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lată cum se muncește

Din codaș, Sectorul III. Petrila a 
ajuns în frunte, cu o depășire de 17° le

PĂDURILE
— o bogăție spre care trebue 
sâ ne îndreptam toctâ atenția

Petrila. nu e m.ner 
de a intra în „șut” să

La mina 
care înainte 
nu-și arunce ochii pe tabela mare 
din haal. care oglindește situați^ 
întrecerilor atât întie exploatările 
earbonifeie din Valea Jiului, cât și 
a celor interne.

Spre exemplu în ziua de 22 De
cembrie. minerul Berindea Dumi
tru. citea pe tabela întrecerilor ur
mătoarea situație:

In frunte Aninoasa, cu programul 
depășit cu 8 la sută, în locul II 
— noi — Petrila cu 4 Ia sută, 
în locul III, Lonea cu o depășire: 
de program de 1 la sulă, iar îni 
urmă Lupenii cu un minus de 50,'o.

Cili apoi si.uația întreceiilor în 
tre sectoarele minei, și-1 frământă' 
un lucru: Cum de sectorul III, caid 
mult timp a fost în urma celor
lalte e acum în fiunie și încă cu 
o depășire de 17 la sula. A luac 
locul sec.oiulm I îh a.e lucrează șt 
el :i care are o depășire de normă( 
de 3.5 la sulă.

Nedumerirea lui. fu lămurită înJ 
trucâlva de situația întiecerilor în
tre grupele sectorului III: niciuna 
sub normă! .<

— Bună treabă — spuse el. Vezi 
ce face lichidarea rămâner i în ur
mă de către echipele codase!? Uite, 
la celelalte sectoare sunt echipe sub

Tinerii din Lupeni candidează 
serios pentru câștigarea Drape

lului fruntaș pe județeană 
Valea

duce la bun sfârșîlS 
planul de muncă 1 

Martie 1949.
întrecerilor socialiste.

IoJfi
Qheor* 
cu 40 
cu 30

vagone.elor „Tancuri”, 
norma cu 25 la sulă.
rezulta.e s’au mai în-_ 
la fabrica „Vi coza”

După numai 2 săptămâni dc a dej 
cernarea drapelului muncii de călra 
Comite ul Cen ral U.T.M., Județenei' 
Văii-J ului, tineielul a început să-șf 
manifeste dorința sporită de a mun-r 
ci si de a 
sarcinile din 
Dec. 1948—1

In cadrul 
echipele de producție ale tineretului' 
au înregistrat succese frumoase în* 1 
muncă. Ulemistul Gaioțchi 
dela mina de căibuni „Gh. 
ghiu-Dej” a depășit norma 
la sulă. Mătăsăreanu loan 

S’ar spune că gradul de civili
zație al unei țări ar fi în raport di
rect cu consumul de zahăr, de hâr
tie și alic asemenea criterii, mai 
mult sau mai puțin ob ective. Dări 
lucru curios. Intre aceste criterii 
n’au figurat până acum restaurantele.

De exemplu într’un restaurant din 
Petroșeni mergi până la masa a. 
leasă, în ritmul pietrelor de romy a- 
runca'e cu nervozita e de unul care,
probabil, a cam Dierdut. Te așeză, 
pe scaun în sunetul monede or delal 
masa ve ină la care —- niște domnii 
rotofei la fată și pântecoși, bine 
„udați” cu mai multe rânduri de 
șprițuri — ioacă nu știu ce jec dq 
căiți.

Chemi apoi chelnerul. „Vineee”../ 
ine după o jumă a e de ceas pl n 
candoare. De fapt aerul candid 
care-1 flutură totdeauna e ceea 
îi caracterizează re toti.

După altă iumă ale de o ă v ne 
și frip'ura comandată. Muz,ca —, 
încercând să creeze atmosferă —. 
atacă duiosul „Dece m’ati dat de 
lângă voi”. In farfurie de a prima 
tăelură s’a format o baltă de sân-

la sulă si tov. Daicsar Constantin 
cu 25 la sută. Exemplul lor a fost 
urmat și de cei dela Atelierul de 
Grup „Ttohari Georgescu”, unde 
tov. Vlădulescu losif a depășit nor
ma, Ia repararea slâpilcr ele abataj; 
cu 60 la sută, tov. Cioflica S mion 
la sudarea grinzilor f ex bile penlru 
abataje, cu 40 la su.ă și tovarășii 
Erdoși Ludovic si Chir Mihai care, 
la reparatul 
au depășit

Asemenea 
registrat și 
d n topeai, unde tovarășele Gorgan Olga 
și Ghize'a, Imb e Margareta și Lă
cătuș Maria lucrând ia răsucirea 
fnuui de ma.a e au objinut depă
șiri ce normă „tre 18-55 Ia sută. '

A este realizări se datorcsc în,: 
orimui rând sprijinului Org. de Paj- 

normă șl sectorul III le-a luat-o îna
inte. Pe merit!

Și minerul Berinde Dumitru îți 
aruncă securea pe uinar, își luă lam
pa și se lăsă târât de șuvoiul de 
mineri ce curgea spre puțul „Anal 
Pauker”.

Mergând spre intrarea în mină 
uu se putea dumeri cum de au li
chidat grupele din sectorul III cu 
rămânerea în urmă.

— Să merg la ei, nu am timp, 
trebue să dau cărbune. O să-i întreb 
la ședința organizației de bază sau 
când vom avea vre-o- adunare, —i 
ne spuse el în timp ce ne îndrep-? 
tara spre mină.

Cum a raușit nctorul III să 
întreacă ce'elalte sect 'are.

Insușindu-ne nedumerirea tov. BeJ 
rindea Dumitru, iată-ne în sectorul 
111 al miaei Petrila undr im aliat 
următoarele î

In tre.ut, transporturile în acest 
sector nu funcționau prea bine. De 
multe ori unele grupe erau nevoite 
să-și întrerupă lucrul din 1 psă de 
vagonete goale pentru 
cărbunelui, sau 
pentru armarea 
cru, stânjenea 
minerilor <l.n 
grupe rămâneau sub normă.

încărcatul 
de material lemnosf 
abatajeior. Acest lu- 
foarte mult munca 
abataje, iar multe

Jiului
tid, cât și metodelor juste ap'icate îri 
muncă de acești tineri cu ajutorul! 
Județenei. i

Dar cu toate rezultatele frumoase 
Org. U.T.M. Lupeni are și o serie 
de lipsuri cari tiebuesc înlăturate. 
Nu toți tovarășii au ș iut să po
pularizeze rezultatul acțiunilor și 
metodele întrebuințate, pentru cat 
fiecare tânăr să învețe din ele, Nif 
s’a controlat apoi în ce măsură 
cărțile și broșurile apărute în E- 
ditura Tinerelului au contribuit la 
întărirea muncii.

învățând din realizările obținute 
ca și din lipsurile ce trebuesc Ii-' 
chidate Org. U.T.M. Lupeni va can
dida serios pentru drapelul fruntașa 

Zamora Nicolae eoresp voi.
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Noui cantități
9

sosite din
BUCUREȘTI, 23 (Rador) 

In cursul ultimei sap amâni, 
au sosit d n Uniunea Sovie 
tica prai punctul de frontic 
ta Lngheni, noul transpor
turi de mărfuri, in cadrul 
acordului economic. In cad 
rul acesmr țr. nsporturi, au

Muncitoiii dea transporturi din 
sectorul UI s’au sfătuit și ș .au 
mat angajamentul față de mineri de 
a-i aproviziona la limp cu vago. 
nete goale și cu material lemnos. 
l>e alunei, în sectorul III acciden
tele de circulație au devenit 
iar minerii sur.t mulțumiți 
la timp lemn si vagone e

Drept r’/ultat aproape toate 
pele sectorului III au depășit 
mele. Mai rămăsese sub ni.mă giu. 
pa tov. Gogea Gheorghe din 
lajul frontal si a lui Mus ein Gheor-1 
ghe

rare 
< ă au 
goale

gru- 
nor-

aba'

dinlr'un abataj camera.

Cum au lichidat grupele tov. 
Gogea Gheorghe și Muntean 
Gheoruhe rân ân-rea io urmă

Abatajul frontal în cjie lucrează!
I Branea

(Conțineai* In |. •*

Intr'o atmosferă p'înă de entuziasm 
I muncitorimea din Valea Jiului a săr

bătorit cea de a 69 aniversare a 
Generalisslmului I. V. STALIN

I

Intr’o atmosferă plină de 
entuziasm, muncitorimea din 
Valea Jiului, a sări ătnr t cai 
de a 69 aniversare a Gene- 
ralissimului Stalin. genialul 
conducător al popoarelor so 
vietice și dascăl al proleta 
rialului din lumea întrca/ă.

La Petroșcni, marele cen
tru mmier-îmbrăcat în haine 

de «ărbătoare, paro»Z4t c« lo
zinci, drapele .roșii și por
trete ale Generalissimului 
Stalin, - populația locală și 
a manifestat nețărmurita' dra 
goste față de marele dascăl 
al proletariatului. Cu acea
stă ocazie, a avut loc în 
Sala. Casinoului muncitoresc, 
o conferință ț nută de către 
tov. Bogdan din partea Org. 
Județene P. M- R.-Valea 
Jiului care a vorbit desime 
lupta dusa de tov. Stalin 
pentru construirea sociali'5 
mului și munca intensă pusă

de materiale
U. R. S. S
sosit importante cantită'.i de. 
cocs metalurgic, că'ănidu. rc 
tractară, bumbac brut, apa 
rate de radio, cabluri electri 
cc. materiale de ilum nat, as- 
bcst, unsoare specială pen
tru mașini, mașini de scris 
și aparate telefonice.

<ea 
mo-

pro
mal
pro-

și capita iș ii întrebiliti-

Evenimentul de seamă al e ono- 
miei forestiere este îns'iierea în 
ConsJituție a tre crii ( ăduiior în 
p'itriinoniiil Satu'i'i. ca himmi co- 
înmic a e popuru ui.

Naționa iza ea păduri or. iei rev.in- 
tă - - dup. reforma agrară — 
de a doua mate lovilu a dată 
șierimii.

In nici un alt domeii u de 
prieta.e privată nu s’au comis 
multe abuzuri a e dreptului de 
priclate ca în cel al proprietății 
forestiere. Moșierii proprietari n’au 
făcut nici un act de gospodărie a' 
bunurilor forc.liere ci s’au mulțumit 
să recolteze veni uri masive, despu- 
ind munții 
în lerenuri 
goale, din 
ploioa e se 
trofale.

.Moșierii 
țând deseori capila u i strei e fjind 
ajulați de poiliiie ii ace or timpuiî 
de tristă memorie, cumpărau munți 
întregi, mii de ha. de pădure, cu 
prețuri de nimic, exploalând numai 
terenul vaioros. Pentru ca să nu 
cheltuiască cu curățitul și regenera 
rea parchetelor, dădeau foc pur și 
simplu la rafturile de exploatare, 
incendiind munți întregi, cum au 
fost Munții Vramea si alții.

Desigur, la distrugerea păduri
lor țării au contr huit în mare mă
sură și si'v'cultorii necins i i șț a- 
faceriști. Silvicu'.toiii care irau sa- 
lariați de Slat, încasau 
si închideau och i, sau 
acte false care absolveau 
de răspunderi.

Moșie.ii și chiaburii

110,tri <i transformându-i 
neproductive, stânci 

care cauză în timpuri 
produc inundat i catas-

I

mi e mai» 
plăsmujau 

făptașii
1

între- 
fWtTȚfll

au 
burnțat tot te ul de metode

f ■

în slujba popoarr lor sovi 
ce și a proletariatului clin 
treaga lume.

A urinat apoi un frumos 
stivai artistic dat de Sin li- 
catul jjiner-Petroșeni în co
laborare cu fanfara mineri.

Asemenea entuziaste mani 
festări au avut loc în toate 
localitățile din Valea țiului. 

CRITERII...

si 
de 
pe 
ce

acapararea suprafețelor cât mai In- 
tin e de pădure. AOfel, ci s’au băgat 
în consi n de adminî 'rafie 
po e o-ate'or, func ii < are 
mu t la mărirea averilor 
veau. I sie m.< re-ant de

ale i om- 
îi ajuta* 
ce le a- 
reinarcat 

cazul Coniposu uralului Nobil al Re-
vendiiaților dea noi din județ. A- 
cest composesoiat are mai multe 
mii de h:-tare pădure si golul de 
munte situa e dea ungul J i (ui Ro- 
mânes . Con-i iu de A lin listrație 
al acestui composesoiat are sediu, 
în Hațeg. Numărul menib.ilor ede 
de câteva su e insă, în timp ce 8-H 
familii dețin câle 1.000-1800 
drepturi (par.ee) restul n’au 
cât 1-5 drepturi. Desigur consiliul 
de administrație este format din ce| 
ce au inii de drepturi.

Un alt caz interesant este contpu 
sesoratul grăniceresc Hațeg, al 
rui președinte fun tionează fără 
trerupere de cca. 18 ani.

Naționalizarea jadurilor era o 
cesilate a economiei populane 
este făcută în 

de-

Cj-

în-

care.
i cu compe- 

ai est ui rectori 
ne tnstite, a- 
au fost in.ă-

rie-
4

interesul poporului.
Această naționalizate, corespunde

unei forme superioare de organizare. 
D|omeniul forestier este cea ma 
mare proprietate de Stat. Adminis
trarea, cultura și folcurea acestui 
vast domeniu, a nece-itat înființarea 
unui minister al Silviculturii 
rezolvă cu autoritate 
tință toa e prob.emele

Astăzi elemente e 
facerisle și chiabure 
tura e de a adminis.rarca și paza pă
durilor. Elemente inai sărace șii 
cinsti e au fost chemate să gosjodă-, 
reas|țg acest bun comun — i adurile.

Cantoane'e, adică suprafețele în- 
ired.etate prc. paza unui pădurar 
au fort micșorate dela 1 000-1.000 
ha. cât erau în trecut, la maximum 
1.000 ha., a-lfel că pot fi ușor ra- 
zite de un pădurar.

Conțiiinciozîozi a ea noui'oi an 
gajați a i pădurii, mun. a de lămu
rire ce o duc ei in sânul populației, 
dela sate, a făcut ca ddic.ele sil
vice să scadă cu peste 90 la sula 
față de cele din trecut. Devastările 
pădurilor au io t opri e complecta- 
mente, exp'oaărilc se fac conform 
programului, fiind îndeaproape su
pravegheate de către organele sil
vice.

Toți silvicu'lo:ii sunt antre-ați a»- 
lăzi în marea ore ă de ere a 
patrimoniului fores ier. Ei a de îm
pădurit imensa >u, rafață de l. 'OOOO*

Ing Nepomnerșcn Vzisile

I

(Conlinuare în pag. Hl-a) 

se

ge: mușchiul nu era prea bine 
fript. Impresia imediată e că ai 
în față inima sângerândă de du
rere a poetului „dus de lângă noi” 
departe, în tabăra reacțiunii.

La ultima îmbucătură, ți se ba
gă cu insistență sub nas o far
furie ținută de unul dintre muzi
canți: „Pentru orchestră”. Da!
mai întâmplă și asta. Avizul cu 
„Bacșișul interzis! Avem salariu” 
e numai pentru chelneri. Ei suni 
încadrați în contractul colectiv, mu
zicanții nu.

Iată că după restaurantul comu
nal, s’ar crede că Pclroșeniul, ar 
fi locuit numai de stâ pi de cafem a. 
de jucători de cărți sau specu anți 
Ori, categoric, nu este așa. Și res
taurau ele comunale nu s’au făcut 
pentru a fi adăpostul buriăverzimii. 
nici pentru a fi loc de ciupea ă sau 
te.en de activi.ate pcnțru spccuanți.

Și totuși, acest lucru ușor de în- 
țe'es, nu e încă lămurit. Nu e târziu 
însă nici ch.ar acum. Atunci chiar 
dacă re.4auran e'e n’ar deveni „cri
terii” și-ar atinge cel puțin scopu .

m. i, m.

I
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Un club muncitoresc de tip nou

s‘a inaugurat la Uzina „Victoria" Că lan
In cadrul unei ședințe plenare, tn 

prezența delegaților Uniunii Met do 
Chimice și ai Con i iiilui Si uj cal 
Județean-Deva. a avut loc la U- 
zina Victoria din Clan, festivitatea 
deschiderii clubului muncitoresc 
.,11 Iunie”. ♦

înființarea aceslui club, care re
prezintă împlinirea unui gol, ce s’a 
făcut mylt timp simtit la Calan. 
a fost posibi.ă numai prin munca și 
dorința de mai b ne a muncitorilor.

Șlim cu toții, că prin efortur; 
neprecupețite, lucrătorii din Călan, 
au reușit să termine rez.direa fur
nalului la 7 Noembrie în loc de 7 
Decembrie, cum era programat do 
Minister, dc.i cu c lună înainte de 
termenul fixat. Iu felul acesta s’a 
realizat o iusemnată economie, caro

a sindicatului Miner Lupeni, des
fășoară o rodnică activitate în 
rândurile muncito imii miniere

Echipa artistică a Sindi
catului Miner Lup ni, forma 
mată din elemente talentate, 
recrutate din rândurile muu 
citorim.i locale, al pus în sce 
nă. piesa ^Pentru pâine ș'i 
dreptate’’ de Maria Iosefiaa 
Goldun.

Această piesă editată de 
C. G. M.,kiSte o frescă/admi

rabilă a evenimentelor lega 
te de greva din 13 EteceniL 
brie 1918. Elemente drama 
tice ale acțiunii sunt brie 
conturate iar st Iul d Harnic 
și accesibil masselor care se 
adresează crește simțitor va 
loarea artistică si polit că’ a 
acestei piese. r

In rolurde principale, s’au 
evideiț at : Lazsr Maria
Antal Borișca, muncitoare te 
xtillstă, Munteanu Ltvia. 
’Morștea Mircea, Budescu I. 
Constantinescu Vasile, Vel-

închiderea cursurilor prim»! serii 

a școlii de cadre pantm activul 
de Partid Sa țară „Horia, Cloșca 
și Crișan“ din Hațeg

,tIntr’un cadru festiv,, a a 
vut loc în ziua de 21 Decem- 
biie a. c., închiderea cursu- 
tilor primei serii a școlii Ju 
dețene de Cadre pentru ac 
tivul P. M- R- la- țară” Ho- 
ria, Cloșca și Crișan” din Ha 
țeg.

Cu această ocazie a luat 
cuvântul tov. Fericcanu Gh. 
secretarul secției de propa 
gandă și agitație din Jude 
țeana P. M- R-, Valea Jiu 
ului, care a vorbit despre 
-olul absolvenți or acestei 
școli în mijlocul țărănimii 
muncitoare.

A arătat că ei trebue să 
răspândească învățătura mar 
xist-leninistă prim tă în școa 
lă în rândurile țărănim-i mup 
citoare spre a-i lum'na calea 
în lupta pentru lich.darea e- 
cploatării la .sate, pentru 
făurirea unei vieți îmbelșu 
gate și fericite. 

în urina cererii muncitorilor a fost 
destina ă organizării unui cuib 1111111-* 
ci to iese.

Esle cât se poa'e de semnificat.V' 
faptul că în loc de premii meschine 
de bani, în loc de răsplată personală, 
oamenii munci au cerul ca răsplată 
„un hun comun, un club menit să 
devină un centru de culturaliza e a 
lor.

Și odată hotărîrca luată, lucrul 
a poinil însuflețit, fără od lină

Cu ajutorul organizației de Par
tid și îndrumați de ea, cu concursul- 
Uniunii și Sindicatului, munci oi i 
au știut să înfrângă toate greutățile' 
realizând clubul lor, înlPun timp 
record.

In fostul Casinou. unde înainte 
vreme petrecea Auschnitt cu cli-n

cean Virgjnia, Stănescu I.
iDt’p. uccesul repurtat pe 

scena locală, echipa s’a de
plasat la Vulcan, Anlnoasa . 
Lonea și Petioșen . unde 
piesa ptin conținutul său e- 
ducativ și jocul realizat de 
interpreți. a cules admirația 
miilor de spectatori munci 
torit • • - l /

Succesul realizat de echipa 
artistică muncitoreas'ă din 
Lupeni, prin prezentarea ț 
piesei . Pentru pâine și drep 
tate” constitue un început 
promițător, care secere conți 
nuat și intensificat spre a 
Grgi perspectivele d? desvol 
tare ale elementelor muncita 
reșli din această formație, ca 
re au doved t un real talent și 
capacitate de realizare ai tisti 
că. 

A mai vorb t tov. Lazăr 
Virgil, directorul școlii ca-e 
care a analizat în mod cri 
tic și autocritic felul cum 
s’a desfășurat atât munca 
elevilor pentru însușirea 
cursurilor predate cât și a 
lectorilor, cerând elevi o: 

ca și m«i departe i3 mun
cească pentru a și. desvolta 
cunoșt ntelo ‘ pr m te în scoa
lă. ’ -----

In numele absolvenților, 
tov. Rachieru Constant n. 
Bârlea Marin și „Udrea Pe 
tru și-au luat angajamentul 
de1 a munci din răsputeri pan 
ti u lămurirea și îndrumarea 
țărănimii muncitoare sp- o 
viață mai bună, pentru in 
u .lire cu munc lorii din fa 
brici, uzine și minev ca îm 
preună, sub steagul Paradu 
lu Muncitoresc Român, să 
lupte- pentru înfăptuirea so 
c ilismului în țara noastră.

ca lui acum s‘a amenjat un club 
muncilo-e c. caic va li al doilea c5- 
111 in penlru oamenii muri ii si un 
foi ar de . lipiri.

♦
Clubul ,,11 Intre” diferă funda

menta! de toate celelalte cluburi, 
existente la n»i in țară. El es e or. 
gani '.al după mode ul ci buri or d.n 
Uniunea Sovietică, urmăiind să 
desvolle viața spirilua ă si so iilă 
sănăloa .1. în rândurile muncitorilor.

Pentru buna funcționare a clu
bului t ebuie organ zalu fie are sec
ție în parte, dându.i v.ațâ ți >. 
cupându- e .permanent de ca.

Dea em conduceiea este în sa - 
cina unui corn.te . caic organizează 
programe cat mai varia e și l.ite- 
re ante, alte.nând o ședință de le 
tură cu voce tare, cu o auditiv 
muzicală, un conclus de șah cu o 
competiție de p ng-pong. un fi m 
un cor sau un program artistic.

EI trebue să vegheze la păs
trarea ordir.ei curățeniei, i.nștei.- 

| trebuie să-i inițieze pe cei finei! 
în lileraurâ și jocuri, lormându-la 
gustul, îndrumându-i spre o des-> 
vollarc suiiiluală.

Cubul cuprinde o biblioteci 
! ma e truinos a menajată și ordonată, 
i cu o sa ă de lectură spațioasă, unde 
, Î11 liniște, f e.are poate consulta 

cărțile de ideolog e. li eratură sau 
! tehnică. In saa de șah, de discuții, 

de ping pong, după ore e de mun ă, 
te poți re rea, iți poți destinde 
mușchii și creerul, poți lăntu i oro- • 
blen-.ele ca c te frământă. Tot aici. > 
se vor face repetiții de cor și pro
grame ar'is'jc<!. In afară de aces- I 
tea vor funcționa, o școală de 'ca
dre și una de calificare profesională.

Scopul noului club din Câlan, 
care este deocamdată o expeiiență, 
o încercare și va treb i să devină 
un exemp'u penlru ce clai e cluburi, 
esle de a aduna pe muncitori, de a 
Ie croia o casă comună, unde fiecare ( 
după prunca grea din uzină, să sef 
recreeze să e iu live, să se .id.ee 
ideologice.;te, uupă cum a st b iniat 
Iov. Maiorovici, deegaul U iu ii.1

Aici trebuie să se nască o viață 
nouă și sănătoasă în care să creas
că ironi e cad>e. viitorii tehnicieni, 
viitori e ui ai rnun ii; o vață fără 
ură de rasă sau religie. Prietenie,, 
înfrățire, co’.aboraie desăvârșită — 
iată ,-piri.u' care trebuie să fie înJ 
suflețit ia >.uul c ub, spiritul in car* ’ 
trebuie să fie dusă ridicarea masse- 
lor de muncitori. -i

că și încredere în reușită și oameni;

meniul ca îndrumați de învățătura? 
Partidului, să ducă la bun sfârșat , 
această sarcină grea dar frumoasă. >

Alexandrie t M-ria
corespondent

Seșlca r
1 v. Coralii, S. M. T. —

Orăștie. Corespondenți» 
pe care ne-affe trțmis-o, este 
nepublicabilă, deoarece njj

Știri culturale din
Țara Socialismului- 

La Leningrad s’a deschis
„Casa

I’e Bulevardul Nevski, d.n 
Leningrad, s’a redeschis, du 
pă o întrerupere de 7 ani, 
una din cele mai mari li 
orarii din Uniunea Sovi ’H- 
că. ,tCasa Cărții”.

Clădirea acestei lil ră ii a 
1’ost grav avariată în timpul 
războiului, dar astă i a fost 
complect reconstruită-

In ziua inaugurării, libiă

0 lucrare monumentală: 
„Operele dramatice sovietice"

Editura sovietică de Stat 
,.Arta” a pus sub tipar o 
lucrare monumentală Li ■-ase 
volume, intitulat-' Operei- 
diamatice sovietice”.

Aceasta este prima cule
gere d.n operele cele ma. 
semnificative ale autorilor 
dramatici sovietici.

Piesele care vor intra în 
această lucrare, vor oglin - 
di etapele mai importante 
din viața Uniunii: Sovietice, 
evenimentele din timpul Ma

Festival artistic
organizat de U.A.E.R. Deva

iZilele trecute, echipa ar
tistică UAER du Picva a 
prezentat pe scena Teatrului 

Progresul ’, iu cadrul \te- 
neului Popular, un festival 
artistic.

Din punct de vedere al con 
timiHilm f-.ra Uzualii c-a, a. 

levtt și cei care i-au îndnt
• o • •

clea programului ]o un n. 
vel artistic ridicat, repertc - 
riul fiind format din corui i 
dansuri, recitări și o piesă

eJacțâea
tați în ea, că muncitorii de- 
Ia S. M- T. Orăștie, în 
vederea sărbătorilor - au 
fost ajutați cu încălțăminte 
și d'.feiite alimente, însă mi 
spec f ..ați cant tat ja bunuri
lor distribuite, câți munci - 
ton au pr-imit aceste bu-.r.t 1 
și sud ce formă au fast da 
te. t

Vă rugăm să ne trimiteți 
corespondență cu realiză; le 
efectuate la această stațiu
ne. Ne interesează dacă a 
fost terminată noua rermză 
peitru adăpo»tirea tractoare* 
lor și dacă tractoarele de 
aici sunt toate reparate, s’au 
cum se repară ele.

Cărții1
ria a fost vizitată de 60.000 
de persoane, care ai cumpă 
rat peste 200.000 de cărți 
diferite.

Sunt foarte cerute op-r-de 
clasice marxist leniniste idj 
cumentele princ'pale ale pv 
litjcei internaționale.

, Casa Cărții” d fuzea^i, vo
lume social economice, teh
nice, agricole^ de med cină 
și literatură. f

rj Revolți: i din Octombrie 
șt a Războiului yicioiioj dus 
de poporul -ovi tic impotri 
va fascismului și forma.ru 
omului nou sovietic.

Un loc însemnat îl oc ipă 
piesele istorice.

Primele trei volume ale .. 
cestei lucrări au și fos’. ti
părite. Ele cuprind p>e-ele 
lui Gorkî, Trcnev, V. Ivi - 
nov, B. Lavrenev.
V. ViȘnevski, L. Slavin. A. 
Corneiciuc.

toate bine alese.
Sub a»'ccst raport, f sU a]ul 

a fost.un fapt cât se poat • le 
poziții-, dovedind 1 o âiî: _a 
tinerilor de a merge pe drum 
mul adevăratei arte.

Obiccțiuni s ar put > • 'i - 
d.T-') rl vnr îiv ,■ ••
ște execuția piesei care, cu

Jl 
l itere talente (rolurile Ion 
Ghcorghe, și bătrânul păi - 
moș) dovedea lipsa unei mai 
temeinice pregătiri înainte 

| de a ii pusă în scenă.
Remarcabil a fost însă 

entuziasmul cu care tinerii 
s’au prezentat în fața pubb 
cuini, grija lor de a prezen 
ta un program cât mai bo 
gat în conținut, spectacolul 
in general, reuțind din acest 
punct de vedere să fie la 
înalț,m a beneloriorintenții.

Cinema ..PROGRESUL'1 
prezintă de 

sărbători
un epizod dramatic din 

viață deportărilor

Deportatul 257.

1

forma.ru
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Din ciknmnl muncii

Pentru formarea de electricieri 
specialiști în ramura minieră

Pe I ârgă atelierul de grup Aninoasi 
a luat ființă o școală serală de per

fecționare a electricienilo
>

din câmpul muncii

Unitatea de bază a Magazinului de Stat 
„Valea Jiu’ui'* Petroșani

O unitate de tineret mode

De câteva linii. niună.: ui 
abatajelor mecanizate ale 
minei Vninoasa crește din 
cc în ce, urmând ea în cu
rând mecanizarea între-jei 
mine să fie terminală. In 
cursul mecanizării și eleitrt 
licării abatajelor in-nă s’a 
simțit tot mai m ilt, lipsa 
de electric eni și în deosebi 
de ’peciabști, în ramura in
stalațiilor minere, care re - 
clamă un înalt nivel de ca
lific ire. profesională dat 
fiind pericolul ce-1 prezintă 
în mină o instalație electri 
că defectuoasă.

Pentru a rezolva această 
lipsă, din inițiativa ine. Pop 
Lucian și cu sprijinit1 org. 
locale P. M. R., a lx.t fiin 
ță o școală de perfecțonare 
pentru electricieni în rar.au 
ra mineră, unde, în fecare 

seară 20 de muncitori elecricienj 
urmează cursurile predate 
de inginerii și technicimii 
minei Aninoasa.

Cursurile sunt prelate 
chiar in atelierul elecric, 
putându-se astfel îm.pRti zi 
dt zi cunoștințele tearcice

•u experirațe practică a nun« 
citorilor.

Durata cursurilor estt de

Librăria C. G. M. a pus în vânzar

Aparate de radio 
cu prtț redus pentru muncilor

BUCUREȘTI, 23 (Rad«) 
Cuniedeiația. Generalai r 
Muncii a pus'la dispozi.ia a- 
lariaților organizați în suni 
cate prin librăria sa din st. 
30 Decembrie nr. 21 din 
Capitală, aparate de radii 
,,Record” importate din 
UrSS, la un preț foarte r 
dus cu scopul de a inlesr. 
celor ce muncesc să se bu 
cure de acest minunat mii

La Magazinul de Stat 
J , Lanțul1* Deva

s’au pus in vânzare 
muniții«vânătoare 

3 linii, în care timp elev» 
și-au luat angajamentul s> 
și însușească cât mai biife 
lecțiile predate, pentru a i 
putea lidica calitatea muu i 
în întreținerea jnstalațiiloi 
electrice, aducând astfel ij 
aport mai mare în măriră 
producției de cărbuni a nfi 
nei Aninoasa.
----------------------------------------------------------------------------------------------,

Iată cum se muncește
LA SECTORUL
_____(Urmare din pag.__I-a)_  
grupa lui Gogea Oheorghe, e uit 
din cele mai lungi abataje din mr ' 
Pelrila. Acest abataj, debitează : - 
nic o bună parte din product a i • 
tregului sector și neîndeplinirea u- 
me'or influența nefavorabil înte - 
ga producție a sectorului III.

Pentru a lichida această siitwti. 
mine.ii din grupa lui Gogea Gho- 
ghe în colaborare cu Iov. Zippo. 
fenig și Dan — technicienii sj. 
torului — au trecut la reorgani,. 
rea muncii înainte erau trei - 
chipe care lucrau în schimb de 3 
ore în cărbune fă ându-si fiecare ,_ 
crârile secundare. Acum au fost fc 
male două e.hipe care lucrează dot 
schimburi în cărbune iar c.-a de 
treia echipă lucrează numai lucră 
secundare, ca răpirea^ stâlpilor c 
fier pentru armătură, demontarea ț

loc de culturalizarejși distrau | 
de.

Având deocamdată un nu
mai de 7-00 3 aparate, cu Ca 
re nu se pot satisface toate, 
cerințele, ele vor fi distribui 
te spre vânzarelnumai eviden 
tiațjlor în producție și clubu 
rilor muncitorești.

Secția de Educaț e și Cui 
tură C. G./M- va aproba obți 
nerea contra cost a aparate
lor de radio dela librăria C. 
G. M , pe baza recomandării 
scrise a Comitetului de In 
treprindere vizat de s nd c it 
și Consiliul S ndisal Jude - 
țean sau Uniunea respectivă-

Pcntruca distribuirea sâ 
se'facă în mod cât mai just: 
și în bune condițiuni, org.v 
nizațiile s ndicale respeccjve 
sunt rugate a îndeplini con 
dițiunile prevăzute în corni- 
rnicat.

Lăcătușul Gabor Victor 
dela Atelierul de grup 
Aninoasa a realizat o 
economie lunare de 

de 4.000 lei
Pentru ținerea evidenței vagone- 

ților cu cărbune înc.ărcați de f ecarft 
echipă din abataje, la m na Ani- 
noasa se folosesc un fel de mărci 
din inelal, confecționate in ațele-,' 
rul de grup. <t

Lăcătușul Gabor Victor, din ate-- 
lierul de grup Aninoasa, care lu
crează la confecționarea acestor" 
mărci, preocupat de economia de 
materia'e și bini, a confecționat a- 
cesle mărci din materiale vechi șir 
deșeuri, realizând astfel o econo
mi-' lunară de cca 1000 lei.

TBEI-PETRILA
montarea crațeru'ui în ranort cu îna
intarea fronlu'ui de că bune, ro
direa. armarea, întreținerea abata
jului ele. i

In urma acestei reorganizări, "ru
pă tov. Gogea Gh-orglie din aba
tajul frontal al sectorului III. care 
înainte a rămas luni de zile sub 
n«rmă, astăzi depășește norma zil
nic cu peste 14 la sută.

Cât priveș'e lichidarea rămânerii, 
în urmă a grupei. toiV. Muntean 
Oheorghe cc lucrează înlHun aba
taj cameră, a fost mai simplu: pr n 
introducerea metodei de pre'uare a 
lucrului după fiecare schimb, schim
bul I depășește norma cu 40 la 
sută, iar ce c alte două deasemenea 
au depășiri mai mici.

Muncittrii dela întreținerea 
utilalelor șl a llnil'or ferate 
s'au încadrat în întreceri

Pr'ru ca minerii să poată lu
cra mașini și utilaje cât mai 
bine î.ilrețiru e., muncitoiii, e'.ecfri, 
cieni și mecanicii au pornit la mun
ca pe bază de înlreceri. Crațerele,' 
scocurile oscilante, motoarele elec- 
trice și pneumatice, mașinile de> 
perforat trolii’e etc.. sunt acum mult 
mai bine înlreținule decât înainte.

- —-- ----- — lua/tc illiaiL
Ia bunul mers al producției, de-

-. •<. *—-• .4|, 
sibililatea să muncească mai ctf 
spor. ț

Acum, în urma acestei reorgani
zări. alaiuri de o bună desfășurare! 
a întrecerilor socialiste, muncitori 
sectorului III s’au situat în fruntea 
celorlalte sectoare din mina Pe— 
trila. >•

Felul cum se muncește în sectorul 
III este un răspuns minerului Be- 
nndea Dumitru, cât și un exemplu 
demn de urmat pen ru minerii sec
toarelor II și IV care încă sunt 
sub normă.

Umplem butelii d

Aragaz inferaaaț'un 
le Ad— p 
.Zări .4»

Pătrunși de o adc’ ă’ată 
dragoste față d>- mumă. ti
nerii încadrați în uuitaiea do 
bază a magazinului de Stat 
/Valea Jiului” în timp de o 
săptămână au difuzat 700 de 
ziare ^Tânărul ^țuncitor”, 
făcând - prin muncă de lă
murire 24 dc- noi abona 
mente reușind să înscrie 62 
de membrii noi în organiza 
ție și încasând cotizațiile în 
procentaj de 80 la sută. Me 
todcle întrebuii^ate ș care 
au dus la real zarea acestor 
acțiuni sunt următoarelnTo. 
lonescu, responsabil finan 
ejar a comodat n reg col 
tivul său de muncă, cu care 
a prelucrat apoi problema fi 
nanciară, arătând că ea nu 
este o muncă comercială — 
ci este o muncă pol tică. Jn 
ce -a ce privește d fuzarea zia 
mlui ..Tânărul Mun< .tor” 
s’au format din timp echi 
pe de difuzare, cu care s au 
ținut șed nțe, arătându -li.se 
împor‘anța ziarului și prcluc-

Pădurile — o bogăfe spre care trebue 
să ne îndreptăm toată atenția

(Urmare din pag. I-a)
ha. d<j>bră<.ală de avut'a verde fo es- 
t i eră.

Ministerul Silviculturii, în marea 
grije de persora'ui său de teren a 
dat pădurarilor și brigadieti'olr în 
mod gratuit uniforme și bocancii

In fața silvicultorilor sau acum' 
multe sarcini, dintre care cele mai 
importante sunt:

— Să vegheze ca producția să 
continue nestingherită linia ascen
dentă;

— Să îngrijească de întreg uti-. 
lajul și inventarul, să-l păzească sil 
să-l desvolle, deoarece cl r.u mai a- 
tiarține pălurei profitoare, ci a de
venit un bun comun al întregului 
popor.

— Să îmi. eJice ori ce încercare 
de neglijență sau sabotaj și să de
maște fără cruțare pe dușmanii po- 

A&ooicția Turismului Popula» ș! Oficiu! Loca5 
de Turism Deva

Organizează în ziua de Duminică 26 Decembrie a. c, 
(a doua zi de crăciun) orele 11 a. m. în sala cine
matografului „Progresul" o conferință cu subiectul: 

R.P.R. ȚARA A TURISMULUI
Conferința ținută de tov. Marcu Gheorghe 
va fi urmată de filme documentare turistice 
și dia pozitive.

Intrarea liberă.

Anunț
Mecanici pentru trenuri industriale cu prac

tică și cazier bun caută spre imediată angajare 

Centrala AURO-ARG1NT1FERA 
Direcțiunea Regională Brad, jud. Hunedoara 

(fostă Mica}
' Cererile se pot trimite prin poștă sau

aduce personal cu toate actele personale și de 
serviciu.

rându se unele arti :oh- din 
ziar. I’e lângă nrmea <1* >iî 
fuzaie, '.'au desbătut, < I» ar 
în tmipul acțiunii, o seric 
de articole. In aceste act iu 
țium s'au evidi nțiat tânărul 
Borzan lc hi, care în d.-curs 
de o lupă a difuzat t,oo de 
ziare și tov. lonescu Mihai, 
care și-a luat angajamentul 
că cu ocazia Crăciunului ti
nerii din Magazin.il de Stat 
vor difuza 200 _> de ziare.

IDiar și în m nea lor q’a 
putut constata că exis ă > s-~- 
rie de lipsuri. Astfel, nu s'a 
urmărit1 măsura ia < are zia-e 
le difuzate au fost c tite și 
dacă materialul a fost însu
șit, j

Muncind cu drigo.it t d — 
rii din unitatea de bază dela 
magazinul de Stat ,.V,d. a 
liului” din Pc-troș ni porne-c 
hotărîți pe drumul câștigă
rii drajielului de frunta/i in
tre unitățile d:n l’etroșeni.

Tomuș Llvia 
corespondentă voluntară

Pentru a putea duce Ia bun sfâr
șit e.agerea pădurilor din țara 
noastră, trebue să imnrumutăm și să 
învățăm mult de a tehnicienii fc cs-i 
tieri sovie.i.i care — bazați cc. 
experiența acumulată de decenii — 
proecteazâ șl realizează planuri, 
grandioase. în domeniul forestier.

Forestierii români au foarte mu't 
de învățat dela forestierii din U. 
RS.S.; știința silvică, metodele de 
lucru, atât din punct de vedere t«h- 
nic cât și organizatoric, din care 
se pot trage concluzii folositoare 
și pentru desvoltarea e.onomîei fo
restiere românești.

La ape ul făcut de guvern pentru 
clădirea unei țări noui, îr.t.eg per- 
sona'ul silvic răspunde cu entuziasm 
conștient de ma: e e său rol în con
solidarea Republicii Populare Ro
mâne.

Magazin.il
drigo.it
%25c3%25aer.t.eg
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FRANCEZI Raportul Comitetului Central
al Ptrtidului Muncitoresc (comuaist) Bulgar 
preztntat la al 5 l»a congres al Partidului

iu
de 
au

Minerii dintr'un număr de 
bazine carbonifere din de 
parlamentul liante — Luite 
aut oprit lucrul cu o oră in t< 
devreme în semn dte iprert r 
împotriva condamnară secre
tarului organizației lo s ud» 
Cale. ■ -----

Federația Națională a >ji 
nelor a înaintat un p otest e- 
nergie umjxJtriva arestării 
ilegale al lulțRibiere unul djn 
secretarii ei care este ținui 
sub stare de arest de autori
tăți dela 19 Decembrie. I

SOFIA — 1 a cel de-al cincelea (ingies al Partidu ui Muncitoresc 
(comunist) Bu'gar, Gheorghi l)irn tn. secretarul general I partidu
lui prezentat raportul politic

După ce a analizat etapele des- 
voltăiii Partidului Mum.io.esc (co
munist) bulgar, de’a creiarea 
din 1S91, Olieorglii Dimilrov a spus:

Mulțumii! fuzionării recente a 
partidului social-democrat. caic fă
cea parte din Frontul Patriei cu jxir-f 
ticlui nostru, fuziune ca e s’a rea
lizat r>e baza marxism-leninismultii 
și a recunoașterii statutului și dis
ciplinei partidului nostru, s’a 
minat cu ultime e elemente de 
binare din rândurile clasei munciloa. 
re. Acum clasa muncitoare din Bu'.-

sa.

ter-
des-

PAjRlS, 22 (Radori. In ba 
ziitele carbonifere ale Frâu 
țe’ represaliile guvernului îm 
potriva minerilor continuă, 
f'omuuicatul organizației ,,A 
jutorul Popular” subliniază 
că numai în bazinul Nord 
și Pas de Calais simt arun
cați in închisori peste 1.000 
mineri. Peste 2.000 mineri 
sunt puși sub urmărire; sunt 
concediați s'au îndepărtați 
dela lucru 3.000 mineri.

Arestările, descinderile 
terogatorijle, spune mat 
parte comunicatul, care
avut loc în timpul ocupa
ției bazinului carbonifer ca 
și sentințele pronunțate 
presiunea guvernului nu 
fi recunoscute legale.

Organizația ^Ajutorul Po 
puî.r. ” cerc președ ntelui Re 
publicei o amnistie pentru 
toți minerii condamnați.

*
PARIS, 23 (Rador). - 

Represaliile autorități.o.’ 
conducerilor min.lor de car 

buni îapotr.va «inenlor și a 
fruntașilor sindicali, p «voa 
că proteste în rândul mine
rilor.

Ca protest împotriva con
damnării ilegale a delegatu
lui lor la trei luni închisoare 
șt 40.000 franci amenda, mi 
nerii din bazinul carbon fer 
Beroovcrc districtul Saint 
tienne au hotârit că spore is 
că lucrul cu o o ă înainte 
de timpul stabilit.^ irecția mi 
nelot a arm nălțat cu su rri- 
marea primei și concedierea 
pe toți cei care v o • părăn mi 
na. Cu toate acestea mine
rii au încetat lucrul în pro
porție de sută la sută-

sub 
pot

■<*

— Londra. Delegații Sin
dicatului Na ional al munci
torilor fe oviaif întrunit!

părți în ședință la Londra 
au desabrobat politica Con 
silitului General al Sindica
telor în ceea ce privește cam 
pania anticomunistă în sâ
nul Sindicatelor.

Noui măsuri antipopulare aprobate 
de parlamentul italian

ROMA, 22 
nea ordinara 
lu; Italian sa închis Maiți 
seara. In ședința de Marți, 
Senatul a aprobat după largi 
deshateri proectul de lege 
al guvernului pentru ridica 
rea interzicerii majorării cin 
riilor.

Majoritatea guvemament;! 
lă din Adunarea Națională 
a respins propunerea depu 
taților comuniști Li Vito 
rio și Novella cu privire la

(Rador). Sesiu 
a Pai lamentu-

ajutorarea muncitorilor șo - 
meri precum și propunerea 
privitoare la măsurii 
în vederea reducerii șoinaju 
lui prin executarea de luc
rări publice.

In aceiași ședință, aduna 
rea a autorizat Ministerul 
Comunicațiilor sa ridice în
cepând dela 1 Ianuarie ta
rifele pentru transporturile 
feroviare și altele. — lAr'fe 
le feroviare \or fi majora 
te cu 34.80 la sută.

(le luat

al Comite.ului Central.

gria are un partid politic unic. 
I Este cu toiul filele ci astăzi, 
palidul nostru este recunoscut ca 
fiți conducătoare- în conduccica sta
tuii și în v ața socială, politici, 
•ăiioni'iă și cu tura ă a țarii noastie 

FăcâuJ o 1 c.e e în revistă, cri- 
ti®. a desvoltării par.idului de U 
frrrmccrea lui si până în prezent 
Duitrov s’a oprit în mod ama- 
•util asupra crecrii Frontuui Pă
ții și a organizării răscoa’ei ar- 
«iiî u întregului popor,

*e denliii conștient de m si unea 
i l|i istorică, a dec'arat el. punân

«h e -în fruntea pro’etariatu'ui, par- 
I ijdl a folosit întreaga experiență 
| ai temutului lui de lujrtă, toate in- 
I v

r
t«
a
k
St
st
li ii arma a pcii ru răsturnarea dic
ta

e*l

Amestecul Statelor Unite 
în operație din Indonezia aspru 
criticate de unele ziare americane

New York, 23 Rador,. Li
nele ziare critica hotărît noua 
agresit.ii- a guvernului olan 
dez în Indonezia.

Ziarul New York Post, sub 
liniază că prin agresiunea eî, 
Olanda a ridicat majoritatea 
opiniei publice mondiale îm 
potriva puterilor occidentale. 
Ziarul remarcă faptul 
că ,^fondurile planului Mar_ 
shall au ajutat toată ofensi
va olandezilor”. In încheere 
New York Post face com
parație între agresiunea o- 
landeză din Indonezia și po 
litica americană în japonia. 
Ziarul subl.niază că ,.iiten - 
ția fă£ijă a americanilor de

Executarea unor criminali

de război japonezi

Tokio, 23 (Rador . Tass 
transm.te;

Șapte criminali de război.)

condamnați la moarte, prin 
tre cari și fostul Prim mini
stru Toju, au fost spânzurați 
?,liercuii la Tokio.

a transforma Japonia într’o 
bază economică anti-sovieti 
că pe spinarea muncitorilor 
și micilor meseriași japonezi 
este deasemenea o încerca 
re de colonizare de tip 1948. 
Olandezii își împun voința 
lor cu ajutorul armelor. Sta 
tele Lăute își exercită con
trolul lor, prin decrete ale co 
mandantilor trupelor de ocu 
pație- Amândouă aceste ță i 
sunt vinovate de a suprima 
popoarelor asiatice dreptul 
lor de autodeterminare -i de 
mocrația.

Ziarul Daily Worker scrie 
că rolul Walj-Streetului nu 
stă numai în f nanțarca și în 
armarea imperialiștilor olan 
dezi, ci și în constrângerea 
Republicii Indoneziene de a 
lua o ,,poziție anti c inimi - 
stă”, care a înlesnit ofensi
va olandezilor. Cu toa e ace
stea — scrie z ar ti — impe- 
ralișt i nu vor putca înăbuși 
mișcarea pen r j iidpcnden 
ță a popoarelor su, jugate.

O———————' —
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țminle'e victoriilor si înfrânge- 
<■ lui și-a desfășurat toa'.e fer- 
( sale, mobilizând întreaga sa 
Iritat și sprijinindu-sc pe aju. 
I hotărtlor al glorioasei A mato 

i velite, a ridicat poporul b i'g.ir 
tas uni îi Fro: ul Patriei la

Democrația popuara și -tatu! 
democrație po/ ularâ au devenit p*>* 
sjbi'c in urma înfrângerii forțek/r 
germano-fascisle, în urma vie or ei 
Utorice obț nu c de Uniunea Sovfct’w 
ti că în cel de-al doilea război mon
dial. în lupta rni»-4!>>r ț/opuLtre 
pentru Jjberta ea independența na
ționala sub conduceiea clamei nnu- 
citoarc, tare au dus ’a mperea di» 
sistemul inif> riali sinului a unui ntr- 
măr de țâri din Europa de 
și sud-e-t.

Caracterul statului cu demo rafie 
populari este determinat de par- 
licu'arități importante: statul cu de
mocrație populară ii'prezinli pute
rea oamenilor mumii, deci a imen
sei majorități a poporu’ui, in ta/® 
clasa muncitoare are roiul condu
cător. Aceasta ImeamnÂ în primul 
rând lichidarea puterii clementelor 
burghezj-moșierești și instaurata 
puterii «amenior rnun.il dea ora^e 
și sate, ub conducerea c.'asei diuju- - 
toare; in al doi'ea rând acea a 
înseamră că statul constitue o a*mă 
în lup!* muncitorimii împo.riva e- 
lemenleor explca atcare.

Slatd democrației ropuare est® 
statul jir'o de: de tranziție, care are 
menire, să asigure dcsvo’larea țl- 
rii pe calea spre socialism.

Staul democrației popu'are »e 
construise pe baza colaborării 91 
prietenei cu Uniunea Sovietică

Sta il democraț ei populare apar
ține părului democratic și an*.km< 
ceriaiiL. _, i

uii monarho-fasciste 
l\ii departe, Dimitrov a seb'i- 

nisil lup ee duse de partid ți de 
Felul Pa riei pe" ru lămur rea ma- 
s<c.r și izolarea opozifici. precum 
și -entru lich darea unei serii de 
cop'oluri rea.ționare. 

erectând clies iunea caracteru'ui. 
a rlului și a perspertivelor demo. 
craei populate, Dtmitrov a supus:

Desbaterile Congresi ui Partidului 
Muncitoresc (Cominist) Bu'gar

SOFIA, 23 (Radori.— Cel 
G al V -lea Congres al Parti 
dlui Muncitoresc Co nunisr 
blgat a continuat Mtercu i 
esbaterile asupra Raportu- 
li Politic al Comitetului e- 
tal asupra raportului c 
rivjre la activitatca Corni i- 
. de Contro1 a Corn t tului 
ential al Partidului Munci 
trese Comtntisf Bu.garși a 
jpra raportului cu privire ia 
îvăiământul de Partid și la 
Jnta pe front ideologic.

In desbaterile care au du 
at timp de două zile au luat 
□vântul 43 de delegați.

I I

Lhia politică a C omi r *■ 
lui Central al Partidului și 
Raprtul Corn s e d-f orr,J 
au ost ap o >ate m tu 
tatr lăcându-se o serie 
corpiectări la raj a tul 
priire la învă'ăn ’.ntul 
Patid și lupta pe front 
loge.

(ongresul a cerut ca să se 
inașească și să se adâncea» 
căinarea exper'etță a Par 
tiului Comunist (b) al 11. S 
în toate dom niile de activi 
tae de Partid, ecoi omic.ă-și 
ctturală.

;m*
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1 timp cb în Franța situația i’a înrăutățit continuu,

Poporul vietnamiez
3 terminat cel dî al doilea an 
de lupta în condții foarte bune

SAIDON, 2ț Rador). Pe 
întreg teritoriul statujui Vi t- 
naru a fost sârbă or,tă împli 
nirca celui de al doilea an 
de luptă împotriva armatelor 
coloniale franceze.

Cu acest prilej Ho-Chi ■ 
M nh. președ'ntele Republi 
cii Vietnamiene, a declarat 
că cel de al doilea an de 
luptă a poporului vietnami 
an ka! fost terminat în condi-

ti foarte bt*n-?. din pune- de 
edere militar, economic și 
ocial.
Totodată. Ho-Chi-ypn' a 

tratat situația lamtntabi'ă a 
Franței, care în acești doi 
ani șî-a schimbat de mai mul 
te ori gu\ err.ele sale. Pa - 
tru comandanți supretni fran 
cezi s’au succedat f;jă suc
ces la comanda răsboiului 
imperialist.
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