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ROLUL MASSELOR
IN ADM N.STRAREA SI AIUlUI

Istoria luptelor clasei muncitoare, 
aliată cu țăt.mliiiea niuiiciioa e și 
intelectualitate progresista, având 
in frunte Partidul ei de avantgarda, 
înregistrează acum o însemna a co 
tjtuiă, pășind la rifăpiuirea unor 
noi și măre|e sar.im ce s au td fațu 
oamenilor muncii, legala de admi 
distrarea noii lor po rii.

Republica Popu.ara Romă >a, te 
gini democratic de tip avansat, a 
fost just defînlta la Congresul P. 
M.R., de către tov. Gh. Gheorgliiu 
DeȚ, conducătorul avantga.-dei cla 
sei muncitoare din Ronă ii, ca o 
nouă organizație de stat a celor 
care muncesc la ora.e și sate, în 

dela 
popor

part/ci

baza 
ca

Con

lăsat 
carac-

obștești 
de departe de 
pentru care tre 
necunoscute, co 
populari la ope

tica, care vor fi Consiliile Populare. 
Inspirata din princip ul că pu e 

rea de stal esle u u smguia și se 
exercită de popor prin orga .ele 
sale aleii-, adm n.strația locuia cu 
prinzând toi ce este adm aislruție 
locuia vu li condusa de iiiuSjC.o 
populare cute vor îndruma activitate 
locuia, vor iij gora exercitarea drep 
tor lor ți respectul legilor, vor ad
ministra bunurile comuua'e șt vor 
întocmi hoge ele, fiind subordona
te comitetelor p pu a e .-de unități
lor loca e super oare, inireg acest 
sistem funcțloaSml dup.t principiul 
centralismului de.no.raiic.

Mai mult, Consiliile Populare vor 
avea menirea să stmu'ezc fo țe'e 
creatoare ale masselor, angrenându 
le și mal mult in opera de co.idu 
cere a stuiu.ui, pentru realizarea ri
dicării nivelului de viață materială 
și culturala a iriircgulul popoinipncitor 

Prin Instituirea sistemului consiijj 
lor populare a spus Iov. Teo 
hari Geo.gcscu — pu crea ele sat 
va deveni cu adevărat in cel mal 
larg înțeles al cuvântului pute ea I 
metisei majori.ați, in ime.esul nnen 
sei majorități: ea va deveni acel 
instrument cu ajutorul căruia c'a 
sa muncitoare va putea g abi lichi 
darea economiei înapoiate a țării 
noastre, va putea ilesvo.ta cultura 
poporului, va pu.ei consolida ba 
zele regimu ui de democrație populară 

Participarea masselor la aceasă 
operă se găsește pe linia marilor 
cuceriri ale democrației noastre po 
pulare, mobilizând in reg poporul 
muncitor pe drumul rea..zării unei 
societăți noi a celor care mu icesc, 
ca primă etapă in lupta el dej viitor: 
societatea socialistă.

Mihail Mihuțescu
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AHONAMtNIK

LUNAR Ivi 1Z0 COLLCIIVC lei 80 Indlviăuvlv * țărenl, mun-
Pe 3 LUUI Ivi 350 oHv'l șl Învățători 100 Ivi

* R; S it

Pentru câștigarea victoriei în prima 
jumătate a perioadei de întrecere

La iiz.nelt? IMS.-Hunedoara munca
s’a organizat pe baze reale

l.a 15 Deccmb ie 1147, în 
dinand cu ocazia înrrwanărrr d^ape 
Calau, câșiigă’orh p.in»ri intrererî 
muncitorimii dela uzinele I. M. S. 
hotărit cuvântul:

,,Vom muncii de acum mai bine, cu mai mult avă ît, p.mlruca 
pelu’ producției sa fâ'fâie pe fur 
noastre’’. 1

conferința siderurgică ținută la Fer 
lului de producție muncrt-Ji'îlor dela 
în producție in siderurgie, delegații 
Hunedoara si uu sspus răspicai ți

i PENTRU UN FOND 
AL CREAI IEI

C-

care „loa a puterea emană 
popor, fiind exercitată de 
prin organele sale alese”.

Această realitate impune
parca masselor largi populare la ad 
in.nistru ca țării, legală de prob'cma 
înlocuirii vechiu'ui apa at al admi 
njsliațicî locale cu organe a'ese du 
popor, principii care stau la 
reforme' arlm n/slrative având 
p’afră de temelie constituirea 
silfilor Populn-e.

Reg’inuri e trecu'e ne au 
moștenire un aparat de slat
terisiic regi nulul but ghczoinoș. cresc 
in care cele mai irnp trianle atribuții 
adiizjiis.ra.ive leveneau unor organe 
îmbâcsite de cci mai rigid birocra 
lim, condu, e dela cetilru de oa.nenl 
aserviți guvernelor reacționare și 
scopurilor celor teprezentați de a 
ceste guverne.

Adm.’n.sira(ia treburilor 
trebuia făcută cât 
controlul masselor, 
Izurile stalului erau 
laborarea factorilor
ra de guvernământ fiind cu lotul 
streină de concepțiile societății bur
ghezo capitaliste.

Fără îndoială că in cei 3 ani de 
guvernare democratică Structura ve
chiului aparat adm nistrativ a su 
ferit multe sch-mbări. Elementele a 
servite burgheziei reacționare, co
rupte incapabile și necins ite, cu fost 
in cea mai mare majoritate înlătu
rate și înlocuite cu elemente cinsti
te, democratice și capabile.

In condițiile evoluției societății 
noastre acest aparat deși împrospă 
lat cu cadre noi nu mii putea co. 
respunde prin chiar struc ura lui, 
noului rol pe care clasa muncitoare 
îl joacă astăzi in adm.nisirarea tre 
burilor publice.

Adm nistrația aceslor treburi ob- 
■ ștești, de către clasa muncitoare de 

pășind prin măreția ei efortul a 
celor cadre de funcționari devotați 
poporului, ridierț imediat prob'ema 
/arlicipării masselor largi, la condu 
cerea acestoia.

Reforma administrativă vine toc 
mai să răspundă acestei cerințe cre- 
șnd noulle organe ale pate ii de s at 
cu o structură realmente denocra

la sfâr.ilul vlf.oa ei intrecer , dra 
nalcle uzinelor Sta ului, - uzinele

A doua zi după itiu,io:erea dcle- 
gațiloi la Hunc.loa a, s’a trecut la 
organizarea acțiunilor petr.ril pune 
rea in vi.va a angajaineii c or lui 
ate la Ferdinand.

In truute, au s;it organizația de 
Partid, a intrcpiin Jerii, organele 
sindicale și atomi ia de producție. 
Ele au avut in^pir.nanență atenția

REFACEREA INDUSTRIEI OVIETICE

(Continuare in pag. 111 a)

La Zaporojie (Ucraina) a fuat repusă in funcțiune prima parte a uzkei 
..Ziporojstah distrusă de ooupanții fasciști germani 

lo clișeu : In secțiunea de laminoare a uzinei .Zapcjslal", după refacere

0 NOUA VICTORIE IN MUNCA OBȚINUTĂ 

de muncitorii Uzinelor I.NI.S. din Hune^a
In luna Februarie a. c, programele de producție au fost depășite în toate sectoarele

După datele comunicate de 
Comisia de producție dela u- 
zinele I. M- S. din Hunedoa
ra, în cursuJ lunei Februarie 
a. c., muncitorii uzinelor de 
fier ale Stat ului și au dep';- 
șit programele de producț'c 
stabilite de Ministerul Indu-

striei și Comerțului și de că 
tre Direcțiunea uzinelor, cu 
cifre care întrec cu mult pe 
cele realizate până acum.

Redăm mai jos în tone rea
lizările, în raport nu norme
le stabilite t

Programat
Furnal 3 200
0. S M. 3 600
Laminoare 3 000
TuruMt. f-jntH 351
TrrnM. oț»- • 42
F ca tubuti 58
Mlnareu Gheîar 5.400
Unelte »gr*eo!e 19.2
F ca oxigen 7 500 m. c.

Raalizit Proced %
4.18’66 130,7
4 221,05 117,25
3.395,6 112 7

456 5 130
60 207 143 35 ’
77,369 133 4

7.592 140,5
24,146 125 8

13.000 703 m. c. 173.34

Această depășire de p o- 
gram, dovedește prin cifre-

le relatate buna organizare 
a muncii, dovedește că mun

citorii dela Hunedoara și-au 
însușit lozinca: „Mai mult 
fier înseamnă mai multă 
pâine" și că au știut să-și în
deplinească angaj-imentul pe 
care și 1 au lu.t în cinstea. 
Congresului Partidului Mun 
citoicsc. Român, de a da țăr i 
cât mai multe produse.

Succesul obținut va trebui 
însă să constituie pentru ei 
un îndemn și un semnal de 
pornire cu și mai mult avânt 
pe drumul punerii în Mâță 
a propunerilor P. C R„ pe 
drumul continuăr i hcțiu-tiî 
de depășire a programelor de 
producție, spre noui și mai 
mărețe realizări. Iar pentru 
ceilalți muncitori din județul 
nostru, ua exemplu demn de urmat.

îndopata a-upia urgai.i.ani m n 
cii, asupra realizării ți depășirii 
programelor de produ.ție.

S'au ținut ședințe cu barbiț i de 
încrederi, ui inginerii, maiștrii ș.- 
fii de echipe și s’a prelu.rat im
portanța întrecerii, obiectivul și con
dițiile ei, slabiiindu se cu j .ecizic 
CE și C A T. trebuie produs de 
fiecare secție, furnal, cuptor sau la
minor și in C A T timp. Aceștia 
la rândul lor au ținut ședințe cu 
mnmitoiii se-țitloi- re-pec.ivi-, pe 
schimburi, in orele libere pentruca 
să nu dăuneze produ ției, — In ,ot 
acest timp organizația de Partid 
ducând o muncă poluică j eu ru ela- 
rificaria muiicitori'oi.

Intreue’ea - u cheatim e p-opria 
a fitica'tii muncitor

Antrenând toate <e țiile la inJep i- 
nirca normelor slabi i e de ' liniște 
rul Industriei i Comerțul, i și a 
normelor interne -upeiioa e pri
melor — comisia de producție a 
trecut la organizarea de Întreceri 
între secții, punându-se în dispu ă 
un steag al sindicatu'ui ~i întic cehi-

t

I

Inițiativa I njunii sindn a 
•('Im dc Artiști, Scriitori, ,:,.i 
i iști, pentru crearea unui 
fond special pentru încuraja
re, t, îndrumarea și valoiificA* 
rea citației scriitorilor șj ar
tiștilor din România, nu 
ste întâmplătoare.

Dimpotrivă, ea vine să în- 
lesncască. încadrarea creatori 
lor di artă și a celor ce își 
pun râvna în slujba scrieu- 
ltr. în ctortul unanim al ma
sselor conștiente, angajată 
în munca de reconstrui ■ e, 
pentru realizarea unei ie.i 
mai bune poporului întreg.

Menită și chemată să u7u- 
r< ze deplasarea scriitorilor , 
artiștilor în centrele urid< puț 
sează acea nouă conștiinA 
a mumii voluntare. ->ă 'mg
duc valorificarea și edit. i - i 
oțveielor de certă v.iloare i 
sa sprijine periodicii'-'- de ar
tă și literatura, acțiunea de 
strângerea unui fond al c ■ i 
ției 
lor 
net 
de
mijlocul organismului social.

Creația primește astfel ui 
ținutul ei real, „indisolubil le 
gata de interesele și năz'.in-

l£“

se situează pe linia ,u e- 
cuc< riri de frumos i . u- 
ale omului nou, pătruns 
adevărata sa menire în

(Continuare in pag. lil a)

In alegerile care vin
Armata Republicii Populare trebue să fie

UN DUȘMAN NEÎNDUPLECAT AL 
REACȚIUNII Șl UN APĂRĂTOR VIGUROS 
AL REGIMULUI DEMOCRAT POPULAR 

Ordinul general către armată semnat de către 
tOV. EMIL BODNÂRAȘ,

Tov. Emil Bodnăraș

ministrul Apărării Naționale

Tov. EMIL BODNARAȘ 
ministrul Apărării Naționale, 
a semnat un ordin general cĂ 
tre Ai mată, in care după ce 
arată evoluția politică a Sta
tului nostru din ultima vreme 
și Constitui rea Republicii Pa 
j '.dare Române, spune:

Guvernul cheamă azi ț:tr^ 
iu luptă mai departe pentru 
refacerea și reconstrucția țjț- 
iii și profunda democratizare 
a tuturor departamentelor.

Guvernul cheamă întreg 
poporul la muncă pentru fa. 
tărirea. Republici Populare 
Române, pentru a o preface 
într'o țară bogată și ferici
tă.

zXmintind apoi întărinle re
(Continuare ta pag. IV a)
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1NCA
pe drumul prieteniei intre naționalitățile conlocuitoare NICOLAI

A fost o vreme când sul) 
masca unui fals naționalism, 
a vorbi limba maghiarii în 
semna pentru un român o în 
josire, duca’nu un sacrile
giu, care il stigmatiza, dup i 
cum pentru un ,,maghiar ; e 
ra o greșeală de neiertat sa. i 
facă „valahului incult” lavoa 
rea de a i vorbi în limba sa 
Ac?st exclusivism, constituia 
una din metodele de învrăj 
bit e a naționalităților conlo 
cuitoare, practicată de toate 
guvernele reacționare dela 
noi, în perfectă conștiență a 
scopului urmărit. Rezultatul 
s’a văzut: o permanentă sta 
re de agresivitate între un
gurii și românii din Ardeal 
și între Ungaria și Români i 
atrocități de cea mai abjectă 
speță de o parte și de alta.

.Xccste caracteristici ale u- 
nui trecut trist mi-au revenit 

•9n minte ca prilejul inițiativei 
unui grup de membri ai Aso 
ciației Româno - Maghiare, 
din Deva, de a organiza 
cursuri paralele de limba ro
mâna pentru concetățenii no 
știi maghiari și de limba ma
ghiară pentru noi românii.

Asemenea cursuri au mai 
fost făcute și în trecut, dic
tate de necesitatea ca func
ționarii publici minoritari să- 
și însușească limba Statului, 
urmate de examene pe care 
adesea ori oficialitatea opri
mată le transforma în mi
jloace de șicană împotriva e- 
lementtJor minoritare. De a 
sta dată este vorba de o ac
țiune, pornită din imboldul 
propriu al celor două naționa 
lități conlocuitoare de a adân 
ci cunoașterea și apropierea 
între ele, pe calea nemijlocită 
a slovei scrise sau a viului 
grai însușire pe bază de reci 
procitate. Trehue subliniat 
caracterul spontan al acestei 
inițiative, în care Asociația 

noastră nu are dt rol decât 
acela de a se li făcut ecoul 
și instrumente', de înfăptuire 
al unei doi ițe unanime ci
rc a m 'bdizal, pentru foci 
p.x, q< de români și peste 
ioo unguri amatori de a ur 
ma cursurile. 1 ață de numă
rul populației urbei noastre, 
este mai mult decât un în
ceput promițător.

Numai într’un regim sin 
cer democratic, în care a fi 
majoritar nu conferă privile 
gii și a fi minoritar nu atra
ge neajunsuri, cet icnii a 
jung să-și dea seama că mai 
presus dc orice sunt fit ai 
aceleiași țari, că în interesul 
patriei lor comune ei trebuie 
să trăiască în cea mai de
plină armonie.

Avem fericirea de a trăi 
într’un atare regim, al tutu
ror libertățiloir democratice, 
al tratamentului egal pentru 
toate popoarele conlocuitoa 

re, în care superma datorie 
ce ne revine este să lucrăm 
români și maghiari, în pașni
că colaborare și prieteni.*, 
pentru propășirea și înflori
rea tinerii noastre Republicii 
Populare.

Cursurile de limba română 
și maghiară trebuesc genera
lizate în toate regiunile și 
centrele tmde maghiarii tră 
esc în masse compacte. 

I
I

I
I
I

S- hmibul <1<- valori culturale 
ce vom fi înlesnit astf< 1 va 
juca un mare rol în a< țittne i 
de apropiere a popoarelor 
noastre.

Va li încă un pas imjjor 
tant pe cale înțelegerii între 
naționalitățile conlocuitoare.

dr. V IîRETAN

- PE1RU - I,
Misiunea lui Petru I a fost 

sa inițiezi. ,.i în bună parte 
să înfațitiu.'iscă trecerea sta
tului s.iu la acea fază pe ca
re na|i mile europene o ajun
seră în deobște în vremea lui.

Cu încăpățânare, el porne
ște din tinerețe pe drumul ca
re singur duce spre acest țel.

Se creează o industrie bu
zată pe materii prime națio
nale; o flotă; accesul la ma
re, comerț cu străinătatea. 
Petru e un revoluționar e de 
parte de a fi un amabil relor 
mist e o fii aprigă extrema 
uneori ciudată care nu pier
de din vedere principalul ca
re, pentru a făuri ceeace ur
mărește nu se dă înapoi de- 
la nimic. Vrea șantiere, vase 
hambare, arme, manufacturi 
meșteșugari, negoț, și știm 
ță..

Arta războiului și a fortifi 
cațiilor. dulgher.a, armarea, 
vaselor și industria sunt esen
ța. Nu toți o priceț. . Petru 
schimbași decorul: obligă pe 
boeri să-și taie bărbiile să-și 
schimbe hainele să-și îmbu
nătățească obiceiurile. Petru 
știe că flota, înlocuirea negu 
storjlor străini, industriile de 
fier, pânzeturi, pielărie și sti
clărie, tegimentele disciplina
te, cucerirea Balticei, alun
garea Tătarilor, comerțul e- 
xtern și șantierele navale pre 
supun îngenuncherea streli- 

l u I M.utie 1858 a muih G'gul , 
scriitor rus de certă vigoare, lina 
dintre mărite liguri a!c liiciatu. i' 
cla-Re universuri.

Prețuirea și auiier?aiea multora 
din oamenu de citație din Rusia 
secoli-lor irv,.irte, de către Imn s 
sovietii a noua, sau chiai departe 
peste hotarele a e teia, apare c.i 
im fenomen dealul de frecvent. El 
își are explicația In faptul el noua

RECENZII

de Alexei T ’ toi - 
iilor. și a tot ceeace e bizan
tinism m ceremonialul vieții 
rusești, 'bara e mare și bo
gat:!. Dece n’ar fi exploata
ta rațional și n’ar exercita 
comerț pe cont propriu? Că 
nu e puternică și nu se îm
bogățește vinovăția o poartă 
lenea boerului și starea pri 
mitjvă a țăranului; numărul 
prea mare de slujbe biseri
cești (trei pe zi); excesul de 
mâncare și băutură al boc- 
iilor, somnul lor din calc a- 
fară de lung, credința lor 
doar in ploconeli și în siste
mul hatârurilor.

Romanul lui Ale- ei Tolstoi 
— o sinteză a une, epoci re
voluționare, o frescă istorică 
perfect documentată dove 
dind un mare talent un rar 
simt al proporțiilor și o de
plină; lucidate ne înfăți-șca 
în cât a apărut până acum 
în traducerea românească) co 
pilăria țarului, preluarea pu 
terii din mâinile țarevnei S11 
fia, începutul domniei și p.i 
mele războaie. Epoca revo
luționară a trecerii Rusiei de 
la feudalitate la epoca lui Pe 
tru I, a găsit în Alexei Toi 
stoi un cronicar ideal: un ta
lent capabil de a prinde toa
te fețele unei societăți adânc 
diferențiate, un istoric, 
adânc documentat un dat
ai sintezii și al pătrunderi 
psihologice.

Comemorări

GOGOL
creație nu exclude anuini-.c legmuri 
culturale cil trecutul. .,

lata lc spune m accas.a prhin- 
ța Ianin, refermeu e Ia cea.iile 
artistice, și a,.ep eu-iuic a'e lui 
au avut un ra 'inel puternic >1 l i 
alte dorn-nii de aci iiate spiritua
lă I rumosiil trebuie să fie pi- 
blral, luat -a ptoJel, luat ca punct 
de plecare, chiar daci e Vechie-, D 
ce sa ne întoarcem dela ceea c. 
este cu adevărat frumo-., si ren un 
țăni la el < a pun t de plecare pen
tru de ,'oharea u terioarâ, numai 
pentru ii e te hlu-’’

Cercetând în domeniu, li e.aiurii, 
votn afla in li’eratuia < a si., a rusă, 
nume de scriitori ca el al lui Go 
gol, Turghcnief, C< ov, mat apoi 
Gorki ți alții, care, pr n temeri pe 
care le pun, prin eroii pe care It 
prezintă, aruncă o lumina reală a 
supra omului, asupra so it iții fi a 
mediului in otijurl.or din acele tun 
puri pe lmia unei gândiri avansa’e 
care depa^ea mult concepția clasei 
dominante a acel r vrem tri ap t-.e. 
Li ju relatat stări de- condamnat -,i 
au ridicat nu oda ă pr.'.eite, prin 
lucrăriri )< r, îi ipo'r.va s ărilor e- 
xistrate iu Ri:;;a T-'i.tă,

Intre ei se nu na a fi marele ro 
inancier N . o’.ai Gogol (1 :Z> -1:08)

Erfl p-rez iritați de a c mare 
seriilor, de obkdu re ru’riți din cîa 
sa nobilita â ți din burghezie, ca 
cei din „Suflete moarte’’, Re.izo 
rul”, etc., sunt niște fa iți oam- ni 
fără per ona'i.ate e.eme .te dizo v.-n 
te; adevăra'î reprezentanți ai so.le
talii burgheze de ‘.cnr

Pe de altă parte in „Taras Bul- 
ba", G&go! ne întâi,ea;ă viața ca 
vacilor :,i stepa rusă; o v iune cla 
râ, prezentări într un - olorit de o 
rari frumusețe.

Opera scriitoru'ei și seni oru! in 
suși n’au fost stîerie nici de suspi
ciune d niti de prigoana f,j ierifii 
țariste, Uncie din lui răriri lui au 
for interzise, iar alt.e'e s’au impus 
numai da’ori ti su lu'ui 'or de rea 
lism, împotriva unei oficia f fiți sa 
rnavolnie ■.

In genera), opera lui Go țol con 
stitue „un .-mestec de r-munti-m, 
de pătrundc.'e nai â a vieții fi 
de satiri sociala ’’ El este ut evo
cator iubitor al vic ii și un adânc 
cunoscător al tic u țăr.-ineș f.

Lectur.-. s berilor lui Nico ai C<> 
gol, este cel mai bun pri.cj peu-rti 
cunoașterea sule u'ui rus.

Dr. Odavian Floca

Nimeni dfn companie, nici camara
zii, nici ofițerii-contanJanți, nici în
suși ofițerul netiiru edu a;ia po'i.i 
ca, nu se putea dumiri cuin de n’a 
intrat până acum Kulkov în partid.

Secretarul organizației de par id îl 
înlrebase de mai mul.e ori:

— Tu, Alexei Tiltonici, ești băiat 
inteligent, om de treabă, os.aș foar
te bun. De ce nu intri îu partid?

— Nu mă siint demn.... răspundea 
Kuficov, Și mai mult nu se pu.ea 
vorbi cu dânsul în privința asta.

Nu mințea, lutriadevăr, nu se cre
dea demn. Față de partid avea o 
atitudine de venerație aproape reli
gioasă, iar pe comuniști îl socotea 
oameni de un fel deosebit.

— Eu nu pot ruerge în fruntea 
altora — îi spunea el într’un rând 
secretarului organizației de par.id. 
Sunt un om care merge laoaî.ă cu 
ceilalți. Voi, cei din partid, voi să 
mergeți în frunte, iar cu n'am să, ră
mân în urmă; de vom ninte 1 în 
ghiarele nemților vom fi spânzurați 
de acelaș copac. N’am să mă sus
trag.

Kulicov fusese și înainte de riz 
boi un om care mergea în pas cu 
ceilalți; comuniști! mergeau îr.ain e, 
ți el după ei. Fusese to leauna oni 
fi'iistit, mun ’tor, nu bea iar gos
podăria și fami ia îi e au dragi. 
Far ’ia și gn >odă ia reprezentau

Alexei Kulicov se înscrie in partid 
(Frggment din nuvela „Alexei Kulikâv, luptător11)

tot ce-1 lega de viață; de celelalte 
lucruri puțin îi păsa.

Lumea în care trăia acum Alexei 
Kulicov eia mică de tot, cu mult 
mai mică decât o curte colhoznică: 
cazemata, bordeiul și cel o su ă de 
metri de tran?ee care le legau; iată 
tot universul său.

In schimb, tot ce se întâmpla 
dincolo de marginile acestei lumi, 
acum îl interesau, pe Kulicov. Toa- 
te priveau în mod direct soarta sa, 
așa că trăgea curios cu urecltia, 
pretutindeni.

El auzea că Armata Sovietică a 
început să i preseze pe alocuri pe 
nemți și se gândea: „Ce va ie,i 
oare de aci pentru regimentul no 
stru, și prin urmare șl pentru mine, 
Kulicov, și pentru fa i i ia mea? Dar 
ce ar fi să ne strângem și noi 
și să dăm o mână de ajutor?’”...

Universul se despăițire în două ta
bere. Omenirea întreagă era în răz 
boi. Și Kulicov î,i dădea seama că 
face parte din acea arma ă a ome
nirii care poartă un război drept.

El știa; această armată va In/in 
ge. Credea în victorie a.ât în zilele

de Eforia Gorbafov

cu bucurii, cât șî în cele amare ale 
înfrângerilor. In război se întâm
plau de toate. De un lu ru era ab
solut încredințat: Rus'a nu poate fi 
răpusă. Ea a trecut printrio iernă 
grea și a supor.at multe, dar ar 
putea să suporte și mai mu'te, fiind
că ceeace e în s are să î ifrun'c un 
soldat rus, nu poate fi suportat 
de nimeni: nici de neamț, nici de 
italian.

Acum în sectorul în care se găsea 
Kulicov era liniște.

Dar dela unitățile din Nord și 
dela cele din Sud veneau veș i îngri
jorătoare.

In timpul nopț i, măsuri'e de pre
cauție erau din ce în ce m ii vigu
roase.

Intrio zi, veni , de pe celă'alt mal”, 
un om murdar, rupt, nebărbicrit de 
cine știe câte săptămâni. Dc cum îi 
zări pe soldații noștri, începu să 
strige:

— Dragii ine) dragi! și b.bucni în 
lacrimi. Kulicov nu a u n: oie să j 
pună întrebări: el înțelese că omul 

acesta scăpase dtn.r’o încercuire. Va 
să zică rrontul fusese rupt undeva.

Dar omul avu impresia ca Alexei 
Kulicov n'are încredere într’ insul și 
că 1 ia drept spion.

Omul nu avea nimic asupra sr 
nici arme, nici ceas nici bani, njcj 
cămașă. Arun ase toiul, dar car. etul 
de membru al partilu ui îl pas rase, 
Kulicov învârti mult timp în mină 
carnețelul ro;u, Scorojit de apă și 
năclăit de noroaie. De d? a aceasta 
nu mai spuse nimic. Dar după câte
va ziie, se duse la ofițerul pentru 
educația politică și îl spuse cu sfi
ală:

— Am vcțjit să cer să fiu primit 
în partid.

Ofițerul îl privi uimit și îi răs
punse cu bucurie:

— De mult trebuia să faci asta! 
Te-ai hotărît iu sfârșit?

— M’am hotărît, Kulicov ai fi 
vrut să-i explice ofițerului cum s’a 
întâmplat asta, cum s’a gâadit el, 
s’n g’-n-lif și .. dir nu găsea cu
vintele po.rixit.. Spuse doar atât:

— Vin lupte mari. Nu e i'rumoș 
să nu fiu nici acum î;i pai ud.

f’rimirea lui Kuli.ov în patiiJ a- 
vu loc chiar acolo, In cazema ».

Insă el tot nu se considera fa li 
înscris îmr’adevăr în parâd.

— Dar când îmi dl ca n tul? — 
întreba el mereu pe ofițerul pen
tru educația poli’ică.

Acesta îi spuse că peste trei zile 
va veni un comisar deia divizi: șl 
ii va înmâna personal carnetul de 
membru.

Comisarului trebuia să i spui:* to
tul, să-i explice, ca nu cum. a să-i 
mai rămână vreo îndoia â asupra 
lui în clipa când îi va înmâna 
carnetul, să știe că-l dă unui om 
vrednic.

„Vă asigur’’ — ui:e așa trebuie 
spus! „Vă asigur tovarășe comisar, 
șl prin d voastră par.idul lui Lcnin- 
Stalin”...

In ziua fixată, Kulicov fu c’iencat 
în cătun, la comisar. A porul, cu 
emoție. Li e, acum se va întâmpla 
un lucru mare; a^ fost fără par.id 
— și iată-1 bo’șevic

Insă comisarul primise lume mul
tă în ziua acv^a („Ce o:hi obotiți 
are! — observă Kulicov, — nu 
doarme, sărmanul’”) și convorbirea 
fu scurtă.

„Ei, cum o duri cum Lrpți to
varășe Kulicov?”. — „Brie”. Dar 
Kulicov căuta într'una cuvinte marț, 
p’.i.ie da iez. Comisarul zâmbea
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pele șl cuptoarele ae'.ea.i seiții
Și înțelegând că îndeplinii ca pi o 

gramelor de produ ție stabilite, ina 
rirea productivității muncii șl h vo 
hunului de bunuri produse înseam
nă îmbunătățirea situației economice 
a țării și a pojxorului muncilor, pre 
cum și întărirea democrației popula 
re românești, a Republ cii noastre 

. populare, muncitorii au pornit cu 
entuziasm la întrecere, fiecare soco 
tind întrecerea ca o chestiune a sa 
personala.

— „Vremi ca ititr’adevăr tizine’e 
Statului să ne j.n fruntea industriei 
românești’' — spuneau furtial/ll, 
holărâți să toarne tot mai multă 
fonta.

— „Vom tace pe cei din Călău 
să ne aducă pe jos „Drapelul” — 
răspundeau o;e'arii, turnând tot mai 
multe lingouri pentru laminatori.

Și grupă după grupă, schimb de 
schimb, participând ac iv șl volun
tar la Întrecere fiecare știind că de 
astădată munca e în folosul poporu
lui muncitor producea tot ntai mult.

Iar producția s’a urmărit zi de zi 
atât de comisia de producție cât și 
de muncitori, — în acest scop fie 
care unitate din Uzină care parti 
cipă la întrecere având uu grafic 
al realizărilor zilnice în raport cit 
norma și cât a ntai rămas de pro
dus până la îndeplinirea angajamen
telor.

Munca trebue organizată în 
toata oscioarele

Dar pentrucă o -victorie în nimici

Găsind noi și bogate zăcăminte de minereu

Minierii din Teliuc contribuise la 
refacerea economică a țării

In Teliuc, în toamna anului tre- 
sut, au început mari lucrări de 
sondare, pentru a se cunoaște cât 
mai bine bogățiile subso.u.ui aces
tei regiuni.

înainte aceste lucrări cât și ex
ploatările se făceau de specialiști 
suedezi, care astăzi au fost înlo- 
cuiți cu specialiști români, ridjeațj 
din sânul clasei muncitoare.

Astfel, tov, Darida Dezideriu, a 
construit o instalație care permite 
aoudajul la foarte mari adâncimi.

In urma acestor cercetări, se pot 
cunoaște bogățiile subsolului, pu- 
tându-se face noi exploatări.

mereu uitându-se la el. G’.umi chiar 
de două ori, deși era atât de obo
sit, dar Kulicov gândi că zâmbetul 
n’are rost într”un asemenea moment 
când este vorba de o treabă impor
tantă, o chestiune de viață. Și Ku
licov nu putea în nici un chip să 
rostească, fraza sa, aceea pe care o 
ticluise cu atâta caznă.

Pe urmă, comisarul se ri .11-ă, îi 
întinse carnetul, ii strânse mâna, 11 
felicită și Kulicov înțelese că poate 

,. pleca. Se mai suci vreme de câte
va clipe, ajzoi salută cu s ângăcie și 
se îndreaptă spre ușă. Dar se o- 
pri în prag. Nu, nu putea pleca, așal 
Se Întoarse spre comisar șl grăi 
cu glas aspru și solemn:

— Vă asigur, tovarășe comisar, 
|i prin dvs, asigur întreg parddul 
și mai cu seamă j?e conducătorul 
nostru drag, tovarășul Sta’.in, că 
soldatul Ku'.icov nu va in.ina car
netul de membru al par jdu ui.

Vorbele sunată ca un jurământ. 
Comisarul se uită la el serios, cu 
mubă atenție (de data aceasta obo
seala îi dispă'use din ochi) și înțe
lese totul. A! in i se ridică dela 
masă, se apropie de Kulicov, îi pu
se mâna pe umăr și îi spuse foarte 
în .el și foarte simplu:

— Te cred...
Si plecând, Kulicov purtă în el 

ac.-sfe cuvinte. A doua zi de dimi

nu constă numai Iu mărirea vo'u 
mulul de produse ci e condițională 
și de mărirea produci 1 vităț i muu 
cii, de reducerea procentului de ab
sențe, o muncă intensă a fost dtt 
să și in această d reefie

In cursul lunci Februarie, corni 
sia de producție a trecut la fiecare 
secție in parte, stabilind ce are d< 
făcut în luna respectivă șl totodată 
timpul de execuție.

Această măsură a făcut ca nor
mele, mărite față de Ianuarie a.c., 
să fie depășite și mal mult, adu- 
cându-se prin aceasta un spor de 
producție și o reducere a timpilor 
de execuție. •

In acela-, timp, s’a reușit ca pro
centajul absențelor, Ioane ridr at 
Înainte la secțiile principale, să fie 
redus la l (a sută.

Un aport real și demn de remar
cat au adus producției technlcienli, 
a căror conlucrare cu muncitorii mer
ge spre desăvârșire, precum șl în
drumătorii de Partid și sindicali, 
cari au știut să fie In permanență 
factori de mobilizare în muncă.

Un factor de noui mobilizări 
în muncă

Astfel s’a ajuns ca li 15 Febru
arie, comisia de arbitraj a întrece:ii 
din siderurgie, întrunită Ia Reșița 
să constate succesul uzinelor 1. M. 
S.-Hunedoara, prin depășirea pro
gramului de producție cu 10 la sută 
la fontă, 9,5 la sută la oțel și 
13,5 la sulă Ia laminate, — aceasta 
până la jumătatea primei perioade 
de întrecere, așezându se In fruntea 
industriei siderurgice românești.

In cadrul acestor lucrări, In par
tea de Nord-Est, a minei Teliuc, 
s’a găsit siderită de bună calitate 
la adâncime foarte mică, 43 m.

Prin lucrările de exp'orare, minie
rii din Teliuc se încadrează pe linii 
trasată de țpv, Oh. Gheorghiu-Dej, 
în raportul său politic general, 
unde șc arată că prin extracție a 
cât mai mult și mai calitativ mine
reu feros, se desvoltă industria noa
stră siderurgică, contribuind astfel 
în mod ho.ărîtor la desvoltarea eco
nomiei noastre naționale.

A. Earbovschi coresp.

neață, nemții trecură la atac. Se 
năpustiră cu un val de tancuii și 
de foc asupra unității vecine cu 
compania lui Kulicov, iar această 
unitate fu copleșită și dădu înapoi. 
Ca să salveze situaț a, comanda
mentul trimise bata.lonul lui Subo- 
tin în contraatac. Toți înțelegeau, 
și Kulicov înțelegea si el, că înce
puse cecace așteptaseră cu toții...

Ofițerul pentru educația po i leă 
strigă cu o voce care tremura de 
emoție;

— Comuniștii, înainte!
Și auzind acest s rigăt, Kulicov 

— din obișnuință — se uită Îna
poi. Uite acum, ca întotdeauna, se l 
vor ridica în picioare Lozovoi, Ti- 
henov, Kovalenko, Macarov, se vor 
repezi înainte și în urma lor va 
merge și dânsul...

Dar deodată simți ceva ca o ar
sură. Acum și el, el însuși, este 
comunist... Iată șl carnetul de mem
bru de pariid înlriun buzunăraș as
cuns, cusut anume pen'ru el. II pi
păi cu degetele. Șt atunci. Alexei 
Kulicov se ridică în picioare și stri
gă atât de fare încât i se păru 
că glasul i-a răsunat peste întreaga t 
întindere a câmpiei:

— Cei din partid și cei fără de , 
pariid — după mine!

Și se aruncă primul în foc... I

A fost o victorie pe care Itune 
dorenii au meritat o, - câștigată 
cu eforturi, cu lupt<- bnpotrl.a lip
surilor, greutăților șt chiar a unor 
slăbiciuni, O victorie — factor de 
nouă mobilizure, spre noul efor
turi, spre noul succe.e.

Dai despre aceasta vom mai acrie.

Furnalul uzinelor Călan 
îpâfio. O «“«asiei it

In jurul datei de I A|milie a.c., 
furnalul Înalt al uzinelor din Căi ji 
urmează să fie oprit pentru rezi- 
dire. In acest sens a fost obținută 
prealabila aprobare din partea or 
gaițelor de resort.

Intr’o conferință technică la care 
au participat și ing. Dionlsie Cur 
cubătă, șeful secț ei furnal de a u 
zincle I.M.S., din Hunedoara șl ing. 
Maree, dela Reșița, s’au Schițat tno-

Asesorii populari din plasa 
llia au depus jurământul

Intr’un. cadru solemn a a- 
vut loc la Iția, instaurarea <\- 
sesorilori populari din plasă, 
eșiți la sorți pentru prima 
perioadă de activitate a in
stanțelor judecătorești.

După depunerea jurămân 
tăticii, de către asesori, a luat 
cuvântul d. Chirică Enul, ju 
de-președinte, care și-a expri
mat încrederea în elementul 
popular introdus în jusl’ț’e.

Din partea avocațilori dc- 
mocrați, a vorbit tov. Sla- 
kovits Alexandru, arătând că 
de acum înainte avocații dc- 
mocrați vor sta în slujba po 
porului muncitor.

Iov. Lazăr Miron, secreta
rul organizației de plasă a 
P. M. R„ în cuvântarea sa, 
s’a adresat asesorilori popi la 
ri, cărora le a arătat încrede 
rea pe care poporul le a -v 
cordat-o, putând să-și ducă la 
îndeplinire misiunea lor im 
portantă, numai atunci dacă 
vor păstra legătura cu ma- 
ssele populare și nu se vor 
despărți de popor

Răspunzând în numele ase 
riloi populari, d. Constantin 
Alexandru își ia angajămen 
tul de a depune o muncă ne-

Stiri dm Hațeg
In ziua dc 29 Februarie a.c., a 

avut loc, în sa'a liceului din locali
tate, un meeting organizat cu prile
jul aniversării unui an dela Înfiin
țarea U.T.M.-ului.

După cuvân'ul de deschidere, ros
tit de tov. Weii Dezideriu, secreta
rul de plasă al organizației, tov. 
Tiberiu Gușiță a făcut un larg ex
pozeu arătând împrejurările inter
ne și externe în care a avut loc 
constilu'rea a estel organi-.ații de tf- 
neret și a trecut în revistă măre
țele realizări obținute de U.T M. în 
decursul unui an de febrilă activi
tate.

Apoi tov. Jeledințanu Eugen a 
reci’at poezia „Agnita-Botorca”, de 
Florica Alexandru.

A urmat un scurt program artis-’ 
tic remarcâm-U se urn ă o ii tor : i- 
mofte Alexandru, Busuioc Nicolae, 
Rc.n Elena și Bușe Justinian.

In ziua de 29 Februarie, a.c., 
tov. Miron Constantinescu, secreta
rul General al Comis ei Minister: 
ale pentru Redresarea Econoini'ă șl 
Stabilizarea Monetară, Clilvu Ș'.oi 
ca, directorul general C.t .R An 
drei l’atrașcu, mentorii in Comi
tetul de Coordonare al Șantierelor

dilicătile cari urmează a fi aduse 
furnalului la rezidire, bl raport cu 
furnalele de'a Hunedoara și Reșița.

Furnalul se afla, tn funcțiune de 
peste 13 ani, — cu mici perioade 
de oprire pentru revizii și reparații.

Prin rezidirea lui se va adu^e un 
însemnat aport mă ir i voiumu'ui de 
fontă de furnal produsă, atunci pu
tând funcționa cu toată cațzacita- 
tea sa de producție

precupețită pentru promova
rea justiției populare.

Ultimul a luat cuvântul d. 
consilier Pavel Aurdl care 
și-a exprimat bucuria pi ca
re o simt magistrații de ca
rieră cinstiți și democrați a- 
cum când primesc în sânul 
lor asesorii populari, ■ care 
împreună cu ei vor putea de
pune o activitate rodnică în 
slujba poporului pentru a ri
dica justiția populară la ran
gul ce i se cuvine într'o ța
ră adevărat democratică

Pentru un fond al orației
(Urinare din pag. I-a) 

țele poporului”, manifestân- 
du-și în acel nou spirit fa 
ță de muncă — voluntaria
tul — care constitue din :•» 
în ce mai evident-, Un ele
ment esențial în noua orien
tare a masselor.

Sesizând aceste elemm •! 
esențiale, „mlădițe” ale unei 
vieț. noui, oamenii artei în- 
sușindu-și principiile dialeeti 
cei materialiste ca bază a 
creației, vor trece neîndoios 
la realizări, realitate care ;e 
împune in conștiința tutu.cr 
oamenilor artei ca un fapt 
dc egală valabilitate în toate 
domeniile de activitate

Tocmai în acest scop >.n 
intervalul dela 28 Februarie, 
la 21 Martie a. c-, U, S, A, 
S- Z. organizează o vastă 
campanie de strângere de 
fonduri, menite să sprijine 
creația pusă în slujba poportt 
lui.

Inlăuntrul acestei campa
nii, săptămâna dela 7 — 14 
Martie va. fi „Săptămâna fen 
dului de creație a Uniimei 
Sindicatelor de Artiști, Scrii
tori, Ziariști” în cursul căreia 

1 în fiecare colț de țară und ? 
ființează un sindicat mixt, 
vor avea loc manifestați tni 
artistico-culturale destinate 
realizării acestui fond, spec- 

I tacole de o factură ideologică 
1 avansată, momente artistice 

Naționale, însoțiți de ingineri C. 
F.R., au vizitat șantierul național 
Uumbețti-Livezeni.

Cu această ocazie s’a lioiărit Ca 
acest șan’ier de mare interes național 
să poarte numele tov. (Jh. Ciheor- 
ghiuDej, primul brigadier al tine- 
retului.

Deasemenea, s’au luat măsuri pen
tru asigurarea materiale or necesare 
și a baracamenlclor neap aie volin 
tarilor ce vor începe in curând 
munca pe șantier.

POȘTA REDACȚIEI
Tov. DANCERIU — OrâștfzizM 

de jos.
Sigur este lăudabil cl d-ta te o- 

cupi cu vcrsili ația, cele trimiae tn- 
găduindu ne si con»:a ăm ci cecace 
scrii se resimte de fondul și mat 
ales forma poeziei populare. Stă
ruind și mal ales citind șl alte po
ezii, desăvârșind astfel poslbU'ăți- 
Ie d-tale, vei putea desigur să d:| șl 
versuri publicabile.

Tov. C. LAZAR -llia.
Ultimele cronij rimate ce ne ai 

trimis „La Re emămânl” și .Com
baterea pădu helui” ne bu.ură pin 
progresul care 11 Înregistrează. Iți 
recomandăm totuși să ții seama de 
realități chiar atund când faci hu
mor, pentru a nu -ădca in exageiărf 
periculoase tocmai priu îndepărta
rea de adevăr.

Vasile Muroșanu.
Parodiind pe Topârceanu, reu

șești numai Î11 parte să redai tema 
ce ți-ai propus asupra speculantului, 
credem Insă că încercând ceva ori
ginal vei avea mal multe șanse de 
reușită.

Revlno deci pentru a ne îngădui 
să cunoaștem posibilități e d talc 
reale.

care vor impune printr’o ți
nută ireproșabilă sub rapor
tul realizării.

Sindicatul Mixt de Artiști, 
Scriitori, Ziariști din Deva- 
tânăr ca ființă dar convins 
de rolul ce i revine în anima
rea vieții culturale și ari'_s*ice 
a masselor din județul no 
struț va oferi acel ti public 
entuziast pe drumul artei au 
tentice, un program artistul 
cultural bine selecționat, în 
cadrul săptămânii dela 7 — 
14 Martie.

Data acestui festival îm
preună cu acea a altor diver
tismente ce vor fi oferi'c pu 
blicului din Deva de sin2'ca- 
tul nostru, vor fi anunțate 
din timp.

Cu acest prilej ne exp’'• 
rnăm încrederea în sprijinul 
publicului nostru, în sprijinul 
tuturor celor care apreciază 
„suprema poruncă de viață 
și creație a oricărui artist”, 
care este servirea poporului 
pentru desăvârșirea acț unii 
în slujba căreia ne conside
răm mobilizați in spir t.u ace 
lui entuziasm constructiv al 
poporului înfăptuitorul atâ
tor mărețe realizări ale că
ror pilde ne stau în fală.

C^UlTO IA

I. LUPEA - Deva
s'a mutat tn str. A. MU -’ĂȘ \N, 3
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STATELE UNITE
aduc materiale de război în Italia

ROMA. — In cadrul unui 
mare meeting preelectoral al 
Frontului Democratic I’opu 
lai din orașul Perugia, re
prezentantul Partidului Co
munist Italian Mauro Sco- 
cimarc, atacând politica gu 
vemului a spus că punerea 
porturilor italiene |a dispozi
ția americanilor reprezintă o a 
tingere pe față adusa inde
pendenței și libertății Ita
liei.

Vorbind despre tratatul' de 
amiciție între Italia și Statele 
Unite, Scocimaro a spus că 
18 Aprilie trebuie sa modi
fice acest tratat care nu ser
vește decât capitaliștilor a- 
mericani. Este datoria popo
rului italian, a subliniat d-sa, 
să respingă acest tratat. Cu 
privire la planul Marshall, 
Scocimaro a subliniat , a 
Frontul Democratic respin 
ge acest plan întrucât el a- 
menință independența Italiei 
și împiedică desvoltarea eco
nomiei italiene. D-sa a spus 
că guvernul a permis ca cea 
mai mare parte din industria 
petroliferă și din alte indu
strii italiene să fie acaparate 
de capitalul american și că 
în ultimul timp capitaliștii i- 
talieni, au transferat peste. 
400 miliarde lire iar Vatica 
nul peste 60 milioane do
lari, din Italia în străinăi 
tate.

*
ROMA. — Ziarul „Mila 

no” scrie că Statele Unite au

„Xom I IWoi“ 
primește mică și mare 
p u b I icitate

Anunțurile se primesc L 
administrația ziarului in 
localul Ptefeclurii

<

IMPORTANTE MASURI 
în vederea campaniei agricole 

Atribuțiunile comitetelor gospodărești
Ministerul Agriculturii a Întocmit 

o decizie prin care toți proprietarii 
de terenuri de grădinărie sunt o- 
bligați a le cultiva integral cu le 
gume.

Se interzice cu desăvârșire cui i- 
varea terenurior de grădinărie cu 
alte plante agricole decât legume.

Terenurile de grădinărie pentru 
care proprietarii n’au luat măsuri 
să le cultive in regie, vor fi identi
ficate de Camerele agricole și atri 
buite muncitorilor grădinari spre a 
le cultiva pe bază de contract colec
tiv, aplicându-9e legea sabotajului 
in caz de opunere.

Campania de însămân- 
țări

Totodată s’a întocmit o altă de
cizie prin care Comandamentele ju
dețene de însămânțări, Comisiunile 
de plăși de insământări și Comite
tele gospodărești comuna.e își con
tinuă activitatea.

Atribuțiile comitetelor 
gospodărești

La comune, Comitetul gospodă

vândut unei întreprinderi 10 
nterciale din Roma o canti 
tate importantă de material 
de războiu Confiscat în Ger
mania. Transferul în Italia 
al acestui material de războia 
va începe la 3 Martie, adau 
gă ziarul.

Congresul organizațiilor 
tineretului din tarile balcanice

I

Luni a început la Belgrad, scslu 
nea reprezentanților o.ganizațiilor 
tineretului din jă i e balcani c. Iau 
parte reprezentanții tinerelului de 
mocratic grec Marika Akribilis și 
Kosios Krisiiforides, ai tineretului 
bulgar Oeorge Jovkov, al tinerelului 
ungar Petar Vinter, al . TiiestuluJ 
Angel Blazina, ai Republicei Popu
lare Române Petre Lupu șl Metania 
Negulescu și ai Albaniei K ii i Mi a 
Koco Nova și Orcsti Papodiniitriu.

Din par ea tineretului jugoslav par
ticipă Bestan și Dinsdarevici.

Pe ordinea de zi figurează comu
nicarea experiențelor dobândite !n

Cum sabotează Statele Unite 
dezarmarea generală

In ședința de Marți a Con
siliului de Securitate, delega 
tul sovietic Gromîko a cri
ticat Anglia și Stateleț Uni) 
te că împiedică desarmarea.

Un fapt care confirmă te 
meinicia celor susținute de 
Gromîko s'a produs chiar în 
aceeași zi în Congresul a- 
merican. Comitetul pentru ar 
mată a cerut ca forțele ae
riene americane să fie mă 
rite la 35.000 aparate. Deă- 
semenea, ministrul armatei a- 
mericane a anunțat că cea.

resc de însămânțări este compus dint 
primarul comunei, agentul agricol, 
șeful postului de jandarmi, no'arul 
comunei, doi delegați ai PMR. ului 
și doi delegați ai FP.-ufui. Ca se
cretar al acestui comitet va funcționa 
notarul comunei.

Comitetele gospodărești comuna
le vor molti iza toți funcționarii pu
blici, particulari și comuna i din ra
za comunei și vor întocmi pianul 
de lucru pentru fiecare gospodărie 
agricolă în parte împărțind comu
na în grupe de case, pe străzi sau 
mahalale și dând fiecărui gospo
dar destoinic sau funcționar în sea- 
mă 20—30 gospodării.

Deținătorii de terenuri agricole 
sunt obligați a executa toate lucră
rile stabilite de către Comitetele 
gospodărești comunale.

Camerele agrico'e vor anunța data 
începerii și termenul de executare 
al tuturor lucrărilor, conform pla- 
oului de lucru stabi it de către Co
mandamentul județean.

Toți deț nălorii de inventar agri
col și vile de muncă sunt obligați' a 
executa în termenul fi at de Camera 
agricolă toate lucrările impuse.

I Transformarea legații
lor sovietică și ungară 

dela Budapesta și 
Moscova în Ambasade

MOȘI OVA. -r Guvernul Uniunii 
Republicilor So: lalisle So.icice și 
guvernul republicei Ungare au ho 
târât ca transforme Legația Sovie
tică din Budapesta șl I egația Unga
ră dela Moscova în Ambasade și să 
înalțe pe miniștrii respectivi la ran
gul de ambasadori.

cursul acțiunilor de muncă a tim re- 
tului, pregătirea celui deal doilea 
Congres al I ineretului din țări c bal
canice și dicțiunea schimbuTr de 
delegații, grupelor culturali și bri 
găzi de muncă în 1018. I

Situația guvernului Kuomintangului 
se prăbușește foarte curând dacă nu ar primi ajutor mi'litar 

din partea Statelor Unite
WASHINGTON. — Comiîa de

Afaceri străine a Camerei repre
zentanților a propus un program

I

vor100.000 tancuri ușoare 
fi trimise Turciei.

Astfel, in timp ca Uniunea 
Sovietică își reduce bugetul 
militar, Statele Unite conti
nuă înarmarea și sabotează 
lucrările Națiunilor Unite 
pentru dezarmarea generală.

«■> • w • «Ortgaza 
intern iționa le de tineri 
vor lucra în România

Uniunea Tineretului Muncitoresc a 
trimis Federației Mondiale a Tine
retului Democrat o ser soare în care 
arată realizările lineretumi muncito
resc din țară pre uni și muncile a- 
tribuite acestui tineret pe marile 
șantiere naționale. FMID a răspi nS 
Ia această scrisoare, felii i ând or
ganizația UTM, și propunând tot
odată să irimită in România brigăzi 
internaționale de tineri, care să lu
creze pe șantiereic naționale. I

— In ciuda campaniei an
ticomuniste conduse de frun 
lașul laburist Morgan Phi- 
lips, sindicaliștii din vestul 
Angliei continuă să aleagă 
în posturile de conducători 
membri ai Partidului comu 
nist. , *

— In urma hotărîrilor gu 
vemului britanic, un grup de 
foști soldați ai armatei de 
fasciști polonezi condusă de 
Andres, sunt întrebuințați în 
industria britanică cu tot șo
majul existent în rândurile- 
muncitorilor englezi. Acest 
act al guvernului englez, a 
provocat adânci nemulțumiri 
printre muncitori.

Succesela Armatei de eliberare Chinezi

Cu toată intervenția fă
țișă a imperialiștilor a 
mericani, situația trupe
lor lui Chang-Kay-Shek 

este dezastruoasă
Cu toată intervenția din ce 

în ce mai fățișă a Imperiali 
știlor americani și cu t<*t aju
torul pe < are aceștia îl dau 
forțelor Kuomintangului, ar
mata de eliberare chineză își 
sporește presiunea a->upra foi
țelor Kuomintangului din 
Manciuria. Puternice detașa 
mente ale forțelor popualre 
au încercuit mai multe orașe

de ajutorare a Kuoniintanguhd in 
valoare de un miliard de dolari 
pentru a opri ina’ntarea continuă a 
forțelor populare.

Raportul Comisiei ara ă că „situa
ția guvernului Kuomintanguljii esle 
atât de disperată, încât ci ar putea 
să se prăbușească foar e curând da
că nu ar primi ajutor militar și e o- 
nomic din partea Statelor Unite”,

înființarea Comisiei Centrale 
Electorale

BUCUREȘTI, 3 Radio) 
Tov. E. Bodnăraș ministrulA 
pălării Naționale a dat o de 
cizie prin care se înființează 
Comisia Centrală Electorală 
a Armatei. Această Comisie 
va conduce întreaga desfașu

Ordinul general către armată semnat de către 
tov EMIL BODNĂRAȘ ministrul 

Apărării Naționale
Armata Republicii Popula 

re Române prin menirea ei 
de apărătoare a drepturilor 
poporului, în marșul ei rapid 
către transformarea intr’o a- 
devărată armată populară, pe 
lângă dreptul de a participa 
egal cu toți cetățenii la v.k, 
a câștigat și dreptul de eli
gibilitate.

De aceea, Armata Repu- 
blciii Populare trebue să se 
arate ca și în alegerile din 
19 Noembrie 1946, un duț- 
man neînduplecat al teac- 
țiuni din interior și un vigu 
ros apărător al regimului no 
stru republican popular.

Armata — dela ostaș și pâ 
nă la cel mai înalt grad, tre
bue să participe în unanimi 
tate la campania electorală 
pentru a dovedi conștiința 
sa cetățenească și solidati a 
tea cu întregul popor în lu
pta pentru întărirea și desă
vârșirea democrației popula 
re în țara noastră.

(Urmare din pag. I a)
gimului democrat și de acor 
durilc pe care țara le a închc 
iat cu țările vecine, desă
vârșind astf; 1 opera d^ pace, 
ordinul continuă:

— 300.000 muncitori șt fun 
cționari italieni au intrat 
Marți în grevă în senin de 
de protest împotriva refuzu
lui guvernului condus de 
GaSpari de a satisface cereri
le lor privitoare la mărireaa 
salariilor și asigurări socia
le.

♦

— Ministerul de externe al 
Albaniei a adresat Secretariâ 
țuicii General al Națiunilor 
Unite o notă în legătură cu 
provocările exercitate de că
tre trupele monarho-fasciste 
din Grecia la granița Alba
niei. 

.1 fa- 
mare 
a ca
de e-

importante ale industriei cai 
bonifere Lupte înverșunate 
st dau la 60 km. vest de Mon
den.

.Armata de eliberare 
iul în ultima vreme un 
num.tr de prizonieri și 
pturat masive cantități 
chipament militar. Numeroși 
soldați ai forțelor haomintan 
gului, au trecut în rândurile 
armatei de eliberare.

Situația este atât de de
zastruoasă pentru /armatele 
Kuomintangului încât nu se 
ma pune chestiunea păstră 
rii Manciuriei ci posibilitatea 
evacuării soldaților )ui 
Chang Kai-Shek.

.‘\rmata Kuomintangului e- 
ste atât de disperată incât 
torturează populația civilă ..j 
asasinează soldiții armatei 
de eliberări* cazuți prizo 
nieri.

a Armatei
rare a operațiunilor electo
rale până la Terminarea vo
tării. Comandanții tuturor u- 
nităților sunt răspunzători de 
executarea dispozițiunilor a- 
cestci Comisiuni.

Im. pritnerl» Județului Hunedoara, Da va 1948.


