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asupra consfătuirii informative a reprezentanților unor partide comuniste
La finele lunii Sept, a avut loc 

in Polonia o consfătuire informa
tivă cu participarea următoare
lor partide: Partidul Comunist 
din Iugoslavia — tovarășii E. 
Kardelj și M. Dj'las; Partidul 
Muncitoresc (comunist) Bulgar — 
tov. V. Cerveucov șl V. Popfo- 
mov; Partidul Comunist Român 
— tov. Gh Gheorghiu-Dej și A. 
Pauker; Partidul Comunist Mag
hiar — tov, M. Farkas și I. Re 
vay; Partidul Muncitoresc Polo
nez — tov. W. Gemuika și H. 
Mine; Partidul Comunist (bol 
șevic) al U,R.S S. — tov. A. Jda- 
nov și G. Malencov; Partidul 
Comunist Francez — tov. J. 
Duclos și E. Fajon; Partidul Co
munist Cehoslovac — tov. R. 
Slansky șl S. Biștovansky și 
Partidul Comunist Italian — tov. 
L. Longo și E. Reale.

Parlicipanțil la consfătuire au 
ascultat comunicări informative 
cu privire la activitatea Comite-

re-

de

tclor Centrale ale partidelor 
prezentate la consfătuire.

Procedând la un s.himb 
păreri asupra acestor comunicări,
participințU la consfătuire au ho- 
tărft Bă ia in discuție problema 
sLuuțiet internaționale și proble
ma schimbului de experiență și 
coordonării activității partidelor 
comuniste reprezentate la con
sfătuire.

Raportul asupra situației in
ternaționale a fost făcut de către 
tov. A. Jdcnov. Partlcipanțli la 
consfătuire au procedat la un 
schimb de păreri asupra rapor
tului, și-au pus d« acord pe 
plin punctele lor de vedere 
supra situației internaționale 
tuale și sarcinilor ce decurg
acesta și au adoptat In unanimi
tate o declarație cu privire la 
situația internațională.

Raportul asupra schimbului de 
experiență și ■ coordonării acti
vității partidelor comuniste a fost

de
a»

ac- 
din

făcut de tov. W. Gomulki. A- 
asupra acestei prob'eme, con
sfătuirea, având In vădire feno
menele negative rezultate din 
lipsa unui contact intre partidele 
reorezentuie la consfătuire și ți
nând seama de necesitatea schim
bului reciproc de experiență, a 
hotărî! să creeze un Birou In
formativ.

Biroul Informativ se va com
pune din reprezentanții Comite 
telcr Centrale ale partidelor men- 
țiooate mai sus.

Sarcinile Biroului Informativ 
constau In organizarea schimbu
lui de experiență iatre partide și 
în caz de nevoie, a coordonării 
activității lor pe bază de acord 
reciproc.

S'a hotănt ca Biroul Informa 
tiv să editeze un orgnn de presă.

S'a decis ca sediul Biroului 
Informativ și al redacției orfa
nului siu Sa oc ki d iu orașul 
Belgrad

I

Consfătuirii reprezentanților Partidului Comunist din Iugoslavia, Partidului Munci 
toresc (Comunist) Bulgar, Partidului Comunist Român, Partidului Comunist Maghiar» 
Partidului Muncitoresc Polonez, Partidului Comunist (Bolșevic) din U.R.S.S., Parti

dului Comunist Francez, Partidului Comunist Cehoslovac 
și Partidului Comunist Italian asupra situației internaționale

î

Vineri 9 Octomvrie 1947

Constituirea Comitetului Județean
de pregătire a săptămânei 
Prieteniei Româno-Sovietice

V\In acest an sărbătorirea prieteniei româno-sovict ce urmeazi 
tă imbrace caracterul unei grandioase manifestații a păturilor po
pulare concretizând sentimente'e întregului popor de adân< â pre
țuire și vie recunoștință față de marele vecin din Răsări! care ne a 
stat in ajutor in toate momentele

Pentru pr' gătirm serbărilor a 
lu t ființă Maiți 7 Sept a. c —iu 
cadrul ARLUS ului, filiala Deva, 
Comitetul județean de 
pregătire a «ăptămânel priet nlef 
româno-sovle tice dela 1 la 7 
Noembrie. instituit după cum ur
mează : Președinte Dr 1 Priscor- 
alc, prefectul județului; Vice
președinți; Dr. Octavlan Floca, 
Dir. Muzelut, Ivănicl loan. Prim- 
Procuror; Secretar General, Bo- 
sle Adrian judecător; Secretar 
Organizatoric; Lt. Col. Vernl- 
cescu, Secretar Propagandă: prof 
L'viu Sirca Dlr. Liceului Dece- 
bal; Secretar Financiar: Lengyel 
Aoațiu ; formând biroul, având că 
membri delegații tuturor orga-
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noastre de cumpănă.

Dr. Ciocan 
Emil Stanei», 
Nicolae; F. N. 
Mălăescu; U.

O. S. P. Lt. Col. 
AGIR; Ing la- 
Inform. T. Dră- 
Naț.: Mangiu-

Popa loan ; Mia 
Lt. Col. Gaorgeaca

ledinței de conții-

Reprezentanții Partidului co 
nuni.si din jugoslavi-i, rartidul 
iui MuneicOrese (Comunist) tsul 
gar, PartiduiUi ( omiLust Ro
mân, Partiuulm Umnunist AL- 
giuar, Par .inului Munți oresc 
Polonez, Partidului comun st 
(bolșevic) dii U. R. S. S., f au 
tidului Comunist L ante/, Par
tidului C omunist Cenoslovac 
și Partidului Comunist 
Italian, procedând la un 
schimb de păreri asupra. . i.up- 
|iei internaționale, au căzu; de 
acord asupra următoarei decla 
rațiuni:

In situația interna io.ială, în 
urm; celui de al doi.ea război 
mondal și în pe.i>. da postbe- 
Lcă, s’au produs schimbări' e- 
sențiale.

Aceste schimbări se ca-acte 
rizează prin noua repartiție a 
principalelor forțe popie cm 
acționează pe arena mondiala, 
prin schimbarea raporturilor ii 
tre statele ieșite învingă oue n 
eel de ai doilea război 'mondal 
și prin regruparea aces ora.

Cât timp a durat ăzboiul, 
statele al.a.e în războiul împo
triva Germaniei ți Japoiei au 
mers împreună alcătu nd un sin
gur lagăr. Cu toate a es ea în- 
eă în .impui războiului, în la
gărul alia ți or exista o deose
bire în ceeace privește de ir.î :a 
scopului războiului, cât ia s'f, 
•inilor organiză ii posti eli e a 
lumii. Uniunea Sovietică și ț -t 
rile democratice au considera 
eă scopurile esenț’ale ale răz 
boiului sunt — rea.e ea și ii- 
tărirea ordine'. dem Jcr ti:e îrt 
Europa, lichidarea fascism lui 
și preîntâmpinarea posibilității

unei noui agresiuni din pJrtea 
German.e , stabilirea unei cola
borări multilaterale și de lungi 
durară între popoarele Euro
pei. U.S A. și în înțelegeie cu 
eie Anglia, își pune u in război 
un alt scop de a-se''debarasa 
de concurenți pe piețele d des 
facere (Germania, Japonia) \i 
de a-și statornici si uația do
minantă- Această deoseoire in 
definirea scopurilor războiului 
și a problemelor organizării 
postbelice, a început să se a- 
dâncească în perioada ce d..p 
război. S’au format doua poli 
tici opuse: la un pol — ț o i- 
tica U.R.S.S- Și a țărilor de
mocratice, care urmăre;te sur
parea imperialismului șl întă
rirea dernom ției, ia celălalt pol 
— politica U.S.A. și Angliri, 
care urmărește întărirea impe 
rialismului și înăLușirea 
crației. Întrucât U.R.S.S, și ță- 
.rile nanii democrații au deve
nit o piedică în calea realizării 
planurilor împeriapste de lupta 
pentru dominație mcndială și 
de zdrobire a mișcărilor demJ - 
cratice, a fost proclama iă o crit 
dadă împotriva U.R.S.S. și a 
țărilor nouii democra i, întări ă 
și de amenințări cu un nou <răz 
boi din partea celor mai zelo.-i 
politicieni imperialiști cin U.S. 
A. și Anglia.

Astfel s’au format două la
găre — lagărul imperialist, și 
antidemocratic, care are ca s.op 
principal instaurarea dominaț - 
ei mondiale a imperialismu;u[î 
american și zdrobirea democra
ției, și lagărul antiimperialist I 
democratic, care are ca scop 
principal surparea imperialismu

iui, întărirea democrației șt ii 
eludarea resturilor fascismului.

Lupta celor două tabere o- 
puse — a celei impeii liste ții 
anriimperialiste — arc loc in con- 
tfițiunile continuei'ascuțiri a cri
zei 
ale 
lui

generale a capitalismu.ui și 
întăririi forțelor so.iqîsmu 

și democrației.
(Continuare in pag, 4-a) !

In concepția burgheză ele 
pâ*ă iert, era împământe
nită tendința de a descon
sidera, fără nici o Justificare 
de altfel, manca manuală 
șl valorile el.

Na o singură dată tă ă- 
rul aflat In dificultate fufă 
de do gria p>og ramelor a- 
natitice, încărcate cu Inuti
lități, era amenințai — tn 
fata presupusului eșec at 
facultăților Iul intele tnale, 
cu ,sumb'a“ perspectivă a 
îndrumării iul spre o mese
rie. Vorbesc de tânărul cti 
oarecare resurse materiale, 
care să-l permită întreține
rea în școlile inaccesibile 
celor săraci. Aceștia din ur
mă erau destinați să în groa- 
șe rândurile unul proleta
riat exploatat, gol si flă
mând, însetat de libertate, 
capabil fără îndoială de a 
creta și valori spirituale, dar 
mereu împiedecat de a face 
dova ta pes bl itâfHor sale, 
pe care numai ziua de astă
zi le îngădue ca prisas'nfă.

M. Mih.

n'z«|itl r de massă care vor co
labora la pregătirea grandioase
lor serbări: din partea C C. al 
Adusului Gh. Ferlceanu; Consi
liul județean *1 Sindicatelor : St, 
Nistor; B, P. D 
Viorel, P. C. R. 
LJ T. M Zamora 
T. D, R. Mircea
F. A. R : Mia Groza ; F. D F. R.: 
AlmSșau Elvira; A P. Lt. Colo
nel Presură Mjhiil; U. P M. Du- 
bovsky Paul; Prietenii Scânteii: 
E. Mohoreanu; 
Comșa Nicolae ; 
novici; Mmistr. 
g*n; Mln. Educ 
raa Angliei, 
Apăr, Naț. 
șl alții.

In cadrul
tulre, cuprinzând la ordinea de 
zi, citirea instrucțiunilor C. C. 
Arlua șl propuucri. s'a hotărât 
constituirea da comitete locale, 
după modelul comitetului jade- 
țean, la cere să participe repre
zentanții autorităților și al aso
ciațiilor democrate, fn vederea 
organizării in fostă țtra a serbă
rilor din Săptămâna prieteniei 
româno aovietice, al cărei pro
gram a rămes să fie elaborat 
intr'o ședință viitoare ce urmează 
a fi ținută cu responsabilii 
resoartelorr culturale ale organi
zațiilor participând la reușita 
acestor serbări.

Citiți in pag. Il-a 
Pentru salariați se or
ganizează sub controlul 

C G. M.

Cooperative de 
consum

(Continuare în pag. 2-a)

Citiți in pag. III-a 
Oamenii munci cer în
făptuirea Partidului 
Unic Muncitoresc

PKHTIKI LIBFîKi:
LA ARTICOLELE ALIMENTARE

<Ie proveniența agarîcsol
— Se suspendă apariția Mercurialelor —

cel stabilit prin normele în \i-
goare.

Art. 4. - Infracțiunile D pr ■ 
vederile prezentei deci luni se 
constată potrivit legM Nr. 252 
din 1943 și se pedepsesc con-

Ministerul Industriei ți Co
merțului, a dat următoarea de 
cizie:

Art. I. — Pentru a înlesni 
schimbul de bunuri între sat 
și oraș, pe data pub'i ârii pe 
zentei deriziuni în Monit,,ul O- 
ficial, mercurialul întocmit de 
comisiunile locale prevăzute în 
deriziunile ministeriale nr. 4219 
din 3o Mai a. c., și '286 din .23 
Iulie a. c., se suspendă.

Art. 2. Cu începere de'a 
aceiași dată, prețurile produse
lor alimentare, vegetale țî a- 
nimale de proveniență agricolă 
vor fi acelea ce se vorjiform'appei 
piață, cu excepția acelor pro 
duse al căror regiml a fost' Sta 
bilit prin deciziuni’e Mi Jderu
lui Industriei 'și Comerțului.

Art. 3. — Regimul circulației 
și prețul laptejm și de rivatelor 
sale, al cărnei de bovine șt por 
cine, precumi și al preșului' eslfl

forul legii nr. 315 din |945 CU 
modificările și cempkctarilc u| 
terioare.

Ministerul Industriei și

GH GHEORGH U-DLJ

Fabricanții și comercianții 
sunt obligați să afișeze prețurile și să pună imediat în vânzare 

mărfurile la 
acordă cote

Ministerul Industriei șl

prețul legal. — Nu se mai 
libere la produsele dirijate. 
Comerțului a dat următorul comunicat:

Se pune în vedere 
triașilor și comercianților cele 
ce urmează :

1. Toți întreprinzătorii, in
dustriași și comercianți, sunt 
obligați a afișa de îndată pre
țurile tuturor articolelor care

indus- se formează în conformitate 
cu decizia Nr. 4561, publi
cată
187
iau
ziua

în Monitorul Oficial Nr. 
din 19n7 și cari trebu- 
calculate începând din 
de 16 August
(Continnare in pafl. 3-aJ
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Pentru sa’ariați se organizează sub controlul
Confederației Generale a Muncii

COOPERATIVE dZ^ONsLm

In Uniunea Sovietică

Arta aparține mulțimii muncitoare 
și slujește marile idealuri aie omenirii

La Confederația Generală a Muncii — htr i> ședință cu 
••nșiliile județene din intreaga țară — s au tratat sarcinile pentru 
organizarea cooperativelor de consum destinate salariațllor și 
modul lor de funcționate.

NouiL- coopeijdive, cel in i 
mdicate în actualele ctandițiu i 
jjoliiice pentru rezolvatei p o- 
blfniei aprovizt mării org ni a- 
te, se vor înfința îndrumi i ș< 
•ontrola sul» supru vegherea te 
sortului cooperației cin O. O. 
M. în colaborare cm reprezen 
tanț.i Institutului Național al ( o 
operației Ele vor de erei’ în 
primul rând pe sal irinț i pu 
bliri șl parii ui ri orgai I ați iii

Domnule
Prim Procuror

Subsemnatul Oi ton .ș R. Ser 
gm, locuitor .ițxmioliat în cum. 
Uia judelui iiunediQua, cu res
pect Vă log, sa binevoi,i U*'dis
pune ca, iu coniornoitute eu uis 
pozițiunilc Decretului Lege nr. 
4o(i2, publicat in Munitoiul Of. 
nr. 89 dm ll Decembrie iQlo, 
să mii se iacă lA.Q.istitiirea ac 
iului mieu de naștere ca unul, 
«are sunt născut la data de '11 
hloembine 1929, i» comuna V i 
rpnijoskaii județul Rra^nodar, 
din părinți Roman Orbeai ș 
tată și Ana Urbana? născu ă 
Bobinin foști cu dumiri iu! în 
«oniuna Vari a jeskaia județul 
Krasnodar URS§.

Hotărîrea de transcrierea ac
tului rog să se ordone apsu face 
ia Oficiul Stă.*. CiVije al co
munei llia județul fiuncdoira 
unde îpii aia domi.iiul actuai 
împreună cu părinți mei.

Motivul: din cauza eveuimen 
lelor războiul» am pierdut e- 
xtrasul meu de naștere ți ide 
botez cate se aflau depuse la 
ȘcoalaNormala di Baeț din O- 
uașul Deva care a pierdut par 
le din archivă.

Subsemna UI iu prezent sunt 
în imposibi.itate de a mi < mai 
prpeura pe căi legileț la timp 
de care însă «Uf nevoie urgentă 
fiindu-mi necesar pentru înscrie 
re la școală.

Ca martori, dacă nece.ită, 
nog să fie citați îa istnță ■•* 
audiați locuj.orii martori care 
vor confirma cete arătate de sub 
semnatul.

1. — Fostul Director al $coj 
lei Normale di» Deva 1. C. 
Stoica cu domiciliul în orașul 
Deva 9tr. Bariți'J nr. 2 și

2 — IVlij* Olgt, de profe 
shtne casnică, dotm*. lata în co 
nfuua llia jud. Hunedoara 

llia la 1 Octombrie 1947

Parchetul Tribunalului 
Hunedoata-Deva

Nr. 13.252-4 Oct. 1947
Noi, Prim Pnocuroiifl Tribu 

naiului Hunelor a.
In baza cerere^ ac fuai’sasiși 

în conformi.ate cu art- do din 
Decretul-Lego nr. 4o02 din .9 lo 
învi-ăm.' o.iae aut iritate sau per 
soană care d^ț.ne un extras sau 
alte inscrieri prtouQire la actul 
de naștere sau botez ce u m va
ză a fi re con st* .ui jet în urmi 
cereri de ma. sus, să Ie dej u.iă 
neîntârziat ,sub luare de do.a 
dă la Grefa Tr.bunaluui Hune 
doara.

Totodată uivijim cri'ce per 
soană ce cunoaște p? Orbona; 
R Se giu să se prerii e la P. r 
elietul Tribunalu.ui Htn.do ra 
peut u a ară a în scris datei ț'ce 
posedă cu priiire la starea ci
vilă a susnumi.ulu’.

Prim-Procu'’or: L N Ivănici
Prim-Secretar : I. Gh Bărbieru • 

sindicate, cai i nu pot li insei î î 
însă decât la o s iigură coopera
tivă.

Raza de activi ale ,a coope a 
tivelor va ii lixată de catrcrt.oa 
silide Sitei a|e Județene.

Cooperativele vor tuta ge 
stiuni proprii și ccin.iu.cij au
tonome, Iară nici o legătura 
cu întreprinderile partkUiure 
sau inșii.uț i e de stat, ai căror 
salariați se asoJază.

Vânzările se vor face nu 
mai contra numerar, c.e k 
tele f i îd cu desăvâr ire 
interzi e, consi i le de au- 
niimstrație care se vor a 
lege rămânând răspunză
toare de stricta executare 
a acestor dispoz ți’ui.i.

Inventarele foriel r economi 
te vor fi cedate coopera i.el ,r 
din raza respectivă. Hotărîrea 
aceasta s’a luat țnându-se <ea 
mă că prin ef.-ciul amortizării 
valorii lor, al în rcntir<'lor, nu 

pot prezenta o sarcină io lă 
pentru întreprinderi și'iisi- 
tufi si că to,a i'atea înve

Cooperativa ,.Hnria“ din Deva

Convocare
In conformi ate cu dispoziții 

nile art. 37 din Stitut și potri
vit hotărîrij Consiliului! de Ad
ministrație din 3o Sept. a. c, se 
aduce la cunoștința membrilor 
Cooperativei ,,Horia” d*a De
va, că sunt convocaați în 
ADUNAREA GENERALĂ 

extraordinară 
în ziua de 19 Oct. ia. cțțora/S in 
sala festivă a Primăriei orașu
lui Deva, pentru a discuita 5 ho
tărî asupra chestiunilor prevă
zute în ordinea de zi.

Dacă în acea zi nu se \a pil 
tea întruni nrajo. itatea rrem'or» 
lor cumi prevede art. 38 di:i sta
tut, Ședința Adunării Generale 
se va amâna pentru aoeeaș zi 
orele lo, în acel ș local cu ;«e y 
ordine de zi, cu orîcâți meimbriî 
vor fi prezenți.

ORDINEA de ZI:
1. — înființarea, a’teEepclor1 pre 

văzute de art. 32 ai. b d.n Sta 
tut;

2. Ratificarea liotărîrei
Consiliului de Administrație re 
feritor la iinprumutul ce urinea
ză săi solicite dela l.N.C. t

3 Diverse.
Voturile Adunării Generale 

se fac pri.n ridicarea de mâi i, 
afară de cazul când se cere vo
tul secret în conformi ate cu 
Statutele.

Deriziunile luate de Aduna 
rea Generală în limi.a actuliĂ 
constitutiv, Statutelor și legilor 
Cooperației, sunt obligatorii pen
tru societari.

Nici un societar nu po ate a- 
vea m i multe decât un singur 
vot, oricare ar fi numărul părți
lor șociale ce posedă-

Cei absenți vor fi reprezen- 
tați prin un mandatar, care \a 
treubi să aibe un inundat scris, 
Fem-’ile măritate nu pot fi . e, re 
zemate prin soții lor dacă sunt 
asociiți, fără mandat scris. Un 
mandatar nu poate «l'pre enta 
decât un singur societar îa a- 
fară de votul lui <

Cetiți și răspândiți ziaru!

„ZORINOI“j 

stițiilo- făcu.e la economii e 
se datorase cred’ elor acor
date de stat și ca alai ® iele 
constitue un bun ul celor ie 
muncesc.
Pentru salariați* C. F. 'R. ți 1 

inejnțbr i lor de lami ie in joi i 
se vor organiza cooperaii>e ce 1 
consum aparte.

Vechile coope a iva de con
sum vor continua să ființee, 
trecând însă sub supraveghere 1 
C. (i. M, care le va determina 
raza de activitate.

Toate ccope ative e de con 
suin din ța ă, inclusiv cei' ce 
fe iste i învățitore. 1, suni o- 
bligate să se afi ez ■ la Fe 
de ații ( o ,pera'ive! r de con 
sumi din România, care re 
sarcina să organizeze s himblil 
intercooperatist, să pl ni i e n- 
provizionările șL s i i tijuie 
produsele tați n di'ate.

VALORILE MUNCII ~ I
Urmare din pag l-a

Acum — în sode'ateo noa
stră nouă — acela a oame
ni or care prtfaesc munca 
constituind un ca semr-lfl- 
coț e a vie td valorile el ma
teriale, alături de cele soi- 
ritiiale, ru t tot otât de pre
țuite cât omul, marele lor 
creator.

lată pentru'e inițiativa co
mitetului filialei Uevo, a 
Untunel Femeilor Anttțas- 
ch e, de a organiza un curs 
gratuit de croit pentru fe
mei, rămâne lău ah lă mal 
ales pentru strădania de a 
creta elementele Imrd at utile 
co e tivtrd'Jl reslmțlndu se 
duoă detasfrul Inutil al ul
timului război.

Flt'dcâ numai In acea 
măsu â In care efortul său 
se situeasă pe a etașt linie 
a colectiv tătti întregi 1n 
mijlocul căreia trăește, omul 
corespunde menirii lut, con
tribuind la bună'far a șl 
progrtsul întregului popor 
care conslitue adâacă sem
nificație a vieții.

Dealtfel unica ei semni
ficație.

M. Mih.

COLȚUL FEMEII

Ședința Comitetului Județean al U.F.A.R-ului
La sediul fiii Hei Deva, a a- 

vu. Ioc în 3o Sep.. aze ,Ședința 
comitetului județean -1 Uia u 
lui, la care au luat parte toate 
reprezentam ele iiLaje din ju
deț.

Ședințt a fost descrisă de 
către pr etena secretară Eva

Dragom'ir, cere a.aă risripi- 
na și conriiinciozitai a care tre 
bue să a.iime în vi» or fie.a e 
acțiune întrepri isă de org iri
zație.

la apoi cuvântul pri tuna 
Mia Grozi, președinta de onoa 
re a filialei, care face ot (expune 
re a discursului țiiut de A. I. 
Vâșinski la Org nizaț a Națiu 
nilo." Uni e, în care demască lu 
pla retețiunei repr zent nd iite 
reseie trustur lor in e mț'omie, 
împotriva p< po relor iul itoare 
de pace și democr ție gru a e 
în jurul forței pașnice a Uriu- 
nei Sovietice.

Urmează h cuvânt pr etena 
Elena Ionescu care expune a"'i 
vifatea an inațio talr a trădăt )- 
rului Maniu și a cl ce* 'u , <’eli 
înființarea par idului național fă 
rănesc și până la dizolv raa a- 
cegtuia, cara feriza ă prii con
tinua aserviră a resurselor noa

Expoziții Cărții Sovîe'î.e ci
rc a fost desch să îi sili Fu.i 
dației D.il.e. din Capitală îi 
ziua MC I Gri. a. c, a concins 
de coace trebue să repre .te 
arta ri literatura în viața u un 
popor, în manifestările cărui 1 
se pot găsi cele mai uprezenta- 
live io.me de exp.ej'e ințele e 
și îndrăgite de ma=s’, ton* i 
ele reprezintă frjgme.ite din 
gândurile și năzuințele aces'ora.

Întrucât acest dezidermt al 
fost reaLzat în U R.S.S. o mâr- 
turi eșle chiar fap ul că tirajul 
mediu al cărți|o- este aici de 
lb.ouo cxenip are de 5 ori mr. i 
maie decât in 1913.

Cine examine za cu aienfție 
J-. x p o 3 i ț i -. Cir( Sovietice 
își poate di seama de g i a cu 
care este tra;a ă . ar ea in UR 
SS- Valul de mi ic u ii 1 ns 1 -îi 
trecut și j.rezen. de că'.re du 
manii cultu <i sovi ■ î.c și a cil 
turii în general este spu berat 
de taptele concrete d n ce in 
ce mai grăito re.

Libcrta'ei scrii or i u, deo-e 
bita gri a ce li se acord 1, ne
numărat le biblioteci instituite 
și laboratorii i im'fnsu| număr 
de cărți literare, ș;i nțiifice 
tehnice de artă plis i-a m.i/i 
cală teatrală, doved.se ca î 1 U- 
R S.S se alribue cui u ii o va^oa 
re și io importanță mul m j 
mare decât in orice alta țiră 
din lume.

Vizitatori. Expo, i,i i po. _ ă 
se convingă ca aut Ii.eraUra 
populara câi și cea .uita, scrieri 
le vechi și cele moderne sunt 
reprezentate în ediții ngr.ji e 
și eftine, la îndemuni oricui.

Astăzi cărțile editare ut U R. 
S.g. sunt cu to 7o 1 sută jmai 
eftinedecât la noi.

De pildă: o ediție de lux n 
lucrărilor lut Pavlov costa 9oo 
lei, Istoria Fiziologiei de Ros.o 
stoianț 275 Iei (in .imba rusa) 
Lenin; Un pas în inte și doi 1 
înapoi 7o lei. M. So.ohov; Am 
luptat pentru Patrie 25 lei (in 
limba franceză), etc..

stre economice scopurilor de do 
minare a trusturilor internațio
nale, culminând .în încercare de 
a vinde independenți țării fap 
te pentru care urme ză a da so- 
coteala în fața justijei po;o u 
lui pentru a primi pedeapsa 
meritată, menită să ramâni un 
exeinpLi viu pentru ace c ri în 
cearcă să mineze regimul no
stru pop u ar, instigând la un 
nou război.

După expune e au urmat ra
poartele prezentate de sub i ta
lele yfin județ cin care sau pu 
tut cons ata real zările a e tor 7 
înf-e care a fost remarca ă ac 
ț'.unea o g niza iei di 1 Calan ca 
re lucrează pentru în ii ț'rea 
unei mate-nîtăți, luptă, d î îcă 
cu greutățile începutului, dar 
scontând rezulta e frum'o'-se.

La Hunedo ra femeile u’ar- 
iste depun mun ă voluntari îi 
uzinele de fier. Ia în ărc. rea mi 
ne ettlui, impb'inl ace s‘ă ir 1- 
ța ivăcu munca dusă pe tărâm 
social, în ajutorarea po~ul ți i 
nevoiașe, cărei 1 s’au distribuit 
8.000 kgr. cartofi.

La Ce *e:, a'ături de acțiu i 
Ie curente, -aracter zând âc ici 
tatea subfilialei, s’a dus muica

Gitito.i vor putea găsi cărți 
sovietice la librări i ,,Cart a Ru 
să” ia un preț deosebit de ciju 

venabii. Pent.u a contribui ia 
o cât n*ai v-ista difuza e a ce
lor mai valoroase cărți sovie
tice, librăria ,,(« r.ea Rusă”, a 
corda vizitatorii r expoziției o 
reducere de 10 J 1 la u.a 
din prețurile curent ■. Se adeve 
re .te din nou faptul ca > carie 
buna e nrai eftiiia decât o cai e 
proastă-

Este deosebit de inte e-,ant 
standul repub]itilor sovietice: 
armeană mrau.iam, 1 irgi.iza, 
azeib igeana, georgiana, ca.a ă 
turkinena dagiiistma evr iască 
etc

Cititorii care nu cu iosc lim 
ba rusa pot găsi numer >ase 
cărți in special clasici inarăs 
mului-lenini ntului, in limfa o 
mână, franceză, engl za <na 
ghiară, ge in na, apă u e ii E 
ditura de înnoi străine ci.t 
cova.

Foarte elocvente sunt p nou 
ril care -ra ă in imagiii inJu 
st, ia grațiat ii UnlSS-Scra o 
«ovietiri ce mai rcnumiți casete 
lor de odihnă, bibliatej.e pre
cum și date giaUo.re a upra di 
feritelor aspecte i.i .ega ura vU 
tipări ea, di,uzarea -1 pr țuirca 
Cârtii în UpSS- Pcrij'u a 1 e Ja 
scama cum este retribuit un 
seriilor sori tic «ste ui eit .-ă 
amintiri că țentiu o țzeezie va
loroasă de 3o de versuri, 1 oe ul 
primește l.oa rub.e (o rublă 
23 lei).

Concluz,a care se impu ic cer 
cetătoiulu. și amatorului de 1< 
teraturâ buna, intățat sa apre
cieze valoarea unei opere lite
rare după revirimentul pe care 
îl produce in rna e.e public, 
este aceea că arta nu ma • p a e 
fi izolată de mari.e a p iații le 
popcarU ir ci trecue sa cala*» 
zească onimul «cestora pre 
progres, rămânând mereu a- 
proape de realitate și slujind 
omul și năzuința lui pc-n.ru I 
bertate, aceiași in .oale colțuri e 
lumii.

de lămurire a activități nefa 
ste a trădătorulu. ?»lar>ij ri a 
elicei lui, cu care prilej pcpi- 
lația a cerut exemplara lor pe
depsire

Toate subtili ilele în frunte 
cu filiali Deva, au depus o lic- 
tivi-ate rodiii.ă în ecțiu.iea do a- 
juto are a poporu'u. gre:, pa
ralelă cu rezultatele obținu e 
prin organiz.-rei de serbări, fe 
stivaluri, de șezători, concreti
zând ofensiva cui u vlă a orga,- 
nizațiri pornită în ultimul timp 
pe drumul acestor maiii.estări, 
mult apreciate rrin re femei 
fapt care explică creșterea nu 
mărului femeilor înscrise n lu
na trecută, cu ?oo noui membre 
ale organizației.

In ultima pirte a șe inț.i 
prietena Eva Dragomir. face o 
anal ză a planu u. de muncă, a 
ratând că pr n activi t a de
pusă în luna Septembrie or
gan iz ția U.F A R. a j> o re sat 
simțito-, contribuind prin n.un 
ca depusă la co isol da~ea re
gimului no-trii ce democrați.* 
popula a după care ședința a 
luat sfârșit

ELENA iONESCU

doved.se
n.ru


ZORI NOI 3

Oamenii muncii cer înfăptuirea Partidului Unic Muncitoresc]

Noui scrisori, telegrame și moțiuni
VIAȚA DE PARTID 

încheierea cursurilor seriei l a a școlii de 
cadre a județenei P. C. R. Valea Jiului

Muncitorii social-democrați 
dela Cugir, împreuna cu sccțiu 
«lle U. F. M. și U.,',T,7S, în 
truniți în adunarea generala pen 
iru a lua în discuț.e problema 
unificării par.ide or muicitore 
ști cu ocazia congresului P.S.D, 
>u votat o moțiune în care 
spun :

»Săiui de luptele fratricide 
<tin trecut, care la ,-ioi au în
trecut orice linii a, și baz țl pe 
rezul ațele po înec bții.ute din 
«Iipa iu care clementele dușmă 
noase clisei muncitoare, au fost 
eliminate di i. rândurile noastrd 
suntem fepm rotărîți de a lup a 
pentru unita:ea clasei munci
toare și pentru dezvoltarea lu 
pte. unire p-ntru făurirea ci
nei democraț i populare în ța
ra noastră, luptă pe \are în
țelegem să o ducem Unită, ho 
iărîți în coitra tuturor du ma 
nilo • tinerei noastre democrațif

Pentru real zarea acejui de
ziderat, clasa muncitoare din 
Cugir, a trimis la Congresul 
'Partidului Soci il-Dcmocrat pe 
tov. Crăinicescu Glie rghe ți 
tov. Comănici Gheorg e, care 
au împuternicirea și susținerea 
noastră de-a pune problem'i ho 
tărît în Congres, pentru crea
rea condiților imediate a urli 
tații de lupta a clisei muicitoa 
re din țara noastră.

Clasa muncitoare din Tara 
Romanească are dascălii săi -i 
■'are nevo e de învățăturile tru 
sturilor imperial s‘e, care ațâță 
la un nou războr ( i

Sindicatul învățătorilor
Libertatea dea De constitui in 

sindicate am câștigat o la noi în 
țară — datorită luptei unite a po
porului muncitor — după 23 
August 1944. Asociația învăță- 
tor lor nu era un organism ca
pabil de luptă pentru revendică
rile noastre profesionale. Din 
cauza aceasta invătătorimea a 
fost ținută în trecut într'o stare 
inferioară materială și culturală.

Prin sindicate se poate lupta 
pentru ridicarea profesională, Îm
bunătățirea stării materiale, o 
viață mai bună de libertate, pace 
și progres.

Drepturile nu se cer, se cu
ceresc. Cucerlrsa drepturilor im
pune o luptă care nu dă rezul 
tate fără o organizație activă și 
puternică.

Prin alegerile sindicale ce se 
vor face în curând, avem dato
ria să alegem elemente cinstite 
șl devotate regimului democrat 
care sunt capabile să ducă lupta 
pentru cauza învățătorimii, a po
porului și întărirea democrației.

In fața noastră stau multe 
sarcini care trebueso duse prin 
sindicat, dintre care amintim :

— Reconstrucția țării și des- 
voltarea democrației.

— Alianță cât mai strânsă cu 
muncitorimea manuală din f>b-

ZORI NOI
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se prinrsc la 
administrația zirului in 
localul Prefec’uri.

la yecinelie
Clasa nimicitoare din cugir 

nu recunoaște șub nici o for
mă ca reprezentanți ai ci, pe 
Mihăila și Gârbovan, deotrece 
aceștiaînaiiite de a merge la 
Congres, nu s’au obosit a lua

Conferință Administrativă 

cu Pretorii și Primarii din Județ
lnapo:ndu-se dcli șeaiuța pe 

țară a prefecț.lor de Județe, d. 
preiect al Județului llunedo ra 
a convocat în ziua de ,7 IDct. a. 
c., toți pretor i șt prima ii ora
șelor din Județ. Con.erința a 
fost deschisă de d. preiect care 
a trasat sarcinile prin.ipale ce 
stau în fața organeGr admi li- 
strative ca: democratizarea apa
ratului de stat (întoarcerea lui 
cu fața șpre pi p, ir) și, forma
rea lui din cadre care luptă' în 
folosul poporuțui; măsuri r.r 
gente pentru refacerea țarii ii 
felul cum trebue du ă m'nnca de 
curățenie, pentru combatere i e- 
pidemiilor.

D. prefect arală în con inua- 
re greutățile economice prin ca
re trece țara noastiă în (inUmte 1- 
tele de față, greutăți care pot 
fi învinse prin voință de m'i:ncă 
a ce'ățenilor. D-sa comunică a 
poi ca se vor repara toate (șco
lile, bisericile, primăr î e și Ini' e 
populare din județ, cari nece i ă 
asemenea operațiuni și că se va

ricl și de pe ogoare contribuind 
la ridicarea nivelului lor cultural.

— Lichidarea analfabetismului.
— Lupta pentru desăvârșirea 

reformelor economice
Trebue să facem din Sindica

tul învățătorilor un organism viu, 
capabil de luptă economică și 
profesională, care să mobilizeze 
masele pentru reconstrucția țării 
și a consolidării regimului de
mocrat. Numai așa ne vom ri
dica standardul de viață din 
toate punctele de vedere.

Nicula Sabin. 

Fabricanții și comercianții
sunt obligați să afișeze prețu
rile și să pună imediat în vân
zare mărfurile la prețul legal 

Nu se mai acordă cote libere 
la produsele dirijate

(Urmare din pag 1)

contact cu organizația noastră, 
a ne expune punctul .’or de 
vedere șl a obține imputeri.i 
circa noistră, de-a ne rcpiezen 
ta li Congresul Part.du.ui-So 
cial-DețmJocrat”.

întocmi în acest sens un plan 
gene al pe Județ c re*ă q poa 
tă pune apoi în . plicare. La a- 
ceastă opera sunt mviații a par; 
ticipa toți ce ățen i Î11 frunte 
cu organizațiile democratice 1 > 
cale. Se miiî pune problema se
curității Stabilizări monet re. 
Operațiunile de tre ri, sun! în 
ultima fază. Din aceste operații 
s’a realizat 80 la sută, din pla 
nul Județului, iar pț n 4 ivi liste 
ruiui de Industrie i Comerț a 
fost depășit, Județul nostru 
fiind al 13-lei pe ța ă- D-sa liu 
ocazia ședinței din Eu ureș 1 a 
luat legătura cu prefectul ju 
dețului Făgăraș, care a spus 
că poate furniza contra cost și 
la preț oiiciil orice cantitate 'de 
cartofi necesară județiîlui no
stru și cu j>rc*>ectul județului 
Arad care i,e poate furn za po 
rum'b. Se vor mai face colectări 
masive de produse alime itard 
care vor fi plătite la prețul o- 
ficial, Aceste colectări vor ii 
dirijate pe județ de Pre
fectură iar pe plăși de preturi 
imp eună cu organele admini
strative și delegații B. P.. Di 
La aceasta vor lua parte acti
vă și comisi le Jnteiiinare. Con 
statându-se că mărfurile dis.ri 
buite de Federală nu sunt just 
repartizate se cere justa lor îm1 
părțire. Se vor lua măguri ca 
2o la sută, din pășuni să fie 
arate și însămânțate. Se \Or lua 
măsuri drastice pentru co.nba 
terea tifosului exaniernatic ca
re s'a ivit <vre'o zece cazuri) la 
Lupeni.

2. Ei sunt ob'igați a pro
ceda imediat la punerea în 
vânzare a acestor mărfuri la 
prețurile as'fel calculate.

3. întreprinderile ce nu se 
vor conforma ac stei dispozi- 
țiuni nu vor mai beneficia de 
credite, în afara sancțiunilor 
penale prevăzute de legile 
Nr. 351 din 1945 și 252 din 
1947.

4. Pe data acestui comu
nicat sî desființează cotele 
libere la toate produsele di- 
rij ite.

5. Minrs'erul Edustriei și 
Comerțului va acorda dela caz

Ia caz anumite cantități de 
materii prime cari vor putea 
fi uti izate drept cote libere 
exclusiv pentru producerea 
de tipuri de mărfmi ce nu 
sunt dirijate.

Ministrul Industriei și 
Comerțului

GH. GHEORGHIU-DEJ

SCÂNTEIA
Organ Central al P.C.R.

"""" t

In ziua dc 1 Oc!l. a. c/a iavut 
loc încheerea cursu.ilor primei 
serii de elevi un școlii de ca* 
dre a P.C.R din Jud. Val a Jiu 
lui.

La festivitate au luat parte 
membri. Biroului Județean ai 
Văii Jiului și iov. Bulaiiu Vî- 
gil delegat al C. ( . ai P. G. Rj

Au luat cuvântul tov. Bater 
hay, Tiberiu Dji ectorul școlii 
care îndeamnă absolve .ții șco
lii ca plecând la locurile de imu.r 
că unde au fost repartizați să 
continue să-și adâncească cuno
ști oțele dobândite în școală pin 
tru a putea împărtăși și altora 
cunoștințele acumulate.

Tov. dr. Almuly Secretarul 
secției de Educație Poiiti.ă a 
Juuețenei, arată elevilor ca a- 
devăratul (examen il vor da pe 
teren, când vor pune îu prac 
tică teoria însușită in școală. 
Insistând asupra importanței 
luptei pe care o duce P.C.R., îi 
îndeamnă ca în fața greutăți or; 
să nu Se descurajeze ți luând 
exemplu dela conducătoiii P. 
C. R., care au luptat în (ilegali
tate, șa învingă orice p.ediLă 
pentru a putea duce în masscle 
populare llinia partidu'ui.

Tov. Tutuanu Ion, Secreta
rul Județenei, îndeamnă absol- 
solvenții școalei să depună tot 
efortul pentru îndeplinirea sar

ti» x/
al Consiliului Sindical Județean^ 

Către
toți cetățeni cari au resturi de fontă

In vederea echipării spitalu
lui de copii mici du Deva, în 
lipsă de uti[aj pentru încălzire. 
Consiliul Județean Sindic. ~1, face 
un călduros apel Tî tcț cetățenii 
care posedă fontă veche ce nu 
se mai poate utiliza de a Io 
strânge și dona pentru reface 
rea instalației de încăzire de
la spitajul de copii mici din 
Deva.

In acest sens sindicatele vor 
contribui cu echipe volunta-e ca 
re vor trece pe la ce ă’.eni' spre 
a ridica fonta în cel mai 'scurt 
timp posibil, deoarece acest lu
cru necesită a se face câtîn îăi 
gent pentru a nu veni înghe
țul și din acest moiv îucrul ai2 3 4 5

Arestarea unui specula
1» Petroșani

Economatal Funcționarilor Par
ticulari din Petroșani a intrat în 
tratative cu Mă'ălanu Ioan, ori
ginar din Jud. Gorj, pentru a 
primi un camion de pornmb.

La sosire, Mă'ăUnu Ioan în 
loc >ă ducă porumbul la Econo 

matul Funcționarilor Particulari 
a oprit camionul în Str. Sf. Po- 
tlni unde a procedat la vânza
rea porumbului cu 12 lei kgr.

Fiind anunțate organele poli- 

ieneștl, speculantul Mălăianu I. 

cinilor ce stau în față P.C. R..
Tov. Butaiiu VirgI, delegat 

al C-C- al P.C.R, face o expune
re ia situației politice interne! 
și externe, arătând că elevii plea 
că pe teren când Lip a t itre de
mocrație și rea cțiune este mai 
ascuțită insă condiț:urdle in care 
P.C.R. duce lupta sunt cu mult 
mai ușoare datorita victoriilor 
realizate atât în domeniul poli 
tic cât și econ.,m,c.

Din partea elevilor a vorbit 
tov. Turlea Mihai care în nume
le absolvenților școiii își ia an
gajamentul că plecând la lo.u- 
rile de muncă unde au fost reparii- 
zați, vor depune tot efor id pen 
tru p pune ip practică teoria 
însușită in școala și că vor mun 
ci fără șovăială pentru real za
rea (scopului P. C. R.

Terminarea rursuiilor seriei 
l-a a școlii de cadre a P.C.R. 
Județeană Valea Jiului are 
deosebita importanță in.rucât 
o serie de conducători ai clasei 
muncitoare din cei mai devotați 
și hotărîți inarm'-ți in școala cu 
teoria marxistă-leninistă vor ple 
ca în locuiile unde au fost re
partizați și prin munca lor vor 
duce lumina în sânul poporului, 
vor îndruma massele în luptă 
pentru sdrobirca definitivă a re- 
acțiunii și vor lupta pentru fău
rirea unei societăți socLli^e.

sista, ceeace ar "însemna ca, co
pilașii mici să sufere frig cî mi
zerie și pe mai departe.

Fonta colectată va fi transpor 
tată la Uzineje Călan pen ru a 
fi retopită, prelucrându-se lubu 
rile, vanelț. și radiatoarele ne
cesare instalației.

Dacă muncitorii Uzinei Că
lan, s’au angajat do a confeițîo 
na aceste instalații în mod gra
tuit suntem convinși că toți 
cetățenii vor da tot concursul 
pentru înfăptuirea aces ui dezi 
derat, contribuind astfel la o 
mare operă socii Ia pentru copiii 
țării, generații de mâine* a nea
mului.

a fost arestat iar porumbul re
partizat unuia din Economate.

Convocare
In conformitate, cu ordinul 

Nr. 2154 947 al Uniuni' Si idica 
telor învățătorilor cin România, 
se convoa ă Adun rea Generală 
a tuturor învățătorilor din ju 
dețul Hunedoara, pentru z'ua 
de Sâmbătă 11 Oct a. c., orele 
9 dinii leața cu orice număr de 
membr.i, în Săli Festivă a Școa 
lei Normale de băeți din Deva,
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Si> « ce 1 sa ar sa 1 âssa.
Consfătuirii reprezentanților Partidului Comunist din Jugoslavia, Partidului Muncitoresc 
(Comunist) Bulgar, Partidului Comunist Român, Partidului Comunist Maghiar, Partidului Mun
citoresc Polonez, Partidului Comunist (Bolșevic) din U.R.S.S., Partidului Comunist Francez, 
Partidului Comunist Cehoslovac și partidului Comunist Italian asupra situației Internațional

(Urmare di» pa£ l-a)

Deaceei lagărul imperialist >i 
forța sa conducătoare — L .S.A. 
desfășoară o activitate deose
bit de agresivă. Ace sta ac iri
tate se manifestă s.mialtan in 
toate direiți le — în d recția mă 
surilor inilitare-s'ra;egi(.e a ex
pansiunii economice și a Iu; tc| 
ideologice. Planul Tiumm-Ălar, 
shall nu este decât p.utea com
ponentă, capitolul europe n al 
planului generai al politici ex
pansioniste mondi.le, pe cate 
U.S.A. o duc» în roate pSrț I» Iu- 
utii. Planul de robire economică 
fi politică a Europei de către 
hnlperialismul american este 
complectat de planurile de ro
bire economică și politică a CI j 
uei. Indoneziei, a țărilor Ame 
ricei de Sud. Agresorii de eri, 
— magnații capitaliști ai Ger
maniei și Japoniei - sunt pre 
gătiți de America pentru u.i toi 
nou - de a deveni ioCunealtă a 
politicii imperialiste a L S.A. în 
Curopa și Asia.

Arsenalul mij oaceicr tactice, 
folosite de lagărul imperiiuri. 
«ste foarte variat. Aci ametiitița- 
»ea directă cu forța, se imbină 
eu șantajul, cu tot felul de 'mă
suri de presiune politică și e- 
conomică, cu corupța, cu folo
sirea contradicțiilor si disensiu 
oilor interne pentru în'ărirea 
propriilor sale poziții Toate a- 
eestea sunt acoperite cu o «nască 
liberalo-pacifistă, cu scopul de 
a înșela și a atrage în cursă 
oamenii neînoercați în politică.

Un loc deosebit în arsenalul 
mijloacelor tactice al imperia
liștilor îl ocupă folosirea politi
cii trădătoare a socialiștilor de 
dreapta de tipul lui Blum în 
Franța. “Attlee și Bevin în An
glia, Schumacher în Germania, 
Renner și Schaerf în Ars ri 'b Sa 
ragat în Italia, etc., care caută 
să ascunaa adevărata esență 
banditească a politicii imperia
liste, sub masca democraț ei și 
a frazeologei socialiste, Pini 
în realitate, în toate p ivințe e, 
complici credincioși ai impeii;- 
liștilor, care aduc fermentu' des 
compunerii în rândurile clasei 
muncitoare și otrăvesc con.iin 
ța ei. Nu este o întâmpine, că 
Îiolitica externă a impe. ialismu- 
ui britanic a găsit în persoana 

lui Bevin pe înfăptuitorul ei 
cel mai consecvent și mai ze
los.

In aceste cond țicni e,te ne
cesar ca lagă ul ant.im; e ialist, 
democratic, să-și strângi rân
durile, să elaboreze o pptfo-mă 
de acțiune coordonată, să-și ela
boreze tactica'sa împotriva pr n 
cipalelor forțe ațe lagărulu im
perialist, împotriva imperia lis 
mtilui american, împotriva rlia 
ților săi englezi’ - i france i, îm 
potriva socialiștilor de dreapta 
în primul rând a celor din An
glia și din Franța.

Pentru a zădărnici [1 nul de 
agresmne imperi 1 s ă es e ne
voie de efo.turile u urcr mas- 
selor democra’ice, an iimperiali 
ste din Europa. Soci.li i de 
dreapta sunt 1r.dr.tori ai ace
stei cauze. Cu excepții a elor 
țări ale democrației nou unde 
blocul co-nuaiș ilor și socialiștilor 
cu alte partide democrat ceprog e» 
siste constitue baza rez'stenței ace
stor țări față de plinur.le im
perialiste sori li tii dn majo - 

ritatea celorlalte țari și în pii- 
111'111 rând socialiștii francezi și 
laburiștii englezi Ramadier, 
Blum, Attlce și Bevin, prin s.u 
gărmeia lor ușurează sarcina ia 
pilafului aine.i.an, îl pros aia 
la șantaj și î.și împing țuile 
pe calea vasalității iața do Sta 
tele l mte ale Americă.

De aci rezulă, ca p r.idelor 
comuniste le revine o sarcina 
deosebită. Ek trebue să a în 
mâinile lor sleaguț apărării in
dependenței și suveranități, na
ționale a țărilor par. Dacă par
tidele comuniste vor s.a fe ni 
pe pozițuîe lor, daca e;e nu su 
vor lăsa intimidate și'șan.aja'.e, 
dacă ele vor apira în !mod «cu 
rajois dernocr ța, suveranitatea 
națională, libertatea și indepen
dența țărilor lor, dacă ele vor 
ști, în lupta lor îm'p.otriva în
cercărilor de înrobire econoțmi- 
ca și politica a țăiilor lor.isaRse 
pună în fruntea tu,uror forțelor 
ce sunt gata să aperq onoarea 
și independența națională, atun 
ci niciun fel de planuri de în
robire ale țărilor din Europa 
Și Asia nu vor piftia, fîrealizate.

Aceasta este acum una din 
sarcinile fundamentale ale parti 
delor comiuniste.

Trebue avut în vedere, că 
între dorința imperi-li,tilor de 
a deslănțui un nou Tăzboi tșifpo 
sibilitatea de a orgajniza un ase 
menea război - este o distanță 
enormă- Popoarele lumd r.u vor

X ©Eoiiitie 
asupra schimbului de experiență 
și coordonării activității partidelor 

reprezentante la consfătuire
Consfătuirea cor stată, că lip 

sa de legături între parodii? co 
muniste care pirriripă la 
consfătuirea de față, consti.ue 
în împrejurările actuale o lip
să serioasă- Experienți a arătat 
că o asemenea lipsă de legături 
între partidele comuniste este 
greșită și dăunătoare. Necesi
tatea schimbului de experiență 
și a coordonării benevole a ac-> 
țiunilor între diferitele par,ide 
s’a copt îndeosebi a stăzi, î r con 
dițiunile complicării ri ualîeî n 
ternaționale postbelice, când lip 
sa de legături între paradele 
comuniste poate să dăuneze cla 
sei muncitoare.

Pornind dela aceasta, parii i 
panții consfătuirii au căzut de 
acord asupra următoarelor:

|. — Se va crea un( Birod1 In
formativ, compus din reprezen 
fanții Partidului Comunist din 
Jugoslavia, ai Partid..lui Munci
toresc (Comunist) Bulgar, ai 
Partidului Comunist Roman, ai 
Partidului Comunist Maghiar, 
ai Partidului Muncitoresc Polo
nez, al Pârtidutui Comunist (bol 
șevic) din U.R.S-S-» Parti
dului Comunist Fiancdz, 1 Par 

B< DAPESTA,

Procesul criminalului de răs- 
boi, generalul Gustav Yani, 
fostul comandant al armatei 
ungare pe frontul de răsărit, 
a luat sfârșit. Tribunalul a 
stabilit că Gustav Yania fost

război. Forțele partizane al pa 
cii sunt atât de însemnate și 
puternice, încât dacă aceste ior 
te vor fi dârze șLi ferme; în apă
rarea păcii, daca ele vor da do 
vadă de tărie și fermitate, a 
tunci planurile agre ori[or vor 
da un faliment deplin. Nu tie 
bue uitat, ca zarva făcută de 
agenții impeii liniilor în pirul 
primejdiei războiului, are ca 
scop să intimideze pe cci cu 
nervii slabi și șo\aelnici ți să 
obțină, prin șantaj, concesiuni 
în favoarea agresorului.

Pericolul principal ; entru Ui 
sa muncitoare constă azi în sub
aprecieri forțelor sak proprii 
și în supraaprecierea forțelor 
lagărului imperialist. Așa prej 
cum politica muencheneză a 
deslegat în trecut mâinile agre
siunii hitleriste, tot as fel con
cesiunile față de noua orientare 
a U.S.A și a taberei imperiali
ste pot să facă pe inspiratorii 
săi mai sfidători și agresivi 
Deaceea partidele comuniste tre 
bue să se pună în frun.ea ' ezi- 
stenței împotriva planurilor de 
expansiune și agresiune imperia 
listă în toate- direcțiile — de 
stat, politică, economică și i- 
deologică- Ele trebue să-și strân 
gă rândurile, să-și unească efor
turile pe 'baza unei platfornte 
comune antiimperialiste și de
mocratice și să strângă n jurul 
lor toate forțele democratice și 
patriotice ale poporului.

tidului Comunist cehosloo\ac 
și ai Partidului Comunist Ita
lian. _ ,

2. — Biroul Informativ va fi 
însărcinat cu organizarea sckim 
bului de experiență, și în caz 
de nevoie cu coordonare i acti
vității partidelor comuniste pe 
baze de acoid reciproc.

3. — Biroul Informa iv se 
compune din îeprezen aaț i Co 
mitetelor Cen.rale, câte dci di.t 
parter fiecărui Comitet Central, 
Delegații Comitetelor Centrale, 
sunt numiți și înlocuiți de că re 
Comitetele centrale îespective-

4. - Pe lângă Biroui Infor
mativ va fi creiat un organ de 
presă — bilunar sau după po
sibili ăți, săptămânal. Organul 
va fi editat în limbi[e franceză i 
rusă, iar dacă va fi ppșibijț iifîn 
alte limbi.

5. — Sediul Birou ui Informa 
tiv se va afla în jorașu’p Belgrad.

Procesul conspira
torilor bulgari

SOFIA, — Procesul 
lui Stanceff și a altor 

38 militari implicați, în con
jurația „Ligii militare" se va 
deschide la 8 Octomvrie.

WilMilCE PREȘEDINTE in M
I

Campania de lămurire a primejdiei de 
război în massa poporului american 

are un mare succes
NEW YORK, Revista new yor 

keia ,Ncw Republic** scrie, ci, 
campania de discursuri a d-lui 
Wall ace pare si inr? glstreze a- 
celaș succes din primăvara. Re
vista subliniază foptul »i marea 
mulțime de ascultători aplaudă 
cu căldură îndeniebi atacurile 
sale Îndreptate împotriva provo
catorilor da răsbol din U S. A. 
Deaoemenea, publicul a ovațio
nat lozinca: „Wallace, președinte 
n 1948“.

La recentele Întruniri ținnte la 
Madison Square sub auspiciile 
.cetățenilor progresiști" au luat 
parte peste 20.000 de cetățeni.

Au mal avut loc Întruniri la 
19 Sept Ia Philadelphia, unde 
au luat parte peste 13 000 de 
cetățeni șt la 20 Sept, la Treton 
șl Cawden (New Jersey), unde 
au luat parte peste 6 000 de ce
tățeni. La 13 Sept 18 000 de 
oameni au venit să-l asculte pe 
Wallaca la Boston. Zi ua urmă 
toare, la Cambridga (Maisac- 
hussets) comitetul de veterani a 
fost nevoit să țină meetlng-ul la 
stadion, nu In sală Închisă, cum 
se programase, din cauza nume
roaselor cereri de bilete.

Coment&nd meetfng-ul dela 
Massachussets, redactorul ziaru
lui New-York Post și co-preșe- 
dintele cetățenilor progresiști ai

O TREIME DIN EGIPT 
INFECTATĂ DE HOLERĂ

Avioanele aruncă praf D. D. T. deasupra cartierelor 
sărace din Cairo Anglia acuzată de întinderea epidemiei

CAIRO. O tj-eim'e din su
prafața Egiptului a fost cfiiJjl 
demarată ca infectată de ho
leră.

In ciuda măsurilor energi
ce luate încă dela începutul 'e- 
pidem'iei, totuși’ ea se întfide 
mereu.

Primele cazuri suspecte și- 
au făcut apariția chiar la 5oo 
km. spre sud de Cairo.

De Luni în zori, avioane sl'tl 
rând aproape de sup-afața pă
mântului, arunca asupra cartie
relor sărăcăcioase din Capita

FOSTUL ȘEF FASCIST
AL ARMATEI UNGARE 

condamnat Ia moarte

Americil, Kmgdon, rare l-a în
tovărășit pe d. Wallace in cam- 
pina sa, scrie că presa din Bos
ton sa minunat de caracterul 
reprezentativ al meetlngurilor d- 
lul Wallace.

Atentat 
împotriva 
primului ministru 
francez

PARIS.

In cursul zilei de Luni, un 
atașat de presă depe lângă 
biroului Primului Ministru a 
declarat că Sâmbătă a ex
plodat o bombă sau o gre
nadă la locuința Premierului 
francez Paul Ramadier.

Explozia a spart câteva 
geamuri.

D. Ramadier, care era ia 
vacanță, se găsea în acel mo
ment la Primăria din localita. 
tea Decabeville.

lă praf DDT, pentru a distrug» 
muștele și țânța, u.

CAIRO. - • campania de pre
să antibritanică, cu prilejul e- 
pidemiei de holeră continua.

Ziarul Al lV.Us.em n acu.ă M* 
rea Britannie:

1. că a neglijat să' ăvertizd 
ze "Egiptul de aprep erea epi
demiei de noieră cin India șl 
din alte părți ale imperiu ui.

2. - că furnizează Egip ulal 
seruri alterate.

3. — că ascunde că spitalele 
militare din zona Canalului de 
Suez tratează în prezent cazuri 
de holeră, în ciuda desmi.ițiiii 
oficiale britanice.

unul din cei mai înverșurați 
participanți la fascizarea țării 
și a armatei și un propovă
duitor neobosit al atscului îm
potriva Uniunii Sovietice. Gus
tav Yani a fost condamnat la 
moarte prin împușcare.
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