libertatea scrisului, 
libertatea Întrunirilor și a 
dreptului de asociere.

4 Asigurarea llbtrei mani 
festări a credințelor religioase.

5. Asigurarea drepturilor 

II. Politica socială
1. Muncitorii manuali șl Intelectuali

Țicând seama de rolul de frunta nuală șl intelectuală de toate ca
pe care II are munc'dorim'a ma- tego-llle, în marea operă de re

tind astfel condițiunlle unei colabo
rări șl în domeniul economic.

Partidele democrate din gu
vernul Dr. Petru Groza au înce
put marea operă de refacere șl 
redresare economică a țării, prin 
reconstrucția șl repunerea în func
țiune a rafinăriilor șl fabricilor 
dăunate de război, prin reorgani
zarea șl reînzestrarea C. F. R.-ulul 
prin aprovizionarea cu mc‘erlaie 
prime a industriilor șl repunerea 
în funețlune a întregului aparat 
economic al țării.

Partidele democratice din gu
vernul Dr. Petru Groza au căutat 
să facă cât mal puțin simțite lip
surile șl greutățile datorite răz
boiului distrugător șl secetei ex
cepționale din anul trecut, asigu
rând largilor mase populare, în 
mijlocul unei Europe înfometate, 
un minimum de existență.

BIqcuI Partidelor Democrate 
consideră că realizările lor de 
până acum în cadrul guvernului 
Dr. Petru Groza nu sunt decât 
începutuț operei de refacere șl de 
consolidare a democrații i în țara 
noastră. Unitatea de acțiune șl 
experiența acumulată prin cola- 
bprarea rodnică a partidelor de
mocrate, vor fl șl în viitor ga
ranțiile realizării programului cu 
care Blocul Partidelor Democrate 
se prezintă în fața întregi țări, 
în campania electorală.

Aceste alegeri se vor deosebi 
fundamental de cele din trecut, 
prin aceea că, de astă dată, stau 
față în față forțele tinerei democ
rații românești, care apără Inte
resele întregului popor șl așa-zl- 
scle partide „Istorice*, care nu 
reprezintă decât Interesele reac- 
țlunll.

Partidul Națlonal-Ltberal de 
sub președinția d-lul Gli. Tătă- 
rescu, Frontul Plugarilor, parti
dele Soclal-Democrat, Comunist 
Român, Național-Popular șl Na
țional- Țărănesc Anton Alexand- 
rescu, păstrându-și mal departe 
intacte Ideologia șl programul 
lor, strâns unite în cadrul Blo
cului Partidelor Democrate, vor 
pune toate mijloacele lor în co
mun pentru realizarea următoru
lui program de guvernare:

politice, economice și sociale 
pentru femei.

6. Asigurarea de drepturi 
egale tuturor naționalităților 
conlocuitoare, prin aplicarea 
statutulai naționalităților.

7. Propășirea poporului ro
mân șl a naționalităților con 
locuitoare strâns legată de 
apărarea' și consolidarea re
gimului democratic

8 Consoliderea| și apărarea 
păcii, alături de toate națiu
nile iubitoare de pace șl liber
tate.

9. Strânse și permanente le
gături de prietenie cu U.R.S.S. 
șl țările vecine, precum și cu 
Statele Unite ale Americll, Ma
rea Britanie, Franța și cele- 
Irlta țări democratice. 

facere ecoromică, de reconstruc
ție a țării șl de consolidarea de
mocrației, îi vor fi asigurate con- 
d'țluni de desvoltare corespunză
toare, desăvârșind în spirit demo
crat întreaga legislație a muncii, 
pentru a asigura o viață demnă 
tuturor categoriilor de muncitori 
manuali și intelectuali, prin:

stabilirea salariilor în raport 
cu munca depusă, cu asigurarea 
unui minimum de existentă;

scăderea impozitelor asupra sa
lariilor și reducerea progresivă a 
impozitelor provenite din munca 
în acord și ore suplimentare;

acordarea de credite pentru a- 
sigurarea aprovizionării econo- 
mateior cu articole de primă ne
cesitate;

măsuri pentru as’gurarea func
ționării cantinelor în întreprinde
rile și instituțiile particulare și de 
Stat;

autonomia Casei Asigurărilor 
Sociale, pentru a da posibilitate 
aslguraților să administreze prin 
organe alese de el, această insti
tuție;

îmbunătățirea și extinderea a- 
slgurărllor sociale (pentru caz de 
boală, accidente, infirmitate, naș
tere, bătrânețe) asupra tuturor 
categoriilor de salariat!:

asigurarea pensiilor de bitrâ- 
nețe pentru toți salariațil;

achiziționarea de terenuri și 
construirea de locuințe muncito
rești în centrele Industriale, cu 
înlesniri de nlată pe termen lung 
și care să devină proprietatea sa
lariilor;

construirea de spitale, sanatorii 
și case de odihnă pentru mun
citori șl funcționari;

crearea de școli de specializare 
profesională, care să promoveze 
noui cadre de tthnice de condu
cere, Ieșite dîa rândurile munci
torilor și funcționarilor;

înlesniri pentru copiii merituoși 
ai muncitorilor, țăranilor și func
ționarilor, pentru a urma școli 
superioare;

protecția mamei și a copilului: 
acordarea de salarii egale la 

muncă egală pentru femei șl tineri.
acordarea de ajutoare din par

tea Statului pentru familiile nu
meroase :

obligativitatea pentru patron de 
a crea leagăne de zi pentru co
piii muncitoarelor șl funcționare
lor la Întreprinderile mari;

susținerea de către stat a șco
lilor șl căminelor de ucenici, care 
să asigure o bună desvoltare pro
fesională tineretului muncitoresc.

Obl'gatlvitatca prntru marile în
treprinderi particulare de a crea 
șl întreține cămine de ucenici.

2. Țrtrănimea
B ocul Partidelor Democratice 

acordă o atențiune deosebită ță- 
rJn'mll, majoritatea covârșitoare 
a poporului român, de a cărui 
bună stare depinde în mare mă
sură bună starea întregului popor.

Gospodăria țărănească, având 
la bază proprietatea Individuală 
asupra pământului, va fl apărată 
șl întărită.

Se vor înmâna titlurile de pro
prietate în timpul cel md scurt 
noullor împroprietăriți.

Pentru a veni în ajutorul mi
cilor gospodării țărănești până Ia 

3 ha. la șes și 4 ha. la deal șl 
munte, se va avea în vedere la 
așezarea Impozitului agricol ca, 
pentru aceste gospodării sarcinile 
fiscale că fie cât mai ușoare.

Pentru proprietățile mai mari, 
așezarea impozitului se va fa e 
pe baza principiului progresbită- 
tl'.

Se va împiedeca trecerea pă
mântului din mâinile țăranilor în 
cele ale speculanților sau cămă
tarilor, acordânduse credite acce
sibile plugarilor, — credite eftlne 
pe termen lung.

Țăranilor săraci, care nu au fost 
împ oprletărițl prin reforma agrară 
li se vor da loturi de casă din 
pământul disponibil — proprieta
tea Statului 6au comunei — șl li 
se vor face înlesniri pentru con
struirea caselor.

Se vor crea posibilități pentru 
noui împroprietăriri, prin a ;ana- 
rea terenurilor drgradate și inun
dabile (aproximativ 5 milioane ha. 
care reprezintă aproape jumătate 
din terenurile cultlvablle).

Rrg'ementarea pășunatului în 
poeni șl goluri de munte, pentru 
asigurarea hranei vitelor din satele 
învecinate și împiedecarea spe
culei prin arenzi mari sau'prin 
subarendări.

Se vor lua măsuri per.iru asi
gurarea asistenței veterinare la 
(ară și pentru înființarea asigură
rilor pentru vite.

Se vor lua măsuri pertru a așeza 
o cumpănă dreaptă între preturile 
produselor agricole și prețurile 
mărfurilor industriale, aprovizio
nând țăranii prin cooperative cu 
unelte și produse Industriale la 
prețurile oficiate șl desfăcându se 
produsele în condlțiunile cele mai 
avantajoase pentru el.

Pentru salariațli agricoli se vor 
reglementa condțiumle de muncă 
șl salarizare.

3 Liber profesioniștii
Liber-profeslonlștllor II se vor 

crela cond țluni satisfăcătoare pen
tru exercitarea prrf'alunilor șl li se 
vor fac» înlesniri pentru începu
tul carierii lor.

4. Meseriașii, micii in
dustriași și come rcian ții

Rolul important al meseriașilor, 
micilor Industriași și convrclauțl

II!. Cultura
Blocul Partidelor Democrate va 

acorda o atențiune deosebită des- 
vollărll șl înfloririi culturii națlo- 
rale in domeniile următoare:

1. Instrucțiunea publică.
Asigurarea învățământului pri

mar gratuit șl obligatorii; gene
ralizarea pe tot cuprinsul țării a 
gimnaziului unic, cu g-.dultatea 
pentru toți elevii lipsiți de mij
loace materiile;

reorganizarea șl dcsvoltarca în
vățământului profesional;

acordarea do înlesniri pentru 
studii secundare șij universitare 
clementelor înzestrate fii de mun
citori, ță ani șl funcționari, dar 
lipsite de mijloace materiale, prin 
ijutoare, burse, « antlne, căm’nutl;

asigurarea unor condiții de 
viață demnă, n unrl bune pre- 

în economia țării, împune măsur 
pentru repartizarea materiilor pri
me și mărfurilor necesare, pre
cum șl acordarea de credite Ief
tine.

Se vor simplifica formalitățile, 
pentru ușurarea exercitării pro
fesiunii, printi’un regim fiscal just 
și se vor desființa registrele inutile.

Vor fi consultați, în cadrul or
ganelor de Stat, meseriașii, micii 
industriași șl comercianții, în ve
derea soluționării problemelor care 
îi interesează. Organizațiile lor 
profesionale vor fi reprezentate 
la distribuirea mătfurilor și ma
teriilor prime.

5. Invalizii, văduvele și 
sinistrații, orfanii de 

război
Invalizii, văduvele și orfanii, 

care au avut cel mai mult de su
ferit de pe urma războiului, se vor 
bucura de o gr j ■ specială din par
tea Statului.

Marilor mutilați li se vor mări 
pensdle și se vor îmbunătăți con- 
dițlunile de trai pentru ei și fa- 
milile lor. Se vor crea cămine și 
sanatorii destinate îogr'jirii gra
tuite a acestei categorii de inva
lizi. Li se vor pune la dispoziție 

gratuit proteze și tot ce ar pu
tea ușura lnva'iditatea lor.

Invalizilor capabili de muncă, 
pe lângă pensii șl îngrijire medi
cală li se va da posibilitatea de 
a avea o îndeletnicire corespun
zătoare cu invaliditatea lor.

Văduvelor de război li se vor 
îmbunătăți pensiile. .

Orfani de război se vor bucura 
de o îngrijire specială. Statul se 
va îngriji de îndrumarea profesio
nală și plasarea lor în câmpul 
muncii. O facili de război vor be
neficia de gratuitatea învățămân
tului de toate gradele, de gratui
tatea cărților școlare, fiind prefe
rați la burse și cămine.

6. Sinistrații
In cadrul planului de recons

trucția a (ărll, preconizat de Blo
cul Partidelor Democrate, vor fi 
prevăzute ajutoare speciale pen
tru sinistrații de război. Li se vor 
aco da credite ieftine pe termen 
fung și înlesniri pentru procura
rea materialelor de construcție.

na|tonală
găt'ri și perfecționări a corpului 
didactic de toata gradele în ve
derea unei temeinice educații in
telectuale și fizice a tineretului, 

o hotărâtă acțiune pentru re
ducerea neștlinței de carte prin 
cursuri sp claie în toate satele și 
orașele, prin colaborarța dintre 
Ministerul Educației Naționale și 
toate Instituțiile culturale și prin 
desvoltarca de ticul școli de adulțl, 
biblioteci și atenee populare;

accentuarea caracterului realist 
al învățământului secundar;

reducerea spiritului exclusiv 
umanist șl literar al acestui în
vățământ ;

ieftinirea prețului cărților di
dactice, înlăturând concurenta de
șănțată a autorilor, prin editarea 
de către Stat, prin concurs a unot 
manuale uni e.

Continuare In p’g'na 3'a.
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2 Știința.

A .-iivitatea științifică va fl spri
jiniți pentru a contribui efectiv 
la refacerea generală șl propăși
rea țării și la creșterea prestigiului 
nostru național. Ea va fi îndru
mată in vederea valorificării bo
gățiilor țării șl punerii lor în slujba 
întregului popor.

in acest scop se vor crea la
boratoare, stațiuni experimentale, 
biblioteci, burse șl premii șl se 
vor încuraja institutele de cerce
tări știlnțifxe. P<ntru coordona
rea activității tuturor acestor In
stitute, se va crea Institutul Na

DV. Cultele
Bocul Partidelor Democratice 

va asigura l.bera desvoltare șl 
sprijinirea tuturor cultelor re
cunoscute.

B strica va tl susținută penlru

V. Sănătatea publică
îmbunătățirea stării sanitare a 

populației, îndeosebi la sate, se 
va urmări combătând bolile so
ciale prin:

înființarea de noui spitale, dis
pensare, maternități și sanatorii;

asigurarea unor condiții favo
rabile medicilor, dentiștilor, moa
șelor, farmaciștilor p ntru a se

VI. JustiȘla
Blocul Partitelor Democratice 

urmărește o Justiție democrată 
nu numai In ceeace privește apa
ratul el, ci șl In întreaga legis
lație. Justiția, menită să asigure 
respectul legii va avea drept în
datoriri Imediate;

combaterea și sancționarea ce 
lor cari propovădaesc ura de 
rasă, șovinismul șl uneltesc îm
potriva democrației șl â păcii;

combaterea șl sancționarea sa
botajului economic șl a speculei;

VII. Armata
Reducerea stagiului militar la 

perioada strict necesară instruirii 
tinerilor chemați sub arme.

Scut de apărare a intereselor 
Statului democrat român, armata 
va fl întărită prin:

înzestrarea cu material modern 
și suficient;

VIII. Administrația generală
Reorganizarea înt'egel adminis

trații pe baze gospodărești, având 
drept scop slmplifi.area, coordo
narea și accelerarea acțiunii ad
ministrative.

întărirea apa atului de stat
Combaterea necruțătoare a co

IX Politica economică 
fl financiară

B'ocul Partidelor Democrate Iși 
va concentra toate forțele îo ve
derea refacerii țării și a ridicării 
bunei stări mat -rla'e a populației, 
în primul rând prin mărirea pro
ducției atât în Industrie cât șl îo 
agricultură.

1. Industria
Sunt în deobște cunoscute ca

uzele care au dus la s:ăderea 
producției Industriei noastre: 

distrugerile provocate de război ; 
uzarea unei părți însemnate a 

uti’ajuf'ji;
ep Izarea stocului de materii 

prim;;

țional de Cercetări Științifice (I. 
N. C. S.)

3. Arta și Literatura.
Arta șl literatura se vor bucura 

în Statul român democrat de o 
grijă și o prețuire deosebită. Se 
vor încuraji în special mauifes 
țările care desăvârșesc arta po
pulară inspitându-se d’n tradițiile 
șl obiceiurile poporului nostru.

Arta nu va fl numai apanajul 
unii «elite*. Ea se va adresa 
marilor mase populare, prin crea
rea de teatre, expoziții etc. p:n- 
tru popor. Condiția materială a 
artiștilor și scriitorilor va fi ga
rantată prfn case de odihnă și re
creație, cantine, pensii, etc.

a putea să-șl îndeplinească mi
siunea ce-l revine In viața Sta
tului șl va fl asociată la opera 
de asistență socială.

stabili la țară;
deoBtbită grijă pentru mamă 

șl copil;
înființarea și desvoltarea I dus- 

triilor de medicamente și instru
mente medicale;

pregătirea de medici speciali
zați în combaterea bolilor sociale la 
țară: tuberculoză, sifilis, paludism.

continuarea Judecării crimina
lilor de război șl a celor vlno- 
vațl de dezastrul țării șl conflș- 
carea averilor lor în folosul 
Statalul.

Se vor înființa Curțile de Juri’ 
Se va Introduce judecătorul ătn- 
bulant la sate, spre a scuti țăranii 
de deplasări la mari distanțe în 
procesele de mică Importanță.

Magistralilor II se vor asigura 
condlțiuni materiale corespunză
toare existenței șl misiunii lor.

instruirea corespunzătoare teh
nicii noul;

întărirea disciplinei șl a simțu
lui de răspundere;

asigurarea unor bune condlțiuni 
de viață ofițerilor, subofițerilor șl 
trupei.

rupției și a birocratismului.
Îmbunătățirea condițiilor de viață 

șl de muncă a tuturor salarlați- 
lor publici

Reforma jandarmeriei și a po
liției.

desorganlzarea șl risipa pro
vocată de sabotajul elementelor 
reacționare;

greutățile întâmpinate, după 
sfârșitul celui de al doilea război 
mondial, în asigurarea mijloace
lor necesare normalizării pro
ducției.

Țoale acestea au avut ca ur- 
nure o agravare s'rloasă a situ
ației economice generale a țării.

Pentru a Ieși din situația g ca 
în care se găsește economia noa
stră națională, Blocul Partidelor 
Democrate îți propune folosirea 
întregii capacități de producție ac
tuală șl desvoltarea el în vii
tor prin:

mobilizarea tuturor forțelor pro
ductive ale țării;

stimularea inițiativei particulare; 
folos rea resurselor ic terne pen

tru procurarea materiilor prime 
necesare industriei;

procurarea prin import atât a 
utlajulul industrial necesar, cât șl 
a materiilor prime care nu se gă
sesc în țara noastră;

folosirea întregei capacități de 
producție a industriei metalurgice 
grele, care va permite fabricarea 
de tractoare, mașini șl unelte ag
ricole, mijloace de transport, ma 
șini industriale, etc.

Blocul Partidelor Democrate va 
încuraja șl sprijini Intensificarea 
explorării și exploatării mari or 
zăcăminte de cărbuni, metale șl 
gaze naturale, precum șl repune
rea în funcț'une șl desvoltarea 
industriilor care folosesc aceste 
materii prime;

explorarea și exploatarea de 
noui terenuri petrolifere și de 
gaze nsturale, și «n regiunile 
unde aceasta nu s’a făcut încă;

folosirea ca materii prime in
dustriale a gazului metan, a căr
bunelui, petrolului, sării, p»ntru 
desvoltarea unei puternice Indus
trii ch'mice și farmaceutice, care 
să acopere nu numai nevoile con
sumului intern, dar să constitue 
un element important de schimb 
c i străinătatea;

desvoltarea producției materia
lelor de construcție, în special 
ciment și geamuri,* pentru recons
trucția regiunilor devastate și 
pentru export;

desvoltarea șl înzestrarea cu 
instalații modeme și construirea 
de noul industrii pentru preluc
rarea lemnului, în vederea mări
rii producției de cherestea, celu
loză, mobile, e'c.;

folosirea capacității maxime de 
producție a Industriilor producă
toare de bunuri de consum;

lucrări pregătitoare pentru cons
truirea de centrale h'dro-electrice 
și termo-electrice, în vedera elec
trificării țării.

Măsuri pentru asigurarea apro
vizionării Industriilor cu materii 
prime și credite, astfel ca prin 
mărirea producției să se asigure 
condlțiunlle necesare unei folosiri 
rentabile a capitalurilor îaveslite.

Îmbunătățirea transporturilor pe 
uscat, prin refacerea completă a 
căilor ferate șl a drumurilor, prin 
desvoltarea parcului de locomotive 
și de vagoane șl înființarea de 
auto-centre în vederea exploatării 
transporturilor rutiere.

îmbunătățirea transporturilor a- 
eriene, fluviale șl maritime.

2. Agricultura.
Ridicarea producției agricole este 

o condiție Indispensabilă pentru 
asigurare unei îmbunătățiri a ali
mentației poporului, pentru apro
vizionarea industriei cu numero
ase materii prime și pentru des- 
voitarea ehlmburllor cu țările 
străine.

in acest scop Se va înzestra 
agrlc itura cu mijloace moderne 
de exploatare a pământului, prin 
organizarea aprovizionării gospo
dăriilor cu mașini, îngrășăminte 
chimice, materiale de construcție 
și altele.

Prin centrele do închiriat ma
șini agricole, organizste de Stat, 
se vor pune la dispoziția agrlrul 
lorilor mașini mari ca:

tract< aie, semănători, secerătorl, 
Inaccesibile până în prezent agri
cultorilor mici șl mjlmll.

Vor fl sprijiniți cultivatorii de 
plante Industriale — textile, ole
aginoase, sfeclă de zahăr, orez, 
tutun, viță de vie, pomi fructiferi, 
plante medicinale, etc.

Se va acorda o deosebită aten
ție desvoltării culturilor de zar
zavat, prin încurajarea exploată
rilor specializate în cultivarea zar
zavaturilor în gospodăriile țără
nești șl prin îof ințarca grădinilor 
comunale de zarzavat.

Va fi încurajată creșterea vi- 
trlor șl a păsărilor, creindu-seîn 
acest scop islazuri comunale și 
intensiflcâadu-se cultua de plante 
furajere, Țelul spre care tinde 
Blocul Partidelor Democrate este 
ca nici unei gospodării țărănești 
să nu-i lipsească vitele de muncă 
și tot ceeace poate îmbunătăți 
starea materială a sătenilor.

Se va organiza de către Stat 
o mare acțiune de valorificare a 
terenurilor degradate și inundabile 
care va crea nu numai disponi
bilități de teren cultivabil, pentru 
noui Împroprietăriri, dar va mări 
considerabil producția agricolă a 
țării. In vederea acestui scop 
statul va mobiliza mijloace finan
ciare, tihiice șl va folosi brațele 
de muncă necesare, pentru a da 
treptat agriculturii noui posibili
tăți de desvoltare.

Se va încuraji desvolta ea in
dustriei alimen'are și se vor crea 
noui întreprinderi de prelucrare 
a produselor agricole.

Se vor lua măsuri de mărire a 
producției de pește, prin intensi
ficarea pescuitului în lacuri, ape 
fluviale și maritime și prin crearea 
de eleștee la sate.

Se vor lua măsuri pentru buna 
aplicare a tehnice! moderne și a 
descoperirilor științei în agricul
tură.

Se va organiza învățământul 
agricol potrivit cu situația creată 
prin reforma agrară.

Se va ridica nivelul profesional 
al agricultorilor printr’o îndruma
re temeinic organizată.

Se vor lua măsuri pentruca 
fermele model de Stat și cele par
ticulare să-și îndeplinească meni
rea de a produce semințe selec
ționate și reproducători de rasă 
necesari agriculturii.

întregul aparat agronomic va 
fi pus în slujba gospodăriilor 
țărănești.

Va fl încurajată și intensificată 
activitatea Institutului de Cerce
tări Agronomice, cu scopul de a 
veni în mod practio în ajutorul 
agriculturii.

3 Comerțul Interior și 
Cooperația

Odată cu reorganizarea vieții 
noastre economice, se vor crea 
condlțhinile necesare reînflorirll 
comerțului interior, determindu-se 
astfel o activă circulație a mărfu
rilor, care să realizeze schimbu
rile între sat șl oraș, între fabrică 
și ogor.

Cooperația va fi susținută șl 
extinsă îa toate drmmiile com
patibile cu această formă de pro
ducție, da circulație și aprovizio
nai e.

4 Comerțul exterior
Pentru redresarea economică a 

țării, Blocul Partidelor Democrate 
va recurge nu numai Ia resursele 
Interne, dar șl la concursul pie
țelor Itrăine, prin:

reluarea și înlăilrea pe bază de 
acorduri comerciale a s.hlmburl- 

lor economice cu toate țările care 
ne vor putea furniza meteril pri
me, fabricata și mașini ne:esare, 
în s:himbul produselor disponibile 
ale economiei noastre, pe cale de 
credit și colaborare a capitalului 
străin ia valoriflcirea bogățiilor 
țării;

asigurarea libertății inițiativelor 
private în folosirea mijloacelor 
proprii de credit și finanțare ex
ternă, potrivit la munca reale ale 
economiei noastre;

luarea de măsuri menite să 
aJgiire proteguirea produselor vi
tale ale economiei românești, dar 
și prin înlesnirea șl încurajarea 
cât mai largă pentru import ii de 
mărfuri și produse necesare re
facerii țării și acoperirii nevoilor 
de consum intern de primă ne
cesitate.

5. Finanțe publice.
Programul de realizări prezen

tat de Blocul Partidelor Democ
rate este strâns legat de îasănă 
toslrca finanțelor publice și ec
hilibrarea bugetului Statutului.

Va fi urmărită în m )d energic 
așezarea finanțelor noastre publi
ce pe baze sănătoaie prin:

efectuarea unei reforme temei
nice a sistemului actual de im
pozite directe, astfel ca aceste 
Impozite să șl capete importanța 
cuvenită în acoperirea nevoilor 
Statului și să însemne o reparti
zare justă a sarcinilor, după vo
lumul și natura veniturilor reali
zate d: fiecare contribuabil;

Introduceri a sistemului progre
siv ;

reducerea treptată a taxelor și 
impozitelor indirecte la mărfurile 
de mare consum;

combaterea evaziunii fiscale și 
a abuzurilor, printr’o mai bună 
așezare și percepere a dărilor de 
către Stat;

raționalizarea și simplificarea 
serviciilor publice șl desființarea 
celor inutile. Stârpirea corupției 
și birocratismului, realizarea de 
economii severe ori unde prin 
aceasta nu va fl atins bunul mers 
al serviciilor publice și condițiile 
de muncă și viață ale smjbașilor 
Statului.

6. Monedă și credit
Blocul Partidelor Democrate va 

lua toate măsurile pentru întări
rea monedei naționale, prin lichi
darea treptată a inflației.

Pentru realizarea programului 
de refacere șl desvoltare a eco
nomiei naționale al Blocului Par
tidelor Democrate, pentru întări
rea monedei, însănătoșirea finan
țelor publice, reglementarea cre
ditului șl asigurarea de credite 
ieftine Industriașilor, agricultorilor, 
meseriașilor, sinlstrațllor și p<_atru 
finanțarea marilor lucrări de in
teres obștesc, Statul are nevoie 
de un puternic Instrument de în
drumare a activității economice șl 
a creditului. Ii acest scop Banca 
Națională a României, care con- 
stitue o Importantă pârghie a 
vieții economice și financiare a 
țării, va fl etatizată, cu despăgu
birea oartlcularllor deținători de 
acțiuni șl va fi organizată pentru 
a-și putea îndeplini marea misiune 
ce o va avea în consolidarea e- 
conomlcă și financiară a țării.

Blocui Partidelor De
mocrate ișl propune bă 
realizeze integral progra
mul prezentat țării, mobi
lizând toate f. Țeîe el în 
aceasta mare bătălie de 
care depinde friauși viito
rul statului și al poporu
lui român.
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Nota zilei
Ultima cuvântare ținută 

de Franco, căpetenia fasciș
tilor spanioli, in fața ma 
rionetelor sale din așa zisul 
parlament spaniol nici n’ar 
merlF' să fie amintită dacă 
n'ar exista o împrejurare 
importantă.

Ia ultimul timp au fost 
date publicității numeroase 
documente ce demască defi
nitiv banda din Madrid care 
continuă să tero'izeze po
porul spaniol șl să urzeas 
că împotriva păcii.

Franco recurge la minciuni 
grosolane pentru a-șl salva situa
ția, întreaga cuvântare este plină 
cu afirmații goale tă a respec
tat ca strictețe neutralitatea.

Nenumărate fapte dovedesc Insă 
că Spania fascistă nu s'a menți
nut nici măcar rebellgerantă.

.DiviziaAlbastrăSpnlolă* care 
In armata germană purta numă
rul 250, având un tota’ de 17.000 
oameni, a fliptat pe front împot
riva Uniunii Sovietice. Pentru 
complectarea acestei divizii Fran
co a tr'mls de câteva ori tn Ger
mania noul transportări de câte 
4—600 soldați.

Opinia publică mondială cu
noaște sute de fapte care dove
desc complicitatea Iul Franco la 
rătbolal hltlerlst.

In prezent dispunem de încă 
o dovadă evidentă a crimelor 
comise de complicii spanioli ol 
Iul Hitler. Ziarele sovietice au 
pub'icat declarația generalilor 
K appe șl Renner, foști atașați 
milita i al Iul Hitler la Madrid 
șl Tanger, ambii prlnzonlerl In 
U .lunea Sovietică.

Dn ccest document reese lim
pede că Franco, Hitler șl Muso- 
llnl elaboraseră planul Isobela 
Felix care era In strânsă legătu
ră cu planul „Leul de Mare* care 
prevedea cotropirea Insalelor bri
tanice. La elaborarea acestui plan 
a participat șl șeful Marelui 
Stat Major epan'ol. El a și în
ceput pregătirile pentru primirea 
trupelor germane In Spania.

Pianul .Isabela Fetlxu n'a fost 
tradus In viață deoarece Hitler 
renunțând să cotropească insu
lele britanice atacase pe neaștep- 
ta'e Uniunea Sovietică. De aceea 
Iul Hlt er nu l a convenit șă In
tre Spania fățiș tn războ u, la- 
trebulnlând-0 drept bază pentru 
sclonoj șl diversiune.

Astfel, declarația făcută de 
Krappe sl Rrnner dovedește In 
mod Incontestabil c așa zisa 
.strictă neutralitab" a l-.il Fran 
co nu era nlcldemum dictată de 
dorința 11 de a nu Intra In război 
ci l fusese ordonată de stăpânul 
siiu dm Ilerlln.

In cuvâct'irea sa el ch'.amă o- 
men rea la .cruciada In potriva 
Un'unli Sovietice’. Aceasta nu este 
de mirare. El apelează la forțele 
reacț'onore internaționale căci 
numai are la cine apela.

Interese e vitale oll popoarelor 
In'eresele păcii șl securității mon- 
d’u'.e, cer llrh dârei regimului 
fascist spaniol. (.Radio Moscova")

Un document senzațional prezentat de Uniunea Sovietici 
subcomitetului Consiliului de Securitate însărcinat 

cu anchetarea regimului Franco
NEWYORK. — Subcomi

tetul consiliului de securitate, 
însărcinat cu anchetarea re
gimului Franco, a dat publi
cității câteva din numeroasele 
documente ce i au fost supuse.

Astfel, Belgia arată că 
Spania este azi un refugiu 
pentru agenții Axei. Guvernul 
belgian s’a plâns că această 
colaborare a vechilor naziști 
cu Franco crează uii centru 
de agitații in contra aliaților.

Uniunea Sovietică a predat 
subcomitetului un document 
din care reese că dictatura 
lui Franco s’a -declarat de 
acord să pornească la război 
contra națiunilor aliate, în 
schimbul armamentului ce l-ar 
căpăta dela naziști.

Un alt document prezentat 
subcomitetului de către Uniu
nea Sovietică reprezintă do
vezile asupra activității Di
viziilor Albastre ale lui Franco, 
care au luptat pe frontul de 
Est

Documentul înaintat subco
mitetului de către guvernul 
republican spaniol in exil, prin 
primul ministru Girai, înfâțl-

Nouil absolvenți al scolii de cadre 
„Gheorhlu-Dei“ a Regionalei Valea Jiului 

au pornit la muncă
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porul nosțru a font oprit să se 
deivolte. Sute de ani el a fost 
oprimat sub călcâiul celor ce au 
exploatat sângeros truda oame
nilor muncii. Făcând totul pentru 
a-1 ține In întunertc, el u’au pus 
descurmezijul drumului ce duce 
spre progres, spre o viață demnă 
de a fl trăită, ținând tn frâu ma
rile masse care năzuiau spre lu
mină. Lipsit de posibilitatea de 
a $1 Însuși experiențe de luptă 
a celor ce au pierit pentru asigu
rarea unei vieți mai bune, ingră- 
dltă in libertățile sale, poporul 
nostru a dus o luptă grea. Dai 
în ciuda asupririi muncitorlm-a 
s’a ridicat mereu cu nou elan.

Dela 23 August șl in special 
dela 6 Martie poporul nostru șl-a 
câștigat libertatea, și-a crest con- 
dițl le favorabile propășirii sa'e. 
Clasa muncitoare are astăzi po
sibilitatea să mobili eze în jurul 
său tot poporul pentru a zdrobi 
definitiv pe cei ce I au ținut în
cătușat pentru a-l vlăgul.

Rostul acestei școli este să ne 
înarmeze cu cunoștințele necesare 
pentru n duce lupta noastră la 
victorie. Sarcina noastră este să 
învățăm cu sete, pentru a recu
pera timpul pierdut. Astăzi o nouă 
serie de elevi pornește la luptă, 
acolo unde o cere Interesul popo
rului, înarmați cu teoria necesaiă 
care le va permite să se orien
teze j rst în situațiile cele mai 
grele. In fața lor stau desigur 
greutăți muri, căci națiunea gru
pată în j irul psrt delor „Istorice" 
ale Iul Msnlu șl B âtlanii folo
sește orice mijloace oeotru a șl 
apăra ultimele poziții. Dar comu
niștii nu se sperie de greutăți. A 
fi comunist înseam ’ă a fi In frun
tea BearlficHlor, a fi în fruntea 

șează regimul Franco drept o 
reală primejdie pentru pace.

Dosarul guvernului republi
can spaniol arată că armata 
lui Franco este cea mai mare 
din Vesiul Europei și că fas
ciștii spanioli dispun de echi
pamentul, materiile prime și 
și personalul necesar pentru 
a întreprinde cercetări în do
meniul energiei atomice, uîili-

Armata persană a atacat Azerbaidjanul 
într’un punct de lângă frontiera Kurdlstanului

Postul de radio Tabriz a 
anunțat în noaptea de Dumi
necă spre Luni că forțele ar
mate peisane au atacat Azer- 
beigianul dintr’un punct de 
lângă Curdistan.

Postul de radio a mai a- 
dăugat că în capitala Azer- 
belganului a fost alcătuit un 
guvern militar.

Orice persoană care va 
circula pe străzi după ora 23 
va fi împușcată pe Icc.

Se reamintește că, înapoin-

luptei pentru binele clasei munci
toare șl a întregului popor.

Înainte de a închea tov. Varga 
face un apel către toți cetățenii 
cinstiți și patrioți să se alăture 
le piei înpotriva reacțiur.ei, luptei 
pentru un viitor mai luminos, sub 
marele'steag al Partidului Comu
nist, Ultimele cuvinte ale tov. 
Varga, acoperite de ropote de 
aplauze sunt prilejul unei căldu
roase manifestații pe care asis
tența o face Partidului Comunist.

„Școala de ca ire pornește 
mândră la luptă"

In numele elevilor absolvenți 
tovaiășa Coroi șl tov. Mătăsă- 
reanu Ișl iau angajamentul să 
ducă cu hotăiâre lupta pe linia 
trasată de Partidul nostru, pentru 
a făuri o Românie bogată șl fe
ricită, care să asigure o viață 
bună tuturor celor ce muncesc.

,3i.b simbolul numelui neîn
fricatului luptător, școala de cadre 
Ohcorgli i' Dej pornește mândră 
la luptă*, îndiec tov. Coroi.

După un program compus din 
recitări șl coruri intonate cu mult 
avânt, elevii au prezentat piesa 
teatrală „Ultima Carte", scrisă de 
un muncitor tipograf din Tg. jiu. 
înfățișând lupta muncitorilor d n- 
tr’o fabrică pentru ridicau a pro
ducției, împotriva labotajulul șl 
încercărilor de desblnare ale unor 
directori rr a zțlonnrl, piesa jucată 
și reglsată cu talent și pricepere 
a stârnit mult Interes șl entuziasm.

lntr’o atmosferă plină, de însu
flețire se f bure a s’a Incheat așa 
cum a începu», în simetelo Inter
naționalei, pe care dc dala aceasta, 
prinsă In elanul tinerilor comu
niști, o Intonează sala întreagă. 

zată ca armă de război.
Deasemenea dosarul de

legi țlei americane cuprinde 
grave învinuiri aduse regimu
lui Franco.

D. Girai primul ministru al 
guvernului spaniol în exil va 
lua parte la lucrările subco
mitetului consiliului de secu
ritate însărcinat cu ancheta 
rea regimului Franco.

du se dela Teheran unde a- 
vusese conversații cu guver 
nul persan săptămâna trecută, 
d. Jafar Pișerari, primul mi 
nistru al Azerbeigianului, a 
declarat la postul de radio 
Tabriz că armata națională 
azerbeigiană nu va trece la 
atac, dar „va lupta pentru 
a obține libertatea".

In ziua în care d. Pișevari 
a făcui această declarație la 
radio, trupele persane se con
centrau dealungul graniței cu 
Azerbaigianul înșlruindu-se în 
nord-vestul Persiel din Irak, 
până la Marea Caspică.

In general, se crede că ar
mata persană poate număra 
cel mult 10,000 de oameni in 
nord-vestul Persiei, o bună 
parte din aceste forțe fiind 
ocupate cu menținerea ordi
ne! în alte părți ale țării îm
potriva bandiților șl triburilor 
care se dedau la jafuri.

Direcțiunea sabotoare dela Uzi
nele Metalurgice din Cuglr a fost 

înlăturată
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Acțiunea unită a muncitorilor 
conștienți a împiedecat realizarea 
acestei manevre și noul comitet 
a fost ales cu o majoritate co- 
covâișitoare format in întregime 
de mundtori cinstiți cu șl fără de 
partid, pe baza frontului unic 
muncite resc.

In fața acestui eșec total al 
reacțlunll, Olteanu, spțljlnlt de 
Sion a organizat un atac împot
riva sediului sindicatului șl a 
partidelor din Fror,tul Unic. Pro
fitând de faptul că muncitorii e- 
rau la luciu, au devastat sediul 
șl batjocorit portretele fondatori
lor socialismului științific, rupân- 
du-le pe stradă.

Lupta hotărltă a muncitorimii 
unita din Cuglr, a reușit să în
lăture matuv ele reacțiunli ma
niate șl ale uneltelor sale din di
recția fabrice!, care urmăreau nu 
numai înfometarea muncitorilor 
prin șomaj și prin neplata la

Grave Incidente 
la Alexandria

ALEXANDRIA, 20. ț(Rador). — 
Duminecă seara s’au produs in
cidente în urma unui accident în 
cate a fost impllcst un autoca
mion englez.

Trei egipteni au fost răniți cu 
prilejul acestui accident.

Incidentele au atins apcgrul 
când mulțimea îoLriată a atacat 
două cluburi b itanlce.

Mulțimea a devastat mal multe 
cafenele șl magazine, creind o 
atmosferă generală de panică.

Congresul partidelor 
socialiste dela 

Londra s’a terminat
S’a ajuns la concluzie» strîn- 
ger li legăturilor cu U.R.S.S.

Congresul partidelor socia
liste cu delegați din peste 20 
țări care a avut loc zilele 
trecute la Londra și Ia care 
a participat șl tov. Șerban 
Voina din partea P. S, D. din 
Ron ânia și a terminat lucră
rile.

Congresul a examinat prin
tre altele și problema relații
lor cu U. R. S. S ajungân- 
du-se la concluzia strângerii 
legăturilor cu U. R. S. S.

Citiți șl 
răspândiți 
ziarul

‘ Zori Noi

vreme a salariilor ci și sabo
tarea reconstrucției țiril, care este 
azi cea mai Importaotă datorie 
națională.

Greutățl e n’au fost încă totul 
înlăturate. Au mal rămas în di
recție acele elemente care mal în
cearcă să saboteze. Bandele de 
clomăgașl ale iui Olteanu conti
nuă sâ-i sprijine.

Nu încape îndoială că muncito
rii in frunte cu comuniștii și socia
liștii, strâns uniți ca și In luptele 
trecute var ști să înfrângă toate 
greutățile și vor reda târli ia re
construcție cea mai modernă In
stalație metalurgică.

Sperăm că tovarășul ministru 
Zahărla Tănase va sprijini acțiu
nea dreaptă a corn telului de fab
rică, până la inlăturerea din di
recția uzinei a tuturor sabotorilor, 
aslgurându-sc astfel, în folosul 
țării întregi și a muncitorime! bu
nul mers al acestei importante 
întreprinderi Industriale.
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