
ARMATA R. P. R
O ȘCOALĂ A POPORULUI

Mai sunt pi»line zile și <• 
nouă prori o,ic de tineri \ .1 
ipleca să se inc.adri e în 
rândurile Armatei p iitrn a și 
îndeplini îndatorirea înscrisă 
în (’onstituție: serviciul im 
litar.

Privind plecarea acestor ti 
neri prin prisma realităților 
Arm iei R. P R. fața de ar 
mata din trecut, sc poate 
spune pe drept cuvânt ca 
ei părăsesc locul lor de mun 
că pentru a intra într’o școa 
lă, o școală a j onorului, în 
care \< 1 învăța să apere ho 
tărîți patria noastră scuirtpl, 
bogățiile tei aflate azi în 
stăpânirea celor ce muncesc 
drepturile și libertățile nopo 
rulu .

Și iată pentru ce.
Ce însemna în ti ( cui ple 

carea tineretului sub arme. 
' urn se făceau ac ste plecări 
P mai cu seamă cjunef era 
viața ostașilor în cazărmi’ 
Nu e mult de cân'.îf pe vre
mea aceasta satele și ora
șele noastre erau străbătute 
de .jof"- uri și jale, deflacrimi 
și îngândurate atât r^nttu 
cei ce plecau cit șt pentru 

rămași acasă. Și durerea
lor era justificată. Robi în 
viața civilă — în fabricile sau 
pe ogoarele u; or stăpâni ce- i 
jefuiau până la sânge,..-- 
tinerii ajunși la vârsta mili 
tăriei, intrând pe porțile ca 
zărmilor începeau o viață 
nouă de rob’. O vtațăf a că
rei noutate consta în aceea 
că; în locul biciului cu(pjțumb 
aP'vătafului de pe moșie,lsau 
ghionturilor stăpânului sau 
din fabrică, tânărul avea de 
îndurat lopata Linemman, 
centurile sau palmele ,,celor 
mari" șt nit rareori chiar pa 
tul puștii.

Tânărul devenit ostaș e-- 
ra obiectul permanentelor u

cei

utilul injuialuri, bătăi și .ti 
l arcerii pi mciipiitl de . on 
duită de atumi iiind: ,.bă 
t tia s’a născut odată cu ar 
mala"
I Cultura și armata etan pe a 
lumi doua i.o.iuni carv nu 

țintea avea vreo legătura 
Armata trebuia ținută în în-- 
tuncrec așa dictau intere 
selc stăpânirii burghezo mo
șierești- Ostașul nu avea voie 
să vadă ce se petrec-e' în țu 
tul lui, nu avea voie să ju 
dece, să aibă o rațiuilfj pro 
prie ci trebuia doar sa știe 
să execute ordinilc primite: 
să robească pe moșiile boie 
rilor cărora era' vândut sau 
ale ofițerilor 1 ogap, să su
fere bătăile și degraklarea 
■și să tragă în frații săi mUn 
citori și țărani atunci când 
aceștia-și cereau dreptul la 
o viață mai bună. (

In aceste condițiuni și la 
care se adaugă mizeria vie 
ții însăși — păduchii și foa 
ine ce trebuiau să suporte în 
stagiul mii.tar desfașurându- 
se în condițiuni care nu elite 
reau prea mult de o adevă 
rată osândă nu este dfe mi-- 
rare că încorporarea era so 
cotită o adevărată nerotoci - 
re abătută asupra satelor și
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Cantinek muncitorești dela exploatările aurifere din
Munții-Apuseni sunt bine

Iii anii pei ,i dup i riisboi, 
și but sa ne gr.,, 1 
rilor, Partidul Muncitoresc 
ființării de ca'ntin ■ î 1 mat - 
muncii sa albă o mânca1 c 
foamea și să le de-i no 11 pu

când si-i'eEi, «-p. cu'il 
.iceati npr.ra pe imposibila viața muncito 

iluuaii a luat inițiativa in 
centrele, pentru ca oamenii 

<; idă, Car<‘ să le astâmpere 
teri.

Ppecu'a și inflama ciri a e de 
reacțiur.c aveau sccpul ă lo ea că 
în soarla munci ori or, să c .di pu
terea de cump- rur- a ala iilor, 
trebuia să împiedice reali arca j-ro- 
gramului preconizai de P. 1
nostru.

■' ■ - —- —----

gospodărite

l)acâ cinlinele munci oreș i i-.u 
îndeplinit în r’o mă ură o.:re 
mi iunca, a la i cu a ât mai mult 
Irel.ue să fie i ri a u or real 1 mtm- 
ilo i nii angr. a e în în reecrile so- 
i i le în p oducț e. Mun ele ai 
m rol foarte imporlani în .ea]l arca

i.re

programului de [reducție care (ra
bin să Jic a i is .1 depă it In t • 
ia u:i.l producție.

C .rdine'e mun i oreș 1 ca o -â 
alinga scopul, tieb: e â fie in ce.i- 
I ul preocu; ărilor organi'a ier 
l’ailid indica elor și ..induceri 
li cp. inderi or, EL In-tue să 
l.i.r .- goo odarile și line a ro 
zionate Unele din re e|e — a 
<ă ora org. nee competente nu
d 1 atenția cil <■ 1 a — n la ing 
scopul. Mâncările pro I re 5:i e fi 
ne rom i lene, ,c ervesc munci >- 
ri'or la prețu i ridi a'e. Altele — 
acele bine go podi i e — iți dur 
iu cinste rar. ina ?co o 
|> i : e>c la prețuri . od- 
hrăniloare t i e pre i 1 *

a e

de
î î-

I

In meetinguri mărețe

Muncitorii dela Orăștie 
și-au luat angajamentul de a întâmpina 
ziua

.1 . ncito it 
Ir irâact i 
ii» »-

ti

ds 7* M. embrte
a întâmpina zi a de 7 
cu reali ări frumoa e, cu 

îmbucură oare, oamenii

Pentru
Noembrie 
rezultate 
muncii sunt ho.ărîți :ă muncea ca
mai mult ți mai bine, să produ< ă 
mai mult spre a conso.iJa recoruj 
socia'Ll și i economici noa.tre.

Astfel, muncitorii dela fabricii^ 
Astra, Vidra, Ardea'ul ți Go.unul, 
în ziua de 24 Septembrie a. c. 
în cadru! unor mărețe meetinguri.

Importante descoperiri arheologice in județul nostru
* Descoperirea unor constructiuni de qospodârie agricola de acum

ISoo APO

și-au luai anga an.ent 1 fă mun
cească cât mai mult i mai bice, sâ 
mărească producția, să reducă cât 
mai mult po ib 1 rebu'.urile și de— 
șeuri'e și fă producă mărfuri efti r 
și de bună ca'itate.

Pentru ca anca aren ele | a e de 
muncitorimea d n Oră; ie ă poată 
fi îndeplinise., org. de Par id i in- 
di a’.ele trebue să jjornea că neîntâr
ziate ia egaliza.ea în’reerlor, să 
fixeze obiective e ce trebu bc alt - 
se, precizând procentele de depă
șire la fiecare obieciv în frarte.

Muncitorii și în special Indica- 

(Conlinuarc în pag. III a)
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înde tulățoare.

Maricsre b ia prețuri 
convenabile
lângă * p.oa.ările auiix e di»

O »■-
Pe

Mu ț.i Apu e.n, h» ț<o e.z» 
rie c'e lan'i e mu ci o e; i înste
lau la t-rife <J n mine. Al e doua 
cântice .uncțio ea â la Gura! ar. a. 
ur.de un număr marc de muncitori 
,i fun.ț onari iau ria a în cond (1 ni 
mulțumitoare.

in Ire u a cs e cant ne erau di
rijate de întreprindere; ai i erau 
plasați oamenii conduce ii — ca i 
erau lisați să Ia ă joc. 1 istere- 
selor lor. Mu ți și-au făcui a »r« 
în fe'ul a a la ucru b n- 
de a l el în |- liia e.

Astă i condu e ci cmtinc 
Cooperativa .,P.e a Con a: 
re controlează ac i i a, a ■ 
îndrumează în scopul le n

-■<» ut

r o ara 
o”, ra- 
r șl i» 
devt.ii

(Continuare in pag. l!l-a)

Muzeul Regional din De 
va, în urma delegației pri
mite dela Comisiunea hțonu 
mentelor Istorice București, 
a întreprins în vara acestui 
ani o campanie de săpături și 
cercetări arheologice pe te 
ren în județul Hunedoara.

Lucrările, sub conducerea 
directorului Muzeului Octa 
vian Floca, au fost executa 
te în luna August — Septem 
brie a. c., în hotaruțl coma 
nei Hobița, localitate ,așe - 
zată în Valea Hațegului, la 
câțiva km. de Sarmizegeiu 
sa.

In urma cercetărilor între
prinse, s’a realizat prunei -- 
rea în lumină a unei (construc 
țiuni gospodărești romane, 
datând din jurul anului 150 
d. Chr. Pe drept, descotpe’i 
rea poate fi numită fermă an 
tică.

Ea este reprezentată prin 
tr’o foarte extmsă incintă din

zid puternic de piatră, în- 
chizzând un spațiu în intin ■ 
dere ele peste i hectar1, 'în in 
tenorul căruia se află di 
feritele amenajamente gospo 
dărești: casa pentru locuit 
constând din mai multe ca 
mere cu pavimente, instala 
țje centrală de încălzit din 
cărămidă, frescă murală, iar 
în față o «^urte împrejmuită 
cu zid și pavată cu'cărămidă, 
urmele unor construcțiuni , 
din lemn acoperite cu țiglă 
și distruse prin incendiu, cu 
rți [interioare, împrejmuite cu 
zid, pentru nevoile economi 
ce, etc..

In timpul lucrărilor au fost 
aflate 'diferite obiiecte ca: 
fragmente de vase din lut 
ars, fierărie rezultată dela 
construcțiile din lemn, fo-- 
paițe din lut ars, fragmente 
de râșniță, fierul unui plug 
roman, două ir.onete de pe 
la'anul 140 d. Chr.Jmai mul

te țigle cu inscripție ’.șÂ al
tele.

Deși pe teritoriul țării și 
pe cel hnnedorean, în Spe - 
cial, pot fi identificate pe 
teren existența unor estfel.de 
forme de locuit, totuși, până

i
I

Doctorul Schachter
vigilența*•

Șt • • • • •

(Continuare în pag. fl-aj,
■w’S/S/w-NZW-»' — - —

I

Desigur e le todeama mai greu 
să repari un lucru stricat, decât să 
eviți o slricăciuce oarecare.

Și de acest adevăr sunt pă run » 
oamenii muncii, atun i câDd ce.

Comisia de btat a stabilit

Normele de predare a semințelor 
de îloarea soarelui
Oiumul va fi plătit cu turtele rămase

BUCUREȘTI, 29. — (Agerp «=)• 
In ședința din 27 Septembrie a. c. 
Comisiu.iea de Stat pen ru Colec
tarea Cerealelor a stabilit planul 
general și normele de colectare a 
seminț lor de 1 a ea oirelui repar
tizând atribuții e comisiilor jude - 
țene de p!a ă și comună în a ea ta 
opeațiu e.

Comisia de Stat a fhat c» a <- 
meni sarcinii» co.riii.cr județene dj

coleclare în legătură cu funcțio-f 
narea preselor de ulei și modul de 
predare a oiumului pentru p.esare. 
Corni ide județene sunt obligate a 
stal ii la timp presele care urmează 
să funcțione.e ținând scamă at t 
de nevoile locale c t ți de așezarea 
centrelor de colectare ale Soc. Roit»; 
cereai.

In raport cu numărul pre »țcr au-'

lovaiășîlor lor de oa • categorii!», 
întărirea vigilenții în direcția ve
gherii asupra bunei stări a ira- 
șiniloi și ulilajidui.

■Mai mut, conș iința de «ia ă în
suflețește pe acei bravi to.arăși an
gajați cu hotărî:e în munca d« a 
reda produ ției utilaj 1 p« car* pi 
tronatul sato or la scoa din oi. 
destinându-1 fierului vec i, 1 entr.i 
motive ca e nu sunt as ă i strein» 
ni.i unui oui de bună e e lin ă

Fiecare i ne aduce aseme ea tra- 
Ucitoare piid» de patrio i in, j> 
care a știut să-1 insufle oa u- n lor 
muncii eroica avantgardă a popo. 
rului nostru munci or, Par.iduț Mu» 
citoresc Român.

Se par» Insă că mai e\i lă ir.ca. 
— dui fericire puțini — oa nci j 
care ră::ân dep-rte de aceste reali
tăți, sfreini de noua a itudine ’a 3 
de „bunul” care este astăzi al Sta
tului popular și prin urmare al 
fiecăruia din cei care trudesc zi 
de zi. Cu alle cuvin e al îa r» ul ii 
popor muncitor.

M. MIH
(Conlinsare în pag. lil a) (Continuare îu pag. llj-a)

ur.de
estfel.de
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'Cronâccs cin*«ri»aC®g»,«l*t<a 

țț^alul nasJrnuan**
Cronica muzicală

„BAIAIIERA" de Hnlajumn».
(TEATRUL COMUNAL DEVA) (€inema tțSs*®grc®«sl*4 Dewa)

1 Uiiicul Teatrului ,,Al ia nbra”, 
jrent.T. a doua oară venind în ora
lul i-ostru în acest an, de astă 
dala u „Baiadera” opereta Ini K l 
pian , ne-a creat impresia că rămâ
nând credincios m ei tradiț i a pre
zenta! un nou p.ojram, cu vagi 
intenții de progre i.nr.

De-igur în cadrul u rci cronici m. « 
zicale, s’ar cuveni a acorda muzicii 
preponderența. Muzica lui Kal nanii 
este însă în general cuio cută i 
în iionenlul de față — prin fap
tul că ,,Baiadera” a;a cum a fost 
ea prezentată se prelea’ă la di
verse inlerpre ari în ceea "ce pr.- 
vește conținu ul, con iderăm nece
sar a insi la toc.nai asupra lui

Ccn'orm prezentării făcu ă ope
retei la începu ul pro .ra cului, ea 
ne -mai fiind co c pun rătoare ac- 
tualelo cerințe ale ar ei, s’a simți 
nevoia, tradu ă în viața (?), de a 
sc modifica unele pă-ți, care dn.ă 
nu îi dădeau un carac'er decadent, 
erau <*1 pațin formaliste.

Iniț al, subiectul opere ei era dra
gostea unui mahara ah față de o 
lână ă ar is ă, drago țe ca e nu gă
sește reciproci a e decât în acțul II, 
iar în actul urmă or, când toiul 
pare i meargă bine, din motive 
indepe -.denie de voința îndrăgost - 
ților căsătoria nu mai poale a ea 
loc.

Subiectul însă, după cum am mai 
arălal, a su.’eiit transformări mari. 
Odelte, ar ista, nu vrea nici în ac 
tul 11 în care își bate joc de prinț, 
■u vrea cu atât mai mulr în actul III

Cu loa e ace, e franslor î.ări spec
tacolul n’a fost a.ât de progre i f 
cu . era intenția (?) autorilor de 
a-1 face. N’a fost o șarjă la adresa 
maliaiajahului «i piei o iioii are 
a forțelor hipnotice decât într’o 
mi â măsură (dir nu vedem dece 
s’ar ironiza acest luc.u).

Un lapl î-.isă tic ue s a i i D? 
zertațiaCde :e-ei —elementul progre 
sisl sută în sulă — în care ea a- 
rată ca nu l poate iubi pe pr nț

Importante descoperiri arheologice 
în județul nostru

(Urmai e din pag. I-a)

în '.prezent, n.i a fost dată la 
iveală prin săpături și stu 
diată niciuna. Descoperirea 
dela Hobița, din vara acestui 
an, este, plin urmare/, ori 
ma formă antică cercetată,, la 
noi sistematic, ridicându-i-se 
și planul topografic, to ogra 
fii, etc..

Asociația „Turismul Popular, 
Filiala Deva

Str. Karl Marx 2, telef. 218

Anunț
Se aduce la cunoștința 

publică, că oficiul Național 
de Turism, a hotărât că 
nu vor mai avea dreptul 
de găzduire în cabane, decât 
membrii Asociației ,, Turi
smul Popular", pe baza car
netului eliberat de Asociație, 

înscrierile și eliberarea 
carnetelor, pentru întreg ju
dețul Hunedoara, se fac zil
nic în Deva, la sediul Filia
lei, strada Karl Marx Nr. 
2, telefon 218.

Aijilația „Turismul Popular 
Filiala Deva 

dată fund poziția lui de asupri or 
al masselor muncitoare de care ca 
sc simțea legată ?i pe care I • iu
bea, n’au putut să dea un conținut 
operetei cu a ât mai mult cu cât 
această dizcrlație nu c a cu urmi.: 
justificată. Ode.te p act ca o a tă 
decadentă pentru un public în des
compunere, pentru baroni ți fabri
canți de șoco'ată.

Dar mai mult decât a.ât. Ope
retei i s’a impTlnat un carac er di
versionist în n.onen ul în care rna- 
liarajahul, în urma ,,usturătoarei 
lecții” dală de Odelte, pro uite că 
va „trăi adeeăra a viață” — care r 
adevărata viață nu re spune — 
după probabi ilăți se va cuminți, va 
renunța la e,p]oa(are și asuprire, 
trăind tihnit în mi,locul celor trei 
sule dc soții.

Aceasta e concluzia — falsă și 
periculoasă — la care ajung au
torii ic u arii. Pus în pos ura dc 
iremediabil i idrăgosti , om cu ini
ma sdrobita ți progresist, inahara- 
jahul a fort Itansforraf înlr’un per
sonagiu ap.oa c . ii.palic. De igur 
că în acest caz nu vedem1 în ce 
constă șarja la adre a prințul:i — 
cu toate că a fost [ ori ă cu mu tă 
solemnitate — dar vedem acea teo
rie peri uloasă prin minciuna și 
diversiunea ei, de a arăta că t 
tuș prinții devin oameni care tră- 
esc adevărata viață, care renunță, 
ușor convinși, la exploatare.

lată de.e credem de cuviință să 
arătăm ace or puțin rid ca i poli- 
ticeș'e care sc aflau în rândurile • 
specla'o, i'or, de a ru se lă a an- j 
trenați âc parada de lo. iaci și 
spoiala de progre iam, considerând 
„Baiadera” — chiar aa „trans or- 
mată” — o pieră cu conținut denn 
de însutit.

In ori ce caz e greu de sta
bilit în ce ar .ponsta par ca po
zitivă a acestui spec'acol, chiar și 
sub raportul inlerpre arii. In afară 
de une e pă ți ale baletujui și jo
cul d-nei Henția, nimic d n spec
tacol nu a fost la înă țimea a e. -

Aceste centre de culturi a- 
gi'icole izolate nu fo mează 
obiceiul propriu al unui po - 
pci oareșicare din tmtic’ni 
tate, ci ele ar meat o lumi nă 
lămuritoare asupra situa iei e 
conomice și roriale pe care 
i^-au avut diferitele pajio t 
re ale lumii antice în anumi 
te epocă

Ele arata desvoltarea și 
piedominarca agriculturii a- 
( supta stării nompdef'și p . 
etoraie a pofotie’or care le 
au co; stru.t.

La fel, acest ■ realizări re 
prezintă un ciupitul d n isto 
ria sistemelor d • producție 
a antichității dela noi..

Descoperirea de mai sus. 
ca și atâtea a’tel« înf dore 
niul atât de cuprinzător și 
de variat al cercetărilor știrii 
țifice și culturale, sunt di a 
rribuit nOui încurajări și spn 
jinuiui real dat de regimul 
nostru de democrație popu 
Iară tuturor manifestațiu.ailor 
și cercetărilor culturare, arii 
stice și științifice.

liiriloiS ți a reda zei. Si acea.fi 
din ui ,ra scădere a actorilor cre
dem c4 o pu ein cău'a mai puțin in 
lipsa de lalcnt decâl în li sa I >r 
de respect față de public.

Fără a mai in i ta a up a „spi- 
i ițelor’’ de du iiil pe care au fo t 
iroiie forțele atrisie ale unor ac
tori tale.ilați, și a up.a fa tulul că 
muzica lui. Kal nan, tn actuale c con
diții ale vieții noastre ar i le, nu 
e cea n.ai reco nandal i i, ne espr.-. 
măm convingerea că înlr’un ii ap 
cât mai scurt, aci/i;ațea Teatr .1 1 
. Alha.ribra” \a tre ui a înreji; 
tre e o scrioa ă co i ură în d ie.ția 
promovării tine' ade'ăralc arte, a.a 
cum, cu țoale înce cările, n’a făcut 
până acum. In acest caz i i va 
justifi a într’adexăr existența, dar 
numai în a.est ca-.

II. N. DO'tțANU .

Hotărîrile PC. (b) al U.R.S.S.
Despre revista „Crocodit" -

Comitetul Central al Parti 
dului Comunist (bolșevic) al 
U. R. S. Ș., a adoptat urmă 
toarea hotărîre „despre re
vista „Crocodil”.

C. C. al Partidului Comu 
nist (bolșevic) a remarcat că 
revista „Croc-d l” are o con 
duită cu totul nesafisiăcătoa 
re și nu corespunde cu ro 
lul său de organ de luptă 
pe frontul satirei și humoru 
lui sovietic. (

Redacția revistei ,,Croco - 
dil” este ruptă de viață, lu 
crează fără plan, nu manife 
stă o poziție critică neapărat 
necesară, fața de nivelul i- 
dcologic și artistic al foile 
toanelor, jțo /esr rilor, versu 
rilor și desenelor; revista a- 
bundă de materiale scrie fă
ră talent, nearibstice..

Revista are un aspect ne 
atractiv, se tipărește 1 be 
hârtie de proastă xcaliitiate, 
în culori de calitate inferioa 
ră, se paginează duțeă un a 
numit tablou fără imagina 
ție artistică și fără ga,t.

Revista este alcătuită de 
un cerc ingust de salariați, 
paginile ei se umlp'u, de 
mulți ani la rând, cu 'pro Iu : 
țiile literare ale unora și ace 
lorași autori.

Scriitorii și poeți .o ietici 
de 'frunte, precum și cri ce 
luctîează în presa ,■ mti-ai.i 
și locală nu sunt,antrenați 
colaboreze la rev sin , C o - 
codii”.

Colegiul redacț’oa.J nu lu 
crează ca un orgm colectiv.

Comitetul Central al Pat ti 
dului Comunist1 ’Țbo’șevic) a 
desărcinat pe tov. G. Rikiin 
din funcția de redactor al 
revistei și l-a confirmat pe 
tov. D. B'.elealev ca redac.or 
șef al revistei „Crocodil”.

a

Comitetul Centra’ al Parti 
dului Comunist (bo'șsvic) a 
confirmat colegiul redacț o 
nai al revistei „Crocad'l . al

Fără î idoială că peli -ula „CaluJ 
năzdrăvan” con ti ue o incon e la
bilă victorie a ci .e.na'o'rafiei so 
vielic, înregis ra ă în do i < niul bas 
inului filmat.

Ruâid îi a er'.e zi.e jre ecranul 
. cinematografului Pro re .' l dn L> ■- 

va a p.odus un viu entuziasm în 
rânduri e n i ilor și marilor spec
tatori care l-au vi'iona1.

Pe te.na peripețiilor lui Ivanușca 
eroul principal, trimir de țar în 
caula ea [rumoa ei Zorj de Zi ca e 
locuia la capătul lu nii, fi inul pri.r 
divc'.e tiu aje ți decoruri te poar a 
în lu nea f uita i ă din f rndul mă
ritor, în lună, in țara unde boa 
rele răsare din mare, îilr’o lu ne 
feerică spre a te readuce — bru
tal aproape dar fără a pie de din 

| perfecta uni ale - la curtea ța-

cătuit astfel: D. Bielealev 
(nedactorj-șef), S. Șpetov , 
(locțiitorul redacibruluițl-șcf ■ 
S. Vasilicv, A. Vasiliev, D. 
Zaflaski, V- Kataiev, Cucrâni 
csâ (]\[. Kuprianov, P. Krâ - 
lor, N. Secoo/), Ș. Narinia 
ni, B. Prorocov, I. Reabov, 
G. Raklin. Deasemeni' au 
fost confirmați ca (redactori 
de resorturi speciale: la via 
ța internă I.. /Reabov, la 
viața internațională O. Râk 
lin, 'la resortul lartistic 
(Prtokoro/ și la .„Scrisori de 
la cititori” — ,A. Vasiliev.

Comitetul Central al Par 
tidului Comunist (bolșevic) a 
dat ca sarcină colegiului re 
dacțional al revistei „Cro
codil” să înlăture neajunsuri 
le'în muncă, indicate în (liotă 
rire.

Hotarțrea Comitetului Cen 
trai ăl Partidului Comunist 
(b) al U. R. S-' S., arată că 
principala sarcină al revistei 
este lupta împotriva râmași 
țelor capitalismului in con 
șt ința oamen lor. Revista tte 
buie să dern: ște, având sar 
tira ca armă, pe risipitorii 
bunurilor obștești pe hră
păreți prbirocrați, orice a- 
pariție de înfrumusețare, 
servilismul jO^nlcia; să co
mentez la timp ultimele cve 
nimentele internat miale, să 
supună c ltir i cu’tura băr- 
gheză a Apusuiu . a/a.âtîd 
mmic.t c a și dcgcn?ravea e j 
ideologică .

Comjt.lu! Cent al al Parti 
dului Comu.rist (b.) al IJ, R. 
S- S. a însărcinat colegiul 
redacțio-md al revist t ,,Cro- 
cod.i” 11 f o ea < t m i D g 
în re'.- sta divei'st genuri 
'.p.imfietm .Itis î i p.-o-ă și 
în vetsur-, foileton,!’, schița; 
humcr;sticâ fabula, carica J 
ra, foto n o itaju1., ș. a. m. 
d.); să facă cunoscute citite
lor cele mai bune materiale 
apărute în revistele humori - 
stice.locale și în rc-vistele din 

iubii I ălrân, )ijidinoâ și iran, la 
atmosfera plină de mînciunâ și fal 
șilatc din cur.ea țarului.

De fapt a,a iu n prin pei agii 
ți de muii te prezenta un co :- 
tra-t între două lumi, p in pe. o- 
nagii, Ivanujca și Zori de zi p 
deoparte ți ț ir ți cur ea sa pe 
de alta p^r e se p.-ezin ă contras
tul și lup, a con incă d n re al e 
doua lumii, două concepții.

Ivanu.va c-lenentil po ular — ie e 
invinpă'or in lup a ,.on ra (aur 1 î 
dorni de a-.i acumula toa e lumile 
pentru <•!, Zori de Zi, preferând 
pe lânâiu' 1 «mișca cu 'oa ă sărăcia 
lui.

I ilu.u tra'ând o a ereiea e i 4

ua. t. cn-
(Continuare în pag. II-a)

țările dc democrație țxypula 
ră, cu lucrările satirice Jile 
scriitorilor progresiști de 
peste hotare; să publice foto 
grafii documentare din zia
rele și revistele străine, inso 
țindu <e de comentarii poli 
tice usturătoare.

Colegiului redacțion al i se 
propune să antreneze la co
laborare în revistă u i cerc 
larg de scriitori, poeți; ar
tiști, colaborato ■ ai presei 
centrale și locale, să discute 
împreună cu activul de autoi i 
planurile tematice ale re
vistei și conținutul nu mere - 
lor trecute, să organizeze în 
mod regulat conferința de 
cititori ai , ;Croco lilului” în 
întreprinderi, țn colhozuri; 
în școli în unit,,.'i militare..

Pentru antrenarea a no ii 
cadre de scriitori satirici, c.i 
re să colaboreze la revist 
colegiul redacțional aJ revi 
stei „Ctocodi!” împreună cu 
Uniunea scriitorilor so ic - 
tici din U. R.. S’. S. parte 
convoca la ’ o/o a în No 
embrie 1948 o adunare a 
scriitorilor satirei și fo'Ato 
niști. Deasemeni, red> ctit> 
„Crocodilul” ț o te să inst' 
tuie în Decembrie 1948 wv 
concurs ț pti u cei mai bună 
schiță huiTiG. Ist că, foile o > 
și Caricatură.

Comitetul Cer-t'Al al Parti 
dului'Con y i t b) |1 U.R.S. 
S. a adm.s mărirea revistei 
cu i cojit ș ji uitam până 
la 2 coli.

Coleg ul tcdicjioiial al re - 
vistei „Ci ocodil ' și editur 1 
„’Pravda” au obl gația dc a 
reduceau 20 până laj 14 zt.e 
timpul necesar scoaterii re 
v.stei, de a asigura scoatcr vi 
revistei.în mod rcgulat la lo. 
20 (și -țo ari- fiecă’ri luni și 
de a îmbunătăți aspectul g a 
fie și .artistic al revistei, r. - 
cordand o ate îț e d: o ebi i 
călită'ii repr.ducerii deca
nelor.

acea.fi
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Sub îndrumarea și controlul Ministerului Minelor și Petrolului I

In județul nostru vor funcționa 3 școli tehnice 
și profesional pentru mineri

La Brad pentru minereu la Petroșani și Lupeni pentru cărbuni 
Condițiile de admitere

In a u‘ școlar 1948—1919 în jude
țul i.mtru vor funcționa trei ȘC li 
tehui e piofesiona’e ren iu mineri:

Brad: Școală Profesională Mi
nereuri.

Lup ni ți Petro(cni: Ș.oală Pro
fesională Cărbuni.

Examenul de admitere în ace-te 
școli se va ține în ziua de 1 Oct. 

191$, o e’e 8 dini, la srd ul ș ojiior.
Du ala școlilor es!e de trei an1.
Condițiuuile de pri.iire în școali 

sunt urmă oare’e:
Candidalu' trebic să fie apt * n 

■nud de vedere medical, și ă aibă 
cel puțin palru clase pri nare ; cei 
cu 7 c a-e primare vor fi primi i 
fără examen. I

Elevii vor [ic'enla urmă o mele 
a.le:

a) Extrasul de naj'ere sau al 
aci. c.tc î ilocueș e le șa', ex rasul

b) Cerlifi a ul ul imei clase pri
ma e absolvite.

li rol tranzi oriu, ab.-o venț i 
Gi na iu'.ni Unic cu t ei clare, cei 
cu palru clase liceu sau școli ecliiva- 
len'e. vor puica fi admiși in li r.ita 
locurilor di ponibile * fără exa
men, î' c'a a II a a școlii pro
fesionale.

Examenul va consta din pro' c. 
scrise ți probe oia'e.

I’rol e seri e se vor da la u irăț 
toare'e obiec'e: LÎiiba Ho.’ ană și 
Aritmetica.

Probe o ra'e se vor da la ace
leași obiecte, precum și la Istoria 
Ro îiâniei. '

Nolc'e sc va da dela 1 la 10.
Candidițl’f ca e nu au ob ini’t 

cel puțin nota 5 Ia fieca e pro' ă 
scrimă, vor fi e imiaați. Candi la il 
care au obț nut cel puțin nola 5 
la probele șerise, vor fi t ecuți 1> 
examenul orei.

Normele de predare a semin 
țelor de floarea soarelui
(Urmare din pig. I a)'

toiizate a funcționa, Comisi'e Ju
dețene vor indi a Coni.ilor comu
nale piesele autori a'e să funcțio
neze Ia care urmează să fie repar
tizați producător L

Producătorul poa e prțsa can ita- 
tea de semințe rămasă la dispoziția' 
lui numai la presa ir.di a'ă în pro
cesul verbal și numai după ce a 
predat înlreaca co ă ol ligatorie lu | 
centrul de colec'are. Presarea se
mințelor se va putea fare lie în 
întregi i e fie trep at ațâț în cursul 
anului curent cât și în anul 1949.

Preee nu pot cumpăra tenințe 
și ulei pentru al vinde 
fie diiect consuma'or ului fie al or 
persoane. Ourul pentru precare se 
plătește numai cum tu fele rămase . 
tNWWbWWMMMMWMMAM

Muncitorii dela Oroștie 
și-au luat angajamen
tul de a întâmpina ziua 
de 7 Nov. cu mari 

realizări
• (Urmare din pag. !-•)

lele trebue să cunoa că în irod pre
cis ce depășire trebue realizată în 
acest in erval, pen ru că numai așa 
se va pu'ea con ro a munca, numai 
așa se vor putea obține rezultate 
bune în muncă.

Da. ă muncitorii din Orăștie vo 
munci c ibzuit în cad ul in re erilor 

, socia i te bine organi.a'.e, vor reuși 
să obțină într’adevăr retul a e cât 
mai tue. conlr buind a lidica ej 
nivelulii Ce trai pen'ru întreg po
porul muncite r.

Examenul medical este ob|i;a'oriu 
și elimina'o ij.

Examenul orii se dă din urmă- 
toare'e materii: limba Rc.nână,
Aritme ia și Is oria Român ei

Media generală sc va obține 
calculând media a itn.e ică a celor 
două materii, scris ți oral.

Vor fi p i ni ți în școală, în or
dinea clasificării, acei cari au ob
ținui media generată ce] puț n 6,.

Pentru ridicarea nivelului 
profesional al muncitorilor

La Lupeni a luat ființa o școala 
de perfecționare profesionala

Uimărindu s? ridicarea p r 
manentă a n'velului profesio 
tial al muncitorilor mineri pe 
lângă mina de cărbuni din 
Lupeni, a încc|put de curând 
să funcționeze o șco ilă de 
perfecționare, având specia 
Etățile; lăcătușerie, electrici 
talc, vulcanizare, dulgheri?; 
sudură și minerit.

Cursurile predate de teclmi 
cieni după programe analiti 
ce practice și teoretice, sunt 
frecventate de 150 muncitori. 
Materialele didactice — 
creioane și cărți de speciali 
țațe — sunt plise la disțpOzi ie 
de către sindicatul minier.

Elevii au format un eonii - 
tet de clasă, au înființX o

din presare.
Este interzis să se rețină ulei 

sau semințe drept oium. Producă
torii care au până la 5 ha. pământ 
arabil pot răscumpăra în bani pen
tru nevoi'e lor proprii până la 20 
la sulă din cânii atea de țurte ce re
zultă d in presare.

ANUNȚ
Ministerul Finanțelor an

gajează agenți de urmărire, 
pentru sate, știutori de carte, 
fără avere (posesori a cel 
mult 2 pogoane) vârstă 21 
— 35 ani. pentru complecta 
rea posturilor vacante de a- 
genți administrativi depe lân 
gă Administrațiile Financia 
re.

Doritorii vo" înainta cere 
rile la Admimstrația Finan 
ciară Hunedoara la care 
vor anexa autobiografia și 
certificatul medical recent 
eliberat de medic oficial.

Relațiuni suplimentare se 
pot obține dela biroul perso 
naiului dela Admimstra,ția 
Financiară 'Hunedoara.

ANUNȚ
Șuîiereîe de Cer.smcții iagt- 

jeazi lucrători calificați (drdfhed, 
zidari, fierari, instalatori) i «ca
lificați (salaha.i).

Lucrătorii pot lua masa la can
tina cu circa 4S lei pe zi, iadx- 
siv 5*0 gr. pâine și pat dama 
în cabane.

ABRESA: etr. Mato ev 11
HUWEOOARA 

în ordinea mediilor ți iu Umila 
locurilor disponibile.

Elevii caic nu au pulul fi aj
unși în școala |a ca e au concurat, 
deși au obținut media genera ă 6, 
vor pulea fi pri uiți înd’o al a 
școală pro'erională [jnilară, în li
mita Io urilor rămase neocupate, liș 
acea școală.

Vârsta dc primire în școală este 
de mini uu 11 10 ani.

gazetă de perete, iji' o/biblio 
tecă bogată le sta 1 di-po ■ 
ziție pentru a și însumi și 
adânci tot mai urnit cunoș 
tințele gâștigate în timpul 
cursurilor.

După 5 luni d ' șco i'ă, mu 1 
citorii elevi vbțr fi supuși 
la un examen, care val ve ■ 
rifjca măsura în care aceștia 
și-au însușit cunoștințele ne 
coșare ridicării de noui cen 
trc tehnice..

N Gârboveanu 
coresp vo untar

Doctorul Schachter și vig lența...
«/mare Ai p^. I a)

Și numai coudaTiiabi ă poate li 
neglijența care a făcut ca tn sana
toriu ca cel din Geoagiu să lie as
tăzi lipsit dc singurel aparat dq 
Ronlgen, a'â‘ de necesar tratamen
tului bolnavilor.

Lipsa de vigilență, de altfel nu 
prima dată mani es a ă de medicul 
director Dr. Scliac'i er, face ca una 
din instituți le sania e de frun.e ale 
județ.dii să revină la metoda pro
sopului și a binecuro calului trei
zeci ți trei, în tra'amentul unei 
boli sociale, față de care regimul 
nostru de democrație populară ma
nifestă un in eres legi im.

Iar penlru a răspunde ce ei mai 
fire ti înlrclă i p.e ca e ți-o pun cei 
peste două su e de bo'navi spita
lizați aici în legătură cu măsu- 
• 'le lualc în aceas'ă direcț e pentru 
îndreptarea si uație’, conducerea gă
sește de bine să ieedi eze binecu- 
nosculul gest ponifici.l al s, ă alu-> 
lui pe mâini.

Pacienții a.e ăr ântulu — ir.a 0- 
ritatea lor oameni dn câ npul mun
cii — conștienți de datoria ce o ar> 
de a veghea la bunul nostru al 
tuturor, sunt înră de a tă părere. 
Ei so.olesc că cele ap.oapc trei
zeci de zile cne au trecut dela 
defectarea apataeor, fără ca di-

CRONICA 
cinematografică 

(Urmare din pag. I-a)

chiar o transpu .ere pe ecran a unei 
povești fiind, nu e Q .Jt de con
ținutul Lo.a , ca ac erisfc oricărei 
produ.ții c uemato.TJ ice Tvvieii c.

Adresându-.e celor nici deo o- 
trivă ca țt ceior mari suta o icra ă, 
artistică ce depășește ori ce aș 
leptări prin perfecțiunea ei ca re-- 
Iizare. prin varieta ea pei ap ilor 
fantastice care se îmtină perleet cu 
cea mai crudă rea'itate, a eas ă pe
liculă tiebve viriona ă de i care ce
tățean al ora.ului nos'ru.

Cantinele muncitorești dela exp'uatările
din Munfii'Apuseni sunt bine gospodărite
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riiriii. Mâncarea ce se servește cici 
este con lsten ă cu a ă și bine pre
găti ă Ibâir/u. ți cina cosă câte 
25 lei. C-s ul unui abona mnt lunar 
este de 1500 >lei. De pa.ru o i 
pe săptămână sc servesc mâncări cu 
carne, iar dumi c ile — la prânz 
și «vara — prăji.ură.

La unele ețiri din mină, acolo 
unde nu ce por rer.i in. n ă i calde 
muncitorii pri ne c la prețuri con
venabile hrană re e -— salam, brân
ză, roșii, ardei ele.

Costul mesei Irebuie insă 
redus

Condu e ea cantinelor trebue să 
urmărească reduce:ea pe cât posi
bil a piețu:i;or la mâncări. A casta 
se va pulea rea i a numai prîntr’o 
bună go poclăr re a < an ne'cr. Pe. 
sona'ul ce face cun.pă-âlurile de pe

Piin muncă voluntară
Magazinul de Stat din Lupeni, Cilonia- 
Braia renovat de personalul de serviciu

Magazinul de Stat din I.u - 
peni colonia Braia cea 
re a luat locul ecoi.o utilului 
fostei Soc. PetioȘeiii din lo 
calitate, ocupa un edificiu 
prost întreținut, cu stricăciuni 
și pereți murdari.

Pentru ameliorarea acest i 
situații personalul dc servi

reefa să-și impună un e ort real 
penlru cern arca acestei 1 jaț i, cu 
,,riscul” chiar de a sfărâma uzan
țele birocratice — acest timp zid 
ei — este menit să aa e că răul 
este mult luai adânc.

Dei . ur cerce'area nai auâncă a 
cauzc'or acestei a i ud ni cu ni 1 1 
streină de delăiate, poa'e con luce 
la dezcopeiirea unor aspecte, a upra 
cărora Rezoluția P.enarei a ll-a a 
CC. al P.M.R. atra ;e aențiuma î:i 
legături cu n'ărirea violenței.

Forur le coipelene sunt în drept 
să cercc'e e în ce măiură cazul d.b 
Geoagiu este unul banal, a,a cu.n 
încea:că să fie redat de organele dc 
răspunde: e de a.00.

Și suntem siguri că ade.ărul nu 
va întârzia să iasă la lumină.

M. Mih- 

Cu ocaz'a împlinirii a z«c« ani dela apariția operei lui 1. V 
Stallai .Cursul Scurt de Istorie a Partidului Comunist (bl 

I al Uniunii Sovietice",

Editura Partidului Muncitoresc Român
• a puie te riacare:

1 O aouă ediție (ediția III a) șl e ediție paatra bibliofili dia: 

„Cursul Scurt de Istorie a Partidului 
Comunist (b) al Uniunii Sovietice**

Z O broșară latltolată:

„Ca ne învață drumul glorios parcurs de 
Partidul Bolșevic"

,,încheierea” din Curaul Inrl de Istorie a ParUdirful Cewiuniat 
(b) al Unianii Sovietice'1

3. Hotărârea Comitetului Central al 
Partidului Comunist (bl al Uniunii Sovietice 
dia 14 Noembria 1931 ea p iviră Ie aodal fa tare rebut 
dată propaganda de Partid !■ legăttră ea apariția Carsulu 
Scări de Istorica Partîdaful Coaianiat (b) al Uaiu4l Sovietice.

4. 29 Planșe
Fotografii șl t?x! rtprezfntănd drumul parcurs de 
Partidul Comunist (b) în timpul puterii sovietice.

piață trebue să părăsească conodl- 
lalea, să cau e să cainpțere a i nentț 
la p,ețuri cât mai scăzute și să «- 
vite cl.ehuejile mu i.e ce ar încărca 
regia cânii..e . AricZe'.e aii uentaic 
de sezon trebuesc să fie procurate 
piin coopera i.ă, d r ct de'a pro
ducători, iui dela precupeții de p- 
piața Biadulai. Aprovizionarea pen 
Iru iarna (rclme sa fie ta-Uiă la 
timp ți la prețuri conveiial ile. <

Condu erea caulme or irebue ă 
înțeleagă că fiecare Lan ce 1 chel 
lueș e es e banul munci [oralul. D a- 
seinenea personalul de servi la si 
nu fie îi număr prea 111-re, să sc 
reeparlize.e munca Î11 mod cât m :i 
just ți să se veghere ca i care 
să-și faca datoria în po, ul au.

Preo.uparea conducă ori or d 
cantine trebue să fie red c rea pre
țurilor la mân ari, penlru ca i:- 
li’adevăr cantinele lor să fie un 
sprijin în muncă, să co t ibue la 
îmbunâ ățiiea ri elulu: de '.îs ă p 11 
tru toți cei ce muncesc.

i iu a reparat și a pvoft pe 
reții prm muncă voluntară,
la care au participii și u:i 
însemnat număr d< femei din 
colonie, dând mag ./inului im 
aspect plăcut..

Astăzi magazinul de Stat 
din colonia Braia este .curat 
și satisface cu p ivosnțâ ne 

. voilc de aprovizio iarc a < e- 
lor 2000 de muncitori pe (, ari
ii aprovizionează.

V Mureșan 
co.'e?p. vcZun ar

PUBLICAȚIUNE

Icți patronii din Deva, 
sunt invitați să și înscrie de 
urgență ucenicii la .școală, 
plătind 1.000 lei coaform ho 
tărîrii Efoiîei Scoalei- înscrie 
iile se fac ziinic mtro crefe 
3 - ‘6 dupi mas.i la d.recți 1 
nea Școalei din Localul Ma 
dos strada 23 Augu t. Intâr 
z-crile vor fi sancționate , o 1 
form leg i.

pa.ru


4

in
1 

s’a 
a- 
zi

.1 umil 
interna

Mari majorări la tarifele 
câilor ferate în Franța

Marll 
Moni

Totuși în Comitetul Gene 
ral reprezentanții blocului an 
glo american nu an îndrăe 
nit'să se opună înscrierii pro 
punerilor sovietice pe o di 
pea de zi a adunăriițg, nerab.'.

4

I
1

I

1'ARlS. 28 (Rador . 
dimineața a aparat în 
toiul Oficial un decret cate 
anunța următoarele 
rn a tarifelor 
fale franceze, 
în vigoare- cu 
4 (ictombne.
clin jurul Parisului maijora

majora 
la 1 aii ț ie 

care vor intra 
începere dela 
Pentru liniile

rea va fi de 6A ța >utii
tiu . ch i tite Imn majorarea 
va ti de jo 14 sulă, pentru 
c ălători și 22 .1 1 | l < «ufă, 
pentru mărfuri.

Pt*dc altă p.trn se anunța 
ca t.,rif<|e la autobuzele din 
1'aJ'iS vor fi mărite cu reo U 

suta. cu îucqir e Je'a 1 l ctombri»,

PARIS, 29 (Rador). In ședința 
din 2S Septembrie a e-in ii Adu
nării Generale a O N U. lin ’a dis
cutat inchideiea descrimina ii ra
siale iu Uniunea Sud Afrlumă în 
ordinea de zi a Adunări 1 imorale, 
chestiune ridica ă de delegația 
diană.

Delegatul Uniunii Sud-Af i ane 
opu.„ cu încăpățânare înscrierii 
ceslei chestiunii în ordinea de
argumentând că Ad nirea Generală 
,.a făcut greșeala” în trecut când 
a condamnat di cri minarea ra fală iu 
Africa de Sud. El a prelins că a- 
reslar.k- rasiale în țaia sa consti
tui- ,0 chestiune inte.nă” a Uniu
nii Sud Afiliane. I) ndu- i seama 
insa că nu sunt șanse ca Adunarea 
Generală 
titudine,, 
fricaue a 
declarând 
clie liune
Politic. In acest Co.ni et <1 cicde cj 
va pulea să pună din nou ches
tiunea „compe enței” Adunăr i Ge
nerale. '

P-eședinte!e Evalt a sprijinit pe 
de’egalul Sr.d-African și problema 
des riminării ra iele în Uniunea Snd- 
Af. i ană.

Primul ministru canadian Kin r 
a liisi.tat pentru o mărire a înar
mărilor înli’o fo mă rău a c.insâ.

Următorul ora or a fost șe’ul de
legației france c Sc uman. Acesta 
și a început discursul cu ala uri di
recte împotriva princ piului unani r.i- 
tăți: marilor pu cri în C0nsili.1l de 
Securitate și cu aprobarea 
lății Co 1 i e ulii In.cr mar 
un organism ileg. 1 creat 
an de Adunarea Gcnera'ă 
siunea Statelor Uni e și 
laiea Charlei Na lunilor Unite.

Scl-.uman s’a ocupat pe larg de 
piobleina germană declarând că 
Franța ^nu are in'.en ia să contribue 
la restaurarea unei Germanii în
tărite în scopuri agre ive”, dar s’a 
manifestat ca apără or al ho|ărîri- 
lor dela Londra ae ce or trei pu‘e i 
Occidenla c care prevăd dezmembra
rea Cermaniei și tra 1 fo ma ea re
giunii ei Occident.i'e fn r’un arse
nal de război. ?

Au mai vorbit de'cgat i Colum
biei, Austrariii și Brazii i care 
toți nu au menționat cel puțin pro
punerile delegației soiieti e rre ă- 
zând reducerea î armărilor fi for
țelor armate, in erzi erea folo i ii 
energiei atomice în copuri de răș- 
boi și slabi i ea unui orjan ce con
trol in ernațional fi ca Irul Consi
liului de Se critate îi v derca su
pravegherii ap.ică ii a.estor măsuri

să accepte o astfel de a- 
de'ega ui Uniunii Sud A- 
recurs la un sublrefu iu 

că nu se opune ca a castă 
să fie supră Co.ni ctu'ui

Desbaterile Adunării Generale a O, N. U.

Prin manevre stângace și naive delegații blocuri 
anglo-american încearcă să înlăture propunerile 

delegației sovietice
\i<.ti<v, privitoare la reduc- 
rea cu o treime a firmament ■ 
lor și forțe’or armate al ■ ce 
lor cinci mari puteri, la înter 
zicerea arrrn 1 atomice și la 
înființarea în cadrul Coid- 
liuiui de Securitate, 
organism de conlto!
ț-onal care să asaigure ai>li 
curea acestor măsuri așa da 
pă cum se anunță m ii inaiu 
te. Propunerile sovietice au 
fost întâmpinate cu eviden 
ță Icnervare de către blocul 
anglo-american, care duce 
fățiș o politică de înarmare.

Cu o zi înainte, la 27 Se 
ptembrie, șeful delegației bri 
'tan c? a p onun'at ui discurs, 
în care a încercat, prin; <ma 
nevre foarte naive, să ju - 
stifice respingerea acestor 
propuneri.

l'ARIS 29 Radorl.
In ședința de dupti amiaza 
din 28 ;; pt. Adunarea Gcn>- 
raia a acceptat recomanda 
rea Comitetului General. l*;o 
punerile delegației Uniunii 
So\ ietice au fost înscrise ți 
ordinea 'de zi- l’otrivil norim; 
lor stabilite, ele vor *j c- 
xammate mai întâi în Corni 
tetul Politic, ca și o 'cie alt • 
chestiuni ce cad în compedn 
ța'acestui Comitet.

Vorbind în fața unei numeroase 
âsistențe în Saint 'uentin 

Joques Duclos secretarul Partidului Comunist 
Francez o expus principiile politice actuale al PCF 

bit «ă urmeze o politică a i iterft- 
<-elor naționale, a libertăț i șl pă ii

Noui succese ale ai matei 
democrate grecești

GRECIA l.IBERA. 28
In sectorul Kai 

forțele armatei d 
a distrus două tun 
tun antitanc și au

l'<ado) ;.
niacalan 
mocrate 
curi, un
duhorit un avion al mo.iarhu 
fasciștilor.

In Runielia, unitățile din 
Divizia a doua a armatei de
mocrate au pătruns în sec-

MS

Haidenabad, 28, (Rador). 
Postul Ide radio indian a a- 
nunțat ca in Haidenabad a 
fost interzisă activitatea Par 
tidului Comunist.

activ i- 
care csțe 
acum un 
sub pre 
cu vio-

PARIS, 27. (Rador).. — Luând 
cuvântul în ziua de 25 Septem
brie la Saint Quentin în fața unei 
asistențe de 10.000 persoane, Ja-, 
ques Duclos, secretar 1 Partidului 
Comunist Francez a expus princi
piile poli li c acluale ae Par.idu- 
!ui Comunist France/. Vorbind des
pre , Planul Marshall”, Duclos a 
arătat că ziarul ,,New-York” a pu
blicat la V 2 Seplembrie un ar
ticol ofensa'or penlru poporul fran
cez. Iată ce scrie despre francezi 
acest zi.r

,.Ei , o uși ne . o ți a re u-
noască că cerșetorii nu pot a'e'e”. 
Noi protestăm — a rublin at Du 
clos — împotriva unei astfel de 
manifestări im, ertinen e a'e politi

cei lui Marshall pe care au acce - 
lat-a oamenii r.oș ri de Stat Po
porul nostru nu a c ptă ră fie tra
tat ca un ,cerșe or”, el cere să sc 
plătească Franței
mane.

Relerindu-'e la 
lorilor Par idului

I can, proces pus

renarafiunile ger-

pro e il conducă- 
Comunist Ameri- 

la cale de către

Un număr de 50 oameni 
înarmați au pătruns în se
diul din Augusta al Parti-

.>1 lin H. 
au „săvârși» 

mai 
Ir rad 
inter 
agre 

,;nu știe 
țAXirtă răspunderea a 
acțiuni". , Rador

fiului riugres;
Wallace. unde 
diStr.igeii și mi bătut 
mu'ți numitori in'rt car* 4

Poliția a refuzat «ă 
vină și nu a urmărit rr 
sori, dec l i rând că 
cine
< estei

Armata R. P, R. o școală a pop. u

Propunerile dalega|iei 
Uniunii Sovietice au fast 
înscrise pe ordinea de zi

(PARIS 29 (Rador). — — 
Inșcdn ța din 28 Septemb ie, 
Comitetul General a luat în 
țxam'nare chestiunea înscti? 
jii pe ordinea de zi a sesiunij 
Adunării Generale, a protpu-- 
norilor delegației Uniunii So

----’ l — 1
guvernul Truman-Mcrshall, Duclos, 
a exprimat senă t:en ele de soliclari- 
late a’e por.o upui francez față de 
conducătorii Partidului Co ■ unîst A- 

și în rpecial față de 
-7, rre ed. Comite ului Par- 
Comunist din statul New- 

carc a fost vie i ra unui a- 
mârșav. In timp ce la se- 
Ad mării Generale O.N.U.lti 
declarat Duclos — Marshall

mcrican
Thompon, r 
tidului
Vork, 
tentat 
siunea
— a
continuă să vorbea că de pre de o- 
crație, în realita e prinjp i'e de
mocratice sunt lichida e de mili
tarismul ameri an. Asis ența a răs
puns prin aclamații entuziaste la 
ape'ul făcut de către Duclos pen ru 
întărirea uri ății de a ți ine a ce
lor ce munce.-c și creiarea unui gu
vern de uniune democratică, capu-

(Urmare din pag. Fa) 

orașelor 1 oistre.
Dar, de atunci lucrurile 

s’au schimbat. Cu totul în 
alte condițiuni se face acum 
incorporarea tmeri'o . TaUro 
rul muncitor, condus de a- 
vantgarda sa P. M- R% și- a 
luat destinele în mâna, fâu- 
rindu-și o nouă formă do 
Stat, Republica Poipulară. 
pe care o întărește! zii de zi 
prin eforturile și munca con 
știent depuse. Odată cu ace 
ste schimbări s’a schimbat 
și Armata. Astăzi Armata a 
devenit scut de apărare a 
intereselor pc;jore»ltii și al 
cuceririlor clasei muncitoare, 
chezășie a libertății și in - 
dependenței noastre națiom 
le. Ea este o școala/ a poțpo 
rul.ui. r

Tinerii recruți intrând pe 
ste câteva zile pe porțile ca
zărmilor vor găsi aco o un 
mediu nou. Prin grija Px 
M- R . Ș' a guvernului osta 
șul are asigurată zilnic o ra 
ție consistentă de 3.200 — 
3.500 calor i, îmbrăcăminte și 
cazare pe care contingente 
le din trecut nu le--auv avut

nici când- Ostașul se buca 
ră de toată dragostea co.nan 
danților și secunzilor politici 
— învățătorii și îndrumăto
rii săi din timpul stajului.

Ostașul în armată învață 
azi nu numai cunoașterea și 
mânuirea armelor sau stra 
tegia militară ci \a primit 
și o adevărată educație cui 
turală și cetățenească- Anal 
fabeții învață carte, alții de 
prind .0 meserie pe care s’o 
practice apoi în viața civilă 
—< și toți laolaltă învață să-și 
cunoască țara și bogățiile ei, 
cum''sa le pună în valoare și 
să le apere, învață jstorie 
și geografie, învață să cu - 
noască prietenii și dușmanii 
țârii noastre, iși ridică n.ivc 
Iul politic și ideo ogic. » 

in locul bătăii și înjurătu 
iilor din trecut recruții vor 
găsi sfaturi și îndrumare, vor 
găsi biblioteci și cluburi, ci 
ncmatografe, ansambluri ar 
tistice, radio, sport, ctc. -- 
o dragoste părintească în- 
conjurându -i permanent.

In felul acesta tânărul se 
formează nu numai ca ostaș 
ci și ca cetățean devotat Re. 
publicii noastre Populare și

cauzei luptei poporului mâni 
tor. Paralel cu aceasta t ■ 
norii muncitori și țărani de 
veniți ostași au in fațî, de 
schis drumul către toate gt.t 
dele ierarhici militar?.

In aceste cond.țium, ple
carea tinerilor ța armată nu 
mai are nimic comut c f •.? 
Iul în care se petrecea acest 
eveniment în trecut. Ea nu 
mai'este și nici nu i..ai țx> ,te 
fi un prilej de jale'ci unul <k 
manifestări patriot ce. de 
schimb de m.gajamcut-.- în 
muncă atât din partea Șor 
care pleacă la acest ade.vă 
rat institut de învățământ 
cât fși din partea celor ce ră 
ntân în muncă, — va tre
bui să fio un prilej. de bu 
curie și sărbătorire, un pri 
lej de simțire și identificare 
a gândurilor plămădite de 
Partidul de avantgardă al 
clasei muncitoare P. M- R. 
și realizările guvernului no 
stru, cari nu precupețesc ni 
mic pentru înălțarea norilor 
concepții ale oș rii de a 
cum joc drumul făuririi Ar 
matei Populare în R. F 
R.

I. RUSNcAC
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