
Realitățile noastre
rețin atenția altor popoare

Viața noastia politic a a in 
icgistr.it in ultimele zili' o 
seric (le evenimente a căror 
•cHitiifii a|iv nu poate scăpa 
observatorului atent al icali
tăților, care, daca reprezintă 
noui pași înainte pe drumul 
democrației populare, sunt 
totodată obiectul atenției u- 
rtor pdțo.tre allîtte încă sui> 
jugul capitalisntviluipcare \ ad 
in drumul Republicii Popu
lare Române, un drum denm 
de .i ti urmat.

Lucrările sesiunii Comite 
tului Executiv al Uniunii In
ternaționale a. Studenților ca 
re s au încheiat de < urând 
la Buc tivești, au relevat intre 
<» scrie de probleme viu des 
bătute și însuflețită hotărirc 
a studenților de pretutindeni 
de a lupta pentru pace, in 
dependență națională și de
mocratizarea jn\ ățământului.

Arătând greutățile, pe ca 
re studențimea Ie întâmpine 
acolo unde do n nația capita 
listă acționează conform dis 
crimmărilor politice și rusia 
le, dejegații au recunoscut că 
drumul deschis de către regi 
mul nostru de democrație 
populară, învățământului de 
toate gradele, este de natu
ră să întărească hotărîrca 
studenților dc a lupta pentru 
aceste cuceriri în țara lor.

Vizitând întrepiinderile 1 
M. 5.-Hunedoara, membrii

< comitetului executiv, al U. \ 
I- S. au fost obiectul unei 
însuflețite manifestații de 
simpatie a tineretului și a 
muncitorilor din ’o alitate ,
< arc și-au exprimat mulțumi 
rea că oaspeții au dorit să i 
vadă muncind pentru a cu 
noaște real'zăn'e jor, strada 
niile lor de fiei are zi

In răspunsul adresat celm 
care au urat bun venit de 
legaților, Iozha Grohmahn, 
președintele U. I. S. arătând 
rezultatele obținute cu prilc- 
țul celei de a treia sesiuni a 
Uniunei, a subliniat că ex
periența câștigată din con
tactul cu realitățile în cate 
se construește Republica 
Populară Română,, va fi 
dusă în țările lor, odată cu 
aceea a realizărilor în mun 
că văzute în țara noastră. 

Acta-ta ij.nliimaie a Auul.i 
niilor mun< itoriim-i Imn do 
rene, departe de .i trezi in 
conștiința, m esteta un seni' 
meni de sufi< iență, dc mulpi- 
inirc. de im-, sau alte t< n 
dințe ne'.mâloase, est il> 
natura s;l mobilizeze- iu un 
elan mereu crescând p mun 
< itorii, (cilniii inii și luni 
ționarii din toate intreprindc 
iile județului, in jurul prob
lemelor legate de producție.

('onȘtjmța < a de asta dată 
■strădaniile < elor te muncesc 
sunt îmbinate propășirii Re 
jmLIicii Populare Române și 
propriei k;i bune stări și nu 
unei clici de profitori, țn - 
suflețește râvna muncitorimii 
din județul nostru și din în
treaga țară, libera pe mu r gi 
ei, la lei de libera ca intiig 
poporul muncilor ridicat la 
o nouă demnitate a mun, n 
acum când deține in mâini 
soarta sa proprie, continuând 
lupta neobosită pentru o via 
ță mereu mai buna

Mîhall Aliliutescu

(Continuare in pag. IV a)

Răspunsul colectivului de presă 
al org. P. M. R. Criscior trim s la provoca
rea pentru activizarea gazetelor de perete, 
inițiată de colectivul de presă al org.PMR. Cugir 

Va fi acordat ca premiu un volum din „Istoria 
războiului civil din U. R. S. S. pentru cel mai 
bun articol publicat în ziarul nostru

Zilele trecute am publicat in ziarul nostru, scrisoarea 
dc presă al organizației P.M.R! Cugir, prin care chema 

: toate colecții e.e din judepana
de perete,

lui < 
cere 
tivizarea gazelelor

Publicăm astazi răspunsul col cctivului de presă al organi ației 
I>.M.R,-Crisdor, din care se desp rinde vădit salisfa ț a ți entu aai 
mul cu care colectivul a primit l provocarea 
lupte cu însuflețire pentru câștiga

Colectivul dc piesă a of 
ganizației P. M. R.-Crișcior, 
primește cu însuflețire pro 
vocai ea bine venită din pat 
tea colectivului de presă a) 
organizației P. M. R.-C tgir 
pentru întrecerile în organi 
zarea gazetelor de pere.te d n 
județeană noastră, fapt din 
care izvorăște un stimulent 
in muncă. \u numai că ac
ceptăm întrecerile în organi-
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Vizita la Hunedoara a comitetului Executiv U I. S. 
a prilejuit tinerilor studenți

însușirea unei bogate experiențe și o 
încredere în forțele tineretului din R.P R.

Vizita făcut-'i de membrii Comi
tetului Executiv U.I.S., la Itunedca 
r:i - și in general osirea lor iu 
U P R — dupâ Luni a aratat 
in cuvântarea sa Joshu Giohmatin 
a prilejuit oaspeților insUjirca li
nei bogate experiențe in legaturi cu 
telul în care sc du-.v munca tu 

lOlectn li
la intre, 

noastră, pentru organizarea ți ac

, angajându-se ho ărlt -1
rea aces'.e, întreceri.
zarea gazetelor de țverete, <_i, > 
propunem ca aceasta între | 
cere să Se facă in toată mun

(Continuare In pag. III a) <

Controlul executorii hotarîriior
metode de bază

t

a conducerii muncii de partid

I 
i

4

In curând vâ lua 
fiinjâ la Deva un 
Restaurant de Stat

Ședința comisiei 
interimare

Comisia interimara de )-■ 
l.'.nga Primării orașu'm De 
\a. ,i ținut in du|xi aiina-'t 
l<-i de i<> âlai a. in l<v aiul 
Primăriei. <> -dința in caic 
an iu-t dis< ntat- o >-ri<_- de 
probleme.

Ședința a fost deschisă de
< :tre il. Pr.niar P ipa Ad 
linii, etn-e -...iu e la ..mioștiii 

ța comisiei, < a demers urii- 
pentru inființ.ir. t unui re - 
staurant dc Stat sau făcut, 
rămânând a •=• pj;p lapan- t 
numai unt L_- < he liuni d-- o- 
din tcchnii pentru ca acet-t 
reslauiar.t sa fjiicționc.e îi
< ondițium bune.

Se da rt-liie .<p »i .,0-ilui 
regulament r pr • in. ■ i xju 
■minatul nmșmPn- r -re a foc» 
\otat de Comăi' -i . a {j
pus in aplicare in timpul c.< | 
mai scurt

In continuare a fost hei-, 
cată problema măririi <>ca u 
lui școaJe' primare No i din 
str. Enunesr j care nu mai 
corespunde neces taților. Du 
țxL inai multe de bateri. Co
misia a hotărit, , a .Jeasaț- 
ra vechii clădiri s.t se ridic 
până in toamna un etaj iar pi^ilru

(Continuare In pag. III a)

Considerafiuni
asupra programului de bacalaureat

Noul spirit de democratizare / 
țârii, manifestat in toate domeniile 
de activitate ale Vierii noastre d^ 
stat, se reflectă ți în dorința a- 
șezării învățământului pe noi baze.

Astfel, pe linia democratizai ii in-» 
vațamântului ]ubli-., în cuisul anu
lui curent, s*au introdus noui ma
nuale unice cu modificări in seusuf 
tic a arăta școlarilor adevăruri pe 
baze științifice, in locul unor falsuri 
și mistificări pu-e in slujba unor 
restrânse cercuri interesate.

Era firesc deci ca progTama de 
hacalaureat să sufere mu.te modi
ficări. La școlile unde profesorii 
și-au făcut pe deplin datoria, inter
pretând adevărurile țtiin ifice și o 
perele de artă, in spiritul demo- 

D cratic al viemii, noua programă do 
hacalaureat nu este tiu motiv dc des- 
•rtrajare pentru elevi și de alarmare 
pentru pro'cșori. X'u le rămâne de

cât să revizuiască și să sintetizeze 
problemele prelucrate amănunțit în 
cursul anului.

Bacalaureatul — ,,examen de ma> 
turitate” — până în prezent în- 
.semna, de cele mai multe ori, o 
mașinărie foarte complicată de înre
gistrat date, cifre, ani, formu e nu
me proprii, etc., pe care e evii le 
memorizau mecanic ți tot mecanic 
le uitau imediat ce părăseau pra
gul școa]ei.

Intrând in vieațâ, i5i dadeau le
pede seama că — intre ceeace în
vățaseră și realitățile vieții sociale, 
— este o adevărata jirăpastie. De 
aceea se găseau desorientați in fața 
unei răspântii, nețtiind pe care drum’ 
să apuce.

Prof. Eufrosina Popa

(Continuare in pag. Jl a)

tUrmare oin nvmărul tracul)

Prima condiție este ca controlul 
acesta să nu fie intâmplățor, ci sisl 
tematic. Asta înseamnă că controlul, 
executării hotărîrilor trebuie să se 
facă nu după un timp oarecare, ci 
imediat după ■ adoptarea hotărîrii. 
Asta înseamnă că comitetul de Par
tid (rebuie să fie la cureut cu viața 
de zi la zi a organizației de Par
tid respective. Numai în ace t caz 
el va putea interveni la timp și 
dacă este nevoie, va putea să în 
drepte lucrurile. In cazul a- 
cesta, controlul executării nu 
ia forma de constatare tardivă a- 
eșccului intr'unul din se.toare e 
muncii sau de căulare a vinovaților 
de acest eșec. Numai un control 
la timp și sistematic poale eviți 
greșelile și neajunsurile; numai ast
fel comitetul de Partid ra putea 
veni la timp în ajutorul organizații 
lor sale locale. Controlul execu
tării devine în mâinile organizații 
lor de Partid un puternic instrument 
de educare a cadic'.or în spiri ul răs
punderii bolșevice ți al disciplinei.

A doua condiție cons ă în aceea 

că nu ac ivi, Iii de langul al doilea, 
ci înșiți conducătorii trebuie să se 
ocupe cu controlul executării. Le 
nin cerea defa condu.ă orii orga
nizațiilor și întreprinde, i or, să ia 
pe oamenii mai cu ini,ia.ivă, mai 
operativi, din aparatul lor, sub co
manda lor persona ă pentru conta tul 
executării efeclive’’. lnslrcinâudu-I 
pe cutare: ,,du te, vezi; ia cunoș
tința, controleaz.-1, vei răspunde de 
inactivi late...” I. V. SI a in a vor 
bit despre necesitatea imperioasă a 
efectuării controlului de către con 
ducătorii înșiși, ca despre una din 
cele mai însemnate condi.ii a e efi
cacității conlrolu'.ui, ale vaîabiliti 
ții lui.

actualele <_oiiui,ii aie iuții noartre 
jroliticc producând in a.ea.i Linip 
o profunda impresie i-upra studen
ților.

Cu ocazia vizitei lort ni am 
întreținut cu câțiva dimie stuJeirți 
care miau împărtășit impiidile lor, 
impresii ce nu pot fi de.ât im 
bucurâtoarc pentru noi.

Iov. Iamara LirțOia (U.R.S.S.), 
tov. Șoriii Markos ți Șacovici Mi 
lan, (R. E. Iugoslavi), iu convor
birea avută după terminai ea mec * 1 
tingului din curtea uzine.or I. M. 
S. mi-au spus:

Suntem profund impresionați a 
tât de primirea eutuziasta ce ni 
sJa făcut ți care arată ca ai.i intre 
tinerii de toate calego.iile tinde sa 
dispară culce diferența, pă-tod spre 
iJepTfna“ unitate, cît șl de ritmut 
și elanul in care decurge munca. 
Muncitorii sunt conștieuți că mutr < 
cesc pentru ei și dc aceea vedem 
că nu se dau inapoi dea ni.i o
acțiune.

Josha Groltmann la fel de im 
presionat a declarat: Am venit a 
cum pentru a tre.a oara m Rom. 
nia și de câte ori am fost aici 
am constatat tot mai mari progrese 
în toate domen Le. Pentru a.est lu
cru am hoțărîl ca să nu țnem se
siunea aceasta la l’raga unde avem

H. N. Oorranu.
(Continuare In pag. III a)

A treia condiție e următoarea: 
controlul cxeeular.i sarcinilor tre 
buie făcut nu fruinai după formale 
dări de seamă, ci, accs.ea trebuie 
înainte de toate, controlate Ia fa a 
locu;ui după rezultate c de fapt ale 
muncii.

Controlul executării trebuie să fie 
obiectiv și exigent. Critica și auto
critica bolțevi.a permit descoperirea 
la timp a neajunsurilor ți indicat ea 

caitor pcutru îndreptarea lor. Con 
trolul executării exclude -oluționa 
rea chestiunii, ca in familie sau mtre 
prieteni. Acolo unde prind raeacină 
asemenea obiceiuri nebolsevi e, r

(Continuate In pag. lil a)

0 nouă listă 
de foști prizonieri ro
mâni din U.R.S.S. în
torși în județul nostru

In cadrul ultimului lot d- 
foști prizonieri români in U. 
R. S. S. in județul nostru au 
sosit următorii repsitriați 
Trâncă Petru, Uiopa Nicolat 
t/hilio Nic., Anneanu Pe ■ 
tre, Cristea Nicolae, Gugea 
Nic., Băliu Dumitru, Opruț 
Vasile, Diac Francisc, Doro 
banțu Ioan, Giurgi Andro • 
mț.

icgistr.it
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n. spitalelor
Datorita ai tivitiiți; inie se 

a fi-m.tlor filiala U. F. J) 
R din Deva, a reușit ă do 
nez<- până în prez.ent, pentru 
îmbunătățirea < ondițiuni'.oi 
di trai al copiilor din spita
lul de copii din localitate 
suma de 500 mii lei, înec 
pând dm luna Ianuarie tujS, 
U. 1- D. R., intretine și un 

< amin dc zi in accia.i clădii'- 
adăpnstesc »» 1

taluipi fi va organiza șeza 
toii di-iractive, și programe 
artistice pentru bolnavi.

Femeile din U F. ,D R 
vor (ace totul cu ț o tiîivi: sa 
uite pentru câteva moment'1 
durerile

lâeai < ea
re voi
v o n l 
sanătoșirea
prin spitale, 
diirik noustn să muncească 
alături de noi și să simtă 
< u noi, bucuria de a fi dc 
folos semeni o noștri

au organizat cu multă hotărâre manifestății 
de protest contra monarho-fasciștilor greci

în tare se 
2q copii

In cadrul 
redresare a 
D- R- și a

bolii clei marți ia. 
toate femeile ui 
muncească s 
I) u e la 
telor ce 
să

sa
1 I

sa 
in 

suferă 
vină in rân-

i ninp:miei d<- 
^jfitalcloi. U. 1' 
itiC(-|)ut activii 1 

tea prin curățirea și amena
jarea gradinei de zarzavat J 
prin curățirea localului d<: a 
spitalul de cojnt .

Dai munca voluntara de 
pe lângă spital nu se oprește 
numai aici. Uniunea Femg 
lor Democrate din România 
și-a luat angajamentul . a pâ 
nă la data de 5 juni 1. (. 
să dib a la bun 
mătoarck :

Va dilați din 
lurile sjjitalelor, 
za daci în cadrul 
va repara lingeria bolna.i 
lor din spitale, va aranja <11 
ajutorul Camerei .Agricoli- 
grădină cu flori în (tulea spi-

I

Uniunea Femeilor Demo< 
rate din România, stibfibalt 
Grișiior a organizat în ziua 
dc 15 Mai a. c., un meetiiig 
la i an- au participat un (> 1 
măr mate dc femei și mun
citori dm Munții; Apu .«-ni. 
înfierând < 't hotarîre bariia 
riili- la < ar<- monarho fasi i?u 
supam eroicui poțxrr gre- ii: 
cleșțat in lupta pentru liber 
tale, pan- și democrații

Moibgiil a fost descho 
de prietena Mogoș.an dup' 
care s’a vorbit din partea 
Set.fici de jdu< . ți . jll'.i'.i

din Sindicaleb- Minere dj:i 
(’ripioi și din pat tea l 
) M.

J a fel au av u-t loc manii 
stații d<- protest la -mbiiliale 
le j'ehuc in ziua de 16 Mai 
ți la Hunedoara. Peste t »i 
jxzpulația și a manife,tai 1

volta impoPriv a monarho fa> 
( iștiloi din lai-di țar prin 
moțiuni trimise <» X L-ult, 
au d-rut înlatuiap' a dela c-m 
dud 11 a Greciei a inonarbo 
fasiiștilor și eiiberaodi-lt 
nitiva a v rcdin' ului țopoi 
Grei.

5 1 uni ■ 1. 
sfârșit ui-

nou k>c.i 
va organi 
eal’or.i se

Serbarea zilei
MAMELOR

a dovedit strânsa
prietenie romano-maghiară

La Dobra a avut loc în 
ziua de 16 Mai a c., o fru
moasă serbare p<rtistica du 
tă dc Uniunea Populară Ma 
gbiară cu ocazia „zilei ma
melor”.

Publicul compus din cetă 
țeni maghiari și români a 
aplaudat cu însuflețire fru 
moșul program aranjat cit a 
ceasta ocazie ,compus din Im 
căți din care reeșea dorința 
celor două j opoare de a le 
ga pentru veșnicie o priete
nie cât mai strânsă și o cola 
hotare continuă.

Programul a fost dat cu 
concursul copiilor români 
și maghiari care la sfârșit 
au primit ca dar.iri 
pachete care conțineau pră 
jituri și diferite dulcețuri .

Astfel de inițiative sunt 
foarte bine venite și după 
rezultatul obținut, chiar și b’- 
ne înțelese dc- locuitorii po 
brei.

Citiți și răspândiți

„SÂTEANCA" 
și „FEMEIA" 

revistele Uniunii
Femeilor Demo
crate din România

Odată cu sfârșitul școlii
de îndrumătoare depe lângă Județeană

U. F. D. R. au fost promovate noui 
elemente în munca organizațiilor

Cele mai frumoase r—iiltn 
te ale numi n ienicilor ,-> n 
adu -e in < âmpui mu.r i> v - 
luntarc. Cu ^apa târmi- o;.”i 
și chiar cu ciocanul ttncort, 
ele inund sc 
a consolida 
re- traesc .

țu drag pentru 
Republi' a in i a

La im nou < tii a de îndemnă torn i 
în limba maghiară menit <, 
pregătească și pe femeile d<- 
naționalitate maghiara pen
tru munca ce o vor d-.-rmn ■ 
m cadrul organizației.

i

școlii de în 
a C ('. al U. F

ano:.tiințelor acu

Deva s'au terminat zi 
lele tre< ute i'ur>urile școa- 
lei dc îndrumătoare pentru 
județul Hunedoara, care a 
iost frecventată timp de n 
săptămână dc un număr le 
24 feimei din U. F. D. R.

Cursurile au fost predate 
dc prietena Medrea Maria ah 
solventa a 
drumătoare
D. R.

In afara <
rnulcte în această săptămâ 
nă de 1 urs școala a fost și 
un potrivit prilej de cimeti 
taro a legăturilor între mun 
citoare. țărance și intelccțti,i 
le.

S’a reușit, ia fiecare, femeie 
care a unnat cursurile s. 
fie trimisă de organizați.1 
respectivă pentru muncă.

Județeană U. F. D. R. Cstc- 
mândră la prima încer
care dc a ține o școală cu 
femeile,de a le da îndrumărlîn 
muncă s’au obținui rezultate 
atât de frumoase, a reușit 
să riclicc elemente care vor 
fi de folos o-ganizației și mas 
selor de femei.

In decursul lunii viitoare, 
tot pe lângă județeană U. F 
D R. Deva, se va deschide

11 1 • 
volan 

la încărcatul și 
, arlnmilor din

AS pi-El- la 'l'clm- 
mei au muncit in mod 
tar 
t)an-']xii tul 
tniiiă.

Pentru sprijinirea 01 lar.il ■' 
dela 1 ăi lișa femi ile dm '1 e 
line au < olcctal in ziua de 15

Cele cinci comitete de stradă
din Hunedoara au reușit

de activitatesă fie model
Prin ai tivitatca lor rodai 

ca, comitetele dc strada s’au 
dovedit a nu fi nuinai niște 
întruniri de femei, fără să a 
ducă nici un rezultat, ci din 
contră frumoasele rezultate 
obținute, a făcut ca aceste 
comitete să ia tia și mai ma 
re avânt in numea lor.

In Ilunedoara.de exemplu 
cek- 5 comitete dc strada
- pe 
sa ce 
zaț iei, 
dințe 
lă să-și ridice nivelul cultural 
și politic.

In str. Barițtu funcționea
ză un comitet cu 24 de mem

dc 
în- 
un

5 comitete de strada
- lângă activitatea inten
■ o duc în cadrul organi 

reușesc să țină ș,- 
regulat prin care cau

Considerațiuni asupra progra 
mului de bacalaureat

(Urmare din pag. 1 a)

Asrăii evaimnul de La aaUi.al val 
trebui să constate o temeinică pre 
gătire științifica și o serioasa edu
cație democratică a elevi or. Can- 
didații vor trebui sl tic pregătiți)' 
bine do.umen a.i asupra tu u or pro
blemelor de actualitate. La Islor a 
României, Geografia e:oaoni.ă. E- 
conomia poli.i.ă, Istoria fi.osfo iej? 
Istoria literaturii, ele., se vor veri
fica toate problemele, toate trans
formările sociale pe calea progresu
lui dela 23 August 1944 încoace. 
Se va accentua că adecă uri'e sunt 
devedite știut i ic (și nu învăluite ,n 
neguri de misii.ism și basm), că o- 
pera de aria nu poate rămâne străi
nă de poziția de clasă a artiș
tilor și de frământărijes sociale ale.

momentului în care a fost creată; 
că, atât știința, cât și arta, por
nesc dela popor, se desvoltă prin 
popor și sunt puse in slujba po
porului, că aceste două bunuri nil 
tnai sunt rezervate numai pentru o 
anumită clasă de priviiegiați ai 
soartei.

l.'n astfel de ba.alaureat va ițisem- 
na nn adevărat examen de maturi
tate științifică, politică ;i socia'ă. 
Iar bacalaureații noștri mi vor mai 
fi niște desorienlali în vi ață, șo
văind între atâtea a'ternative, ii vor 
fl cetățeni bine pregătiți, conștienți 
de misiunea lor, vor pă i siguri și 
curajoși pe drumul mun.ii închinată 
propășire* R.P-R-, patria tuturor ce
lor ce muncesc cu brațe’e și cu 
mintea.

Prof. Eufrosina Pupa

bre, in cadrul caru.a țin șe 
dințe regulat în fiecare Luni 
după masă, citind articolele 
de fond din „Scânteia’ 
cârpesc rufele ( opiilot 
la cămin, și deobicei «a 
cheiere pregătesc și câie
program educativ, cu poezii 
povestiri din viața luptători 
lor pentru libertatea poj o 
rului, și din cântece.

Comitetul Xr.'2 care nunii 
ră 3G femei ține la fel șe
dințe în fiecare Miercuri un 
de după citirea articoleloi 
..Scânteii” se dm e o muncă 
de lămurire în legătură cu 
combaterea svonur lor, mun 
eesc în grădina organizați i 
și ajăoi își iau sarcini pentru 
muncă individuală în cadrul 
unei săptămâni.

Comitetul \r. 3 are ședințe 
în fiecare Vineri in cadrul că 
mia hotărcsc felul în cart să 
ajute o femeie bătrână lipsi 
tă de mijloace pe care o au 
în gnje de câteva luni.

l.a fel- comitetul ,\r ;
5 tot în cadrul ședir i-’or au 
hotărit sa curețe prin in m 
că voluntară bazinul dcia -. 
voiul „I-fălăstău” care eia i 
tr'o stare de delăs:tre 
când un aport 
semnat.

In âcest fel 
tele de .stradă
dric organizației di.i 
fac parte și în cadr I („ix-ia 
muncesc cu abnegație |.cn 
tru a aduce roade cât *mai 
multe și cât mai eficace.

ad-.t-
deșt il de In

caut, 
să fa

corni • 
ti m' n

. an

l

Mai a. c.. 8o dc cozonaci și 
io« oua tare au fo-t dus- ;.. 
imp.,ițite < opiilor.

La Tehui ul Supenor im 
comitet de 15 fc-mci .1 luai 
sub îngrijirea sa gospodar a 
unii văduve lătiăne. ci -.(., 
pul d<- a o ajuta .aât in )irrul 
gospodărie) < ât și la nim- .1 
câmpului.

LA < hm< h>z s’a format un 
< oinitet cart- fun ționeaza 
zillîij |X: lângă centru! d. jap 
ti

li.MEILL dm (ico-lgl . 
au fo->t model de acti.i c 
și muncă la curățirea Balot 
Geoagiu, în ziua de 13 Mai 
a. c.. Un număr de t,8 de 
H-mei prestând 46" orc d< 
muncă au reușit să facă din 
pari ul băilor un adevărat 
loc dc odihna, ronduri cu 
flori ,alci curățite, iarba fru 
mos greblata, bfihcile în or 
dine aranjate pe alei și pil r-. 
dc aceasta locuințele in ca-e 
anul acesta vor veni să 
odihnească oameni din câm
pul mani., lucesc de > ur 
nie. Toate acestea s’au tai ut 
de femei cu tot dragul 
fiindcă știu că de astă dată 
băile vor servi pentru a< 1. . 
care după o muncă grea șt 
continuii simt nevoia odih
ne' în acrul curat dela Bai 
le Geoagiu.

31 zile M A I 1S4A

Calendar
Soaralar.4 44 

. ap. 19,41
Zii. trac 142
Zile rin. 2 24

SÂMBÂ’A
1506.— tn. în temniță Cristofor C.o- 

lumb, derzoperito ul Amcrici, 
DESCOPERIREA AMER1C.I1 

(1492)
După ce s’a stabilit de către a- 

stronomil Renașterii că pământul es- 
le rotund, Cris o or Coiuutb a . nat 
sa lăute un drum spre Indii, mei 
gând spre Apus.

După trei luni de căJătorie pe 
Oceanul Atlantic si upă ie m ese 
amenințat sa fie oinorit de echi
pajul sau, corabiițe tui au ajuns 
pe țărmul insuțelot San Salvador in 
Decembrie 1492.

Primit cu multe mo uri la Citite^ 
Regelui Spaniei, orttă ia adus ian. 
lități mari de aur, el cade victima 
intrigilor Curții și ntoare in cea maț 
neagră mizerie, întemnițat.

La început, continentul nou de
scoperit SC nu nea Co'.umbia, arot A. 
merica, c.ttpă numele .a.tografu u- 
Iui Ameriio Vespucci.

Ilunedoara.de


ZORI Nul 3

INSTRUCȚIUNILE C. G. M. 
pentru organizarea întrecerilor în

•

Alegerea Comitetului Federației
Meseriașilor din centrul Jud. Hunedoara

din

ioproducție au 
la mărirea produc 
a educa muncitori 
să aibe caracter

Pentru o cât mai bună organizare 
a întrecerilor in producție, C-onsi 
>iu| Sindi al Județean Hunedoara I> 
va, u trimis tuturor sindi ațelor din 
ladețeaua Hunedoara Deva, o copie 
despre instructajul întreceri or in 
producție întocmii de C. fi. M 
care desprindem următoarele:

Întrecerile în 
luj de a contribui 
tivitâți muncii, de 
mea, ele trebue 
de nmssa. In întrecerile în prodtic 
ție se va lua drept bază capa itatea 
reală de producție â industriei ies 
pective.

Raționalizarea muncii, respecta
rea orarului și a.!o u'ui de munca, 
buna întreținere i folosirea rațio
nal 1 .< utilajului, economia de ma 
terii prime și combustibil, precum 
și utilizarea pe scară cât mai întinși 
a deșeurilor constitue puncte e esen
țiale a|e întrecerlor. In întreceri, re
zult- ui urmărit este îndepinirea pro 
gramu'ui de producție, sporirea ran 
damentului mun i«, îmbogățirea cu o 
științelor techni e ale muncitorilor 
precum și buna pregătire și ridicarea 
eadrelor din rândurile uceni ilor.

In cea de a doua parte circula 
ra dă instrucțiuni asupra organizării 
întrecerilor, dă instrucțiuni 
lor pentru a cerceta daca 
derile 
gram 
îl vor 
selnr.

Iu adunări generale se va lua în 
discuție provoca:ei la întrecere a al 
lor întreprinderi, provocări ce vor 
fi transmise pe ca le sindicale.

Sindicatele \or da o deosebită a- 
tenție antrenării inginerilor și le 
chnicienilor Iu iulie.eri, care va a- 
vea ca rezultat îmbunătățirea condiții 
lor de munca, precum și inovații și 
perfecționări aduse utilajului.

Circulara prevede instrucțiuni asu 
pra alegerii comisiilor de arbitrijl, 
care vor fi aleși dintre cei mai buni

sindi ale 
în'.reprin 
au pro 
pe cârc

din raza respectivă 
de producție fixat, 
populariza în rândurile mas-

In curând va lua naștere la Deva 
un restaurant de stat

(Urmare din pagina l-a) 

amil viitor să se clădească o 
școală nouă și modernă în 
apropierea celei actuale.

In ceeace privește desăvâr 
ș>rea lucrărilor edilitare al<; 
orașului precum si pentru a. 
menajarea unui stadion de 
sport modern, d. primar adu 
ce la cunoștință Comisiei,, că 
în această privință vom a- 
vea tot sprijinul material șt 
moral din partea guvernului 
și ca prin început, Primăria 
orașului a primit în acest 
scop suma de 100.000 lei do 
nație din parteă d. primim 
sțru . Dr. Petru Groza.

Comisia a luat cu bucurie 
la cunoștință cele comunica 
te. iducând în ședință mul 
țuimnle ei d. l)r. Petri; Gro 
za cât și guvernului pentru 
grija pe care o poartă orașu 
lui nostru.

'frecându-se la diverse, 
varășul Tasjiady aduce 
cunoștință comisiei, că
organizația de bază P. M-R- 
din cartierul II, și-a luat an
gajamentul ca până la data 
de zXugusl, a. c., să refa
că prin muncă voluntară, 
podurile dela uzina Electrică 
și Abator, să împrăștie pe 

to

muncitori, buni uuioscAtori ai inlre 
prinderilor respeclive, care vor avea 
in competință punerea ui acorj.1 a co> 
dițiilor întrecerilor in producție in 
tre întreprinderi, veri icarea îndepli 
nirii Instructajului C. \G. M , conlro 
Iar ea lunară a desfășurării întreceri' 
lor comunicând rezultatele uniunilor 
respective, supravegherea schimbu 
rilor de experiență, supravegherea 
întrecerilor ca acestea sâ de urgă ,n 
tFo atmosferă tovărăfeasca, fără și
cane și manifestări egoiste etc.

In încehere se dau instrucțiuni

t

Controlul executării hotărîrilor — metodă 
de bază a conducerii muncii de partid 

11.

ci o tăioasă critied 
nu Servilism, ci 

— iată cea de u 
eficacității contro-

(Urtnare din pag. l-a) 

dește și lipsa de răspundere și, cu 
timpul, și o atitudine ne.instită fața 
de interesele Statului, Nu acoperi 
rea neajunsurilor, 
bolșevică a lor, 
exigență severă, 
patra condiție a 
lului executării.

Controlul executării este metoda 
fundamentală a conducerii bolșevice. 
Felul în care el se desfășoară re
flectă stilul general de conducere al 
comitetului de Partid, capa.i.atea lui 
de a organiza o acțiune vie, de 
a antrena Î11 ea activul de Partid, 
precum și massele lgrgi de oameni 
ai muncii. Nevoia de a se întărit 
controlul executării este 1a fel de 
importantă ca și nevoia de a se 
Îmbunătății metodele întregii munci 
de conducere.

I. V. Stalin ne îuvață că ,,un cota» 
trol bine organizat al executării este 
reflectorul care ajută ca in orice mo
ment sâ se arunce lumina asupra 
felului de muncă a aparatului șt 
să ae scoată la lumina zilei biro
crații și contopirii. Se poate spune 
cu siguranță că nouă zecimi din 
lipsurile și defecțiunile noastre se 
explică prin absența unui contro»

străzi, pietrișul transportat 
de Primărie în cartierul 
Greci și să termine canalul 
de scurgere început în spate 
le băii sărate.

La cele comunicate d. pri 
mar mulțumește organizației 
de baza a cartierului II, in 
numele comisiei, arătând că 
banii care au fost alocați pen 
tru acele lucrări vor fi în
trebuințați în alte locuri tot 
atât de importante 

JHL aspunB ui 
colectivului de presă al Org. PMR. Crișcior

(Urmare dia pag. l-a)

ca colectivului de presă ca 
desvoltarea rețelei de cores- 
podenții pentru presa de 
partid centrală și județeană a 
bonamente și acțiuni de 
stradă pentru ziarele: Scân 
teia, Zori Noi, Igasăg și ,>ren 
tru pace trainică și democra 
ție populară”.-

Colectivul de presă a] or
ganizației noastre, oferă ca 
premiu un volum din „Isto 
ria războiului tțj_vil din U. 
R. S- S ", pentru cel mai 
frumos articol publicat țn 

comisiilor de arbitu, pentru supra 
vegherea amănunțită a întrecerilor 
precum și raportarea lor organelor 
sindicale, propunând inund orii cei 
mai buni sârgulncioși pentru a fi 
popularizați.

la sfârșitul perioadei de întrecere,1 
comisia de arbitrii va verifica rezul 
latele obținute, iar întreprinderile ca 
re se vor clasa in frunte vor fi pre- 

.miate șl popularizate prin toate mij 
loacele. In întrecerii» organizate pe 
uniuni , se va înmână câștigătorilor 
Drapelul Producției.

al executării bine pus |a punct. Nu 
poate fi nicio îndoială că dacă ar 
exista un astfel de control al execu
tării, lipsurile și defecțiunile ar fi 
desigur evitate’’. (

Datoria organizațiilor de Partid 
este să-și îmbunătățească necontenit 
munca de control asupra executării 
directivelor Partidului. Această mun 
că trebuie să fie pusă efectiv în 
slujba îndeplinirii grandioaselor pro
bleme pe care ]e soluționează po
porul sovietic. In aceasta rezidă ga
ranția nouilor noasirș- victorii în 
toate domeniile vieții economice și 
culturale, în domeniul construirii co
munismului în țara noastră.

(Din ziarul Piavda). [

Vizita la Hunedoara 
Comiitetului Executiv U. I. S.a

(Urmare din pag. 1-a)

ei tocmai in Republica Po 
Română.
— a continuat el — progre- 
manlfestâ și prin- pașii ho 

sediul 
pulară

Aici 
sul se
târîți cu care tineretul merge spre 
imitate și luptă pentru democrație.

Dar în celtjaltc state! — In sta 
tele unde imperialiștii și socialiștii 
de dreapta au încă influența — 
cum e cazul Franței — aco'.o lupta 
tineretului c împiedicata căutând să 
se formeze organizații apoli i e de 
tineret. ,

Continuând să .izitam uzina am 
cerut câteva impresii și reprezentau 
tului studenților chine i Peter Chien 
Spiritul de care dau dovadă tinerii 
dc aici — a spus el — nu poate 
să existe decât întrio republică în 
care sunt apărate într’adevar inte
resele muncitorilor.

Americanca Lorraine Es obar din 
Los Angelos, membră în comitetul 
unei organizații a Tinerelului Pro
gresist mi a dat câteva dale în le
gătură cu situația tinerelului din

ziarul Zori Noi, în legătură 
cu înfățișarea muncii din re
giunea respectivă.

Felicitând inițiativa care « 
a lost primita cu toață căldu 
ra, îi asigurăm pe tovarășii 
noștri că în totdeauna ini
țiativele de acest fel vor găsi 
la noi sprijin, buna voință și 
încurajare, care nu pot să 
aducă decât un serios aport 
in muncă pentru ridicarea ni 
velului politic și cultural al 
întregului popor.

Cu salutări tovărășești 
Colectivul do presă al Organizației P.M R.

Crișclor

din 1
loc In

de că 
in

rare trebuc- să pășească! 
spre a fi fadot i 

redresarea și recon^iruc-

apoi la cele alte puncte 
de zi, care prevede a

Centrul Județean Hunedoara, a 
Federației Meseriașilor, a ținut la 
Deva în ziua de 16 Mai a. c-, 
adunarea generală, care a avut ca 
scop alegerea noului comitet jude 
țean, precum și desemnarea dele- 
gaților acestei f ederații la Congre 
sele Uniunilor din 27 și 28 Mai, 
ca și la Congresul Gemeai 
și 2 Iunie, care vor avea 
Capitală.

Adunarea a lost deschisă 
tre prietenul Mețiu loan, care 
numele Federației sa[u'.ă pe dele 
gați, arătând apoi în câteva cuvinte, 
drumul pe 
meseriașii, 
pozitivi, la 
ția țării.

Se trece 
din ordinea 
legerea comisiilor de ’candidare și 
validare, depunerea rapoarte:or de 
activitate și votarea rezoluției.

In unanimitate de voturi a fost 
ales apoi noul comllet județean for
mat din următorii membri: Dobro- 
iu Vasile, președinte; Dobozi Paul, 
vicepreședinte; Chila [lânilă, secre

Tehnica și viața în U.R.S.S
Cum se des'ășoară 'n 

. U R. S. S. lupta pentru 
raționalizarea muncii

Marea mișcare de econo 
misjre a materialelor, de ra 
ționalizare a producției, in 
care este antrenată muncite 
rimea sovietică, ne arată cât 
de aproape le sunt oame
nilor mtlncii din Uniunea

Unite — spune 
progresiste sunt

— a continuat — ca

mâncare. Și in Alte

America. In Statele 
ea — organizațiile 
împiedecate în acțiunile lor de mă 
șurile luate de conducerea reacțio 
nară.

Din aceasta cauză m’a impresio 
nat foarte plăcut elanul care dom
nește între tinerii din Republica 
Populară Română și faptul că aici 
tinerii au cele mai largi perspective 
de desvoltare.

Acum văd 
în România se găsesc de toate, 
și pâine și 
rica se găsesc alimentele, dar majo
ritatea sdrobitoare a populației nu 
poată să le cumpere din cauza lipsei 
de bani.

Aceste câteva aprecieri ale stu
denților din ce;e mai diferite colțuri 
ale globului, aprecieri asupra fe
lului in care se duce munca pentru 
reconstruirea Republicii Popu are Ro 
mâne și asupra noului spirit de care 
este cuprins tineretul nostru nu pot 
decât să 11c bucure. Dar mai mult 
decât atât el trebue sâ constitue un 
îndemn la luptă și mai hotărâtă 
și munca și mai dârză. Cu atât 
lupta noastră pentru unitate trebue 
să fie dusa cu 
cu cât prin ea 
alte părți care 
rilor reacționare 
sibilități care le

Pășind hotărîți spre unilațe vom 
sprijini lupta lineretu.ui din întreaga 
lume, pentru pace, democraț e. pro
gres și înfrățire.

mai multă hotărâre 
ajutăm tine.fi din 
din cauza regimu- 
nu au aceleași po- 
aveni noi.

ZORI NOI 
primește mică și mare 
publicitate

Anunțurile se primesc la 
administrația ziarului in 
localul Prefecturii 

tar general; Salamon Hugo, secretar 
organizatoric; Lugo,an Petru, secre
tarul secției artă șl cultura; Aradi 
Francisc, secretar al secției adminis 
trative-finan’jare; Szemeneyî Ștefan, 
secretar al secției cadre; Aftergutb 
Alexandru, secretarul secției tscono 
mice; Furst Simion’ Moldosan Ana 
Tbrok, Forelt și Mar|iș Petru, ■ en 
sori.

In numele noului comitet ales, ca 
cuvântul tov, Dobrolu Vasi'e, care 
în numele noului comitet iți ia anga 
jameutul ca Împreună cu întreaga 
nie,te,ugărime din a e t jud sa ducă la 
bun sfârșit sarcinile care 1 stau In fața

Pe viitor - continuă șorbito 
rul — organizațiile micilor mese 
riași trebue să conlucreze alătură 
de marea massă muncitoare, inassa 
care este condusă din victorie in 
victorie de către partidul ei de a 
vantgardă, Partidul Mun doresc Ro 
mân, și să ia parte activă Ia reare 
sarea cât mai grabnică a țării.

Apoi s’a trecut la alegerea defel 
gaților pentru congTes, a;egându-se 
câte un reprezentant din • fie ane 
branșă. >

cantități de 
câteva exemple 
în acest sens 
uzinei metalur

Sovietică interesele superioa 
re ale Statului socialist.

Cantitățile colosale de fon 
tă, oțel și laminate consu 
mate în indtr tria sovietică 
pun în fața fiecărui mun i 
tur, problema economisirii 
celor mai neînsemnate 
în aparență 
metal- Iată 
edificatoare

Colectivul 
gice W-dkov din Moscova, a 
reușit să economisească a 
nual cca. 8oo tone fontă, re
ducând cu câțiva milimetri 
grosimea radiatoarelor ce se 
fabricau în această uzină. E 
conomia realizată la fiecare 
piesă era de numai 150 gr.» 
me, rezultatul total i nsă, este 
după cum se vede, remarca 
bil. Pe de altă parte con 
structorii uzinei au pus în 
fabricație un alt tip de ra
diatoare, care deși aiu în=u 
șiri termice superioare, rea 
lizează la fiecare m c. o 
economie de cca. 30 la suta, 
metal, ceeace reprezintă a 
nual 65.000 tone fontă.

de toate 
adminis-

Agricoli

ANUNȚ
In conformitate cu ordinul Mi

nisterului Agriculturii, Direcția Pro
ducției Vegetale — Serv. îndrumări 
lor Nr. 108751—Q4S, pentru ca mij 
loacele tehnice de producție, să pă
trundă cât mai adânc în massele 
plugărești, e nevoie de personal 
tehnic, care prin contact permanefrt 
cu plugarii, să i indrumeze spre că
ile dc producție mai ridicate.

Ținând seamă de acest imperativ, 
Ministerul a prevăzut in bugetul pe 
exercițiul 194$—49 un număr însem
nat de posturi de tehnicieni 
gradele precum și personal 
țrativ.

In acest scop Camera
Deva, anunță că angajează imediat 
ingineri agronomi Ia ocoalele agri
cole vacante, subingineri agronomi 
și administratori agricoli în cali
tate de administratori agricoli comu
nali, precum și personal adm nis- 
trativ (doi contabili, un dacii ig:af 
și doi impegați).

Toți solicitatorii <unt uzați .1 
se prezenta la Carnea Agrkoa Gri 
Deva, Str. Gh. B.i. u Nr. 17, de 
punând cererea și a. e e r.e e arc an
gajării, cerute co.i'ur.n M. tu u i i 
Funcționarilor Pub.iu și a.i.ul Sin
dicatului local, în cel mai scurt timp 
posibil. 1

Direcțiunea Camerei Agri» 
cote Deva. (

tine.fi


ZORI NOI

^""SEVESIIMEMTELE ZILEK"^
NICOLAI SVERNIK 

președintele Sovietului Suprem al U. R S. S. 
felicitat cu ocazia 

împlinirii a 60 de ani
MOSCOVA. — Coinilet.il 

central al partidului comu
nist (bolșevic) și Consiliu] de 
miniștri al'Uniunii Sovietice 
au adresat lui Nicoiai Svcr- 
mk, Președintele Prezidiimm 
lui Sovietului Suprem al U 
nitmii Sovietice, următoarea 
telegramă cd prilejul împlini
rii a 60 de ani:

,,Comitetul rential al par 
udului comunist bolșevic al 
IJniuftii Sovietice și Con>i 
liul de miniștri al Uniunii So 
vietice vă salută călduros cu 
prilejul impliniri\a 60 dea a

V’ați consacrat toată via
ța, conștient, luptei revolu
ționare pentru cauza clasei 
muncitoare, pentru comuni 
știi, îndeplinind cu onoare 
sarcinile ce v’au fost încre
dințate de partidul bolșevic.

Vă urăm scumpe Nicoiai 
Mihailovici, minți ani de să 
natate și munca fecundă peii 
tru binele poporului sori.e 
tic”.

Prezidiumul Sovietului Su 
prem al Uniunii Sovietice a 
adresat deasemeni lui Niro 
lai Svernik, președintele Pre

Buletin
BUCUREȘTI 2i (Ager - 

preș). Ziarul „Scânteia” de a- 
stăzi publică o nouă listă dc 
foști prizonieri repatriați din 
U. R. S. S-

*
BUCUREȘTI .(Ager - 

preș). Ministerul Muncii și 
Prevederilor Sociale a dat o

SCIUIRnriE
- In orașul Walterlog po

lițiștii au atacat muncitorii 
care erau în grevă.

Mai multe sedii ale organi 
zațiilor muncitorești au fost 
atacate.

*
- Pretutindeni în Franța 

se semnalează noui urcări de 
prețuri,

Confederația Generală a 
Muncii cere restabilirea sala 
rițlor muncitorilor cu 2o ța 
sută, și reverificarea lor la 
fiecare urcare de prețuri ca 
re depășește cu io la sută.

* i
— Postul de Radio Grecia 

Liberă anunță că trupele Ge 
neralului Markos au atacat 
regiunea Mesapora distru 
gând pozițiile inamicilor.

Cetiți și răspândiți ziarul
„2E<»wi IWof" 

zidiumului Soyictuluisyjnem 
al Uniunii Sovietice o iele 
gramă de felicitare, cu prile
jul împlinirii a 60 ani.

BUCUREȘTI 2i u\ger .- 
preș). Cu prilejul celei dc a 
6o-a aniversări a lui Nicoiai 
Mihailot ici Svernik Președm 
tele Prezidiului! Sovietului Su 
prem al U. R. S- S., au tri 
mis telegrame de felicitare, 
^rof. Dr. C. I. Parhon pre 
ședințele Prezidiului Maici 
Adunări Naționale, d. F)r. 
Petru Groza, președintele 
Consiliului de Miniștri și tov 
Gh. Gheorghiu-Dej, în nu 
mele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Ro
mân.

ARMATA POPULARA CHINEZA 
a început atacul pentru 
eliberarea Pekinguluî

PEKING, Trupele arma 
tei democratd chineze au des

intern
decizie prin care face cunos 
cut ca pentru a avea o evi
dență a plasatorilor și pen 
tru ocrotirea personalului 
casnic se. va introduce cartea 
de muncă a asiguraților în 
toate localitățile unde sunt 
centre muncitorești și acolo 
unde funcționează oficii ale 
Asigurărilor Sociale.

BUCUREȘTI, Ager - 
preș). Cu prilejul sărbătoririi 
centenarului 1848, Oficiul 
Național Cinematografic tur
nează un film documentar ca 
re va evoca evenimentele si 
figurile reprezentative ațe . 
cestei mișcări.

Scenariul a fost scris de 
dnii Geo Bogza, și Mihail , 
Roller iar regia de Jean .. 
hail și Victor Ițiu.
Exteriorul va fi turnat chiar 
în regiunile în care s au pe 
trecut istoricele evenimente 
din 1848.

*
BUCUREȘțI, I (Ager • 

preș). Federația Națională a 
foștilor deținuți politici anii 
fasciști a trimis un protest 
și un apel întregei lumi civi 
lizate, în care în numele ce
lor 10.000.000 de supraviețui 
tori ai teroarei hitleristeuCere 
încetarea masacrelor organi 
zile de guvernul monarho • 
fascist din Atena.

Diim Miiâ es'e linguraw oulere 
care duce neîncetat și fără a precupeți vreun efort, 

lupta ppace 
Puternicul răsunet în toate țările lumii al răsounsului pe care

Generaiissimul Stalin l-a dat scrisorii
PRAGA — loatc ziarele din Fraga publică textul eonrpRt al 

răspunsului ikneralisniului Stalin la scrisoarea deschisă a d-lui lii-nry 
Wallace. I

Ziarul ,,Rude Pravo”, subliniază/îutr’un articol de fond, faptul câ 
laspunsu ui Gene a i fi r u ui Stalin la este un eveniment bine vutiit pen
tru nenumărate milioane de oameni simpli.

Răspunsul arata câ Un.uuea So
vietică este '-ingura mare putere care 
duce neîncetat >i Ură a precupeții* i 
vreun efort lupta pentru pace. Rămâne 
acum guvernului Slate;or Unite, să 
arate in fața lumii întregi ca dorește 
într’adevăr și in mod sincer pacea.

Ziarul j.Pravo Lidu’’ scrie câ Ge 
neralissimnl Stalin a dat un nou și 
puternic impuls nego.ierilor de pa e.

, In acest moment, scrie zia-

Un important document de pace
BUDAPESTA. — Ziarele publi

lănțuit Luni un atac prin sur 
prindere împotriva periferiei 
de Vest a Pekinguluî Lu - 
pte violente simt în curs. \ 
fost proclamată starea de 
asediu și după cum se anun 
ță din cercurile guvernamen
tale, unitățile armatei demo
crate chineze se află doar 
la câțiva kilometri de pala
tul de vară și de aerodromul 
din Vestul Pekingului.
, Se semnalează deaseme ■ 
nea lupte dealungul căilor fe
rate Peking Suiyuan și P? 
king-Paoting.

Realitățile noastre rețin atenția altor popoare
(Urmare dig pag, l-a)_____

Oameni liberi, într’o țară 
independentă și hotărîtă sa
și apere securitatea și pașni 
ca desvoltare, înconjurată 
de prietenia democrațiilor 
populare vecine și a U. R. 
S. S. strălucitor exemplu a) 
celei mai avansate democra 
ții, uniți în jurul clasei munci 
toare și a Partidului ei de a- 
vantgardă, vom lupta pen 
tru a întări cu fiecare cuce 
rire a poporului r.oitru la
gărul democratic și anti impe 
rialist împotriva tendințelor 
războinice ale imperialismu
lui retrograd.

Și este desigur firesc ca a- 
ceste realități să atragă lua 
rea aminte a popoarelor pen 
tru care libertatea rămâne 
un ideal încă neatins sub 
jugul mereu mai greu al 
capitalismului, îngăduind a- 
firmații ca aCea rostită de 
deputatul N. Pritt, Președin 
t'e al Asociației Ahglo-So 

rul, - când pacea lumii este ches
tiunea in care popoarele iubitoare 
dc pace sunt in cel mai înalt grad 
interesate, prețeuin'.ele T rumân n’a 
găsit ceva mai oportun decât să 
anunțe ca Statele Unite au expe
rimentat cu succes tri i noui arme a- 
tomice. In felul acesta se râs|>unde 
ofensivei de pace a Uniuni) So
vietice, anuntându se u ofemiiâ di 
plomaticd atomică’’.

că sub titluri nra;i răspunsul Gincra- 
ljssiniu|ui Stalin la scrisoarea d-luj 
Wallace. ;

Ziarele subliniază faptul ca răs
punsul Generalisimului Slalin este

FORȚELE EVREIEȘTI 
a străpuns încercuirea arabă de la Ierusalim

TEI. AVIy. Evreii au ocu 
pat Sarafand, cea mai m i 
re tabără militară britani . 
din Palestina.

T’e dc ali.î parte, forțele c- 
vreești au străpuns incer - 
cuiiea arabă dela Ierusalim 
și. au făcut joncțiunea cu a 
părătorii evrei cbn orapil 
vechi.

tU In cursul celor
7 raiduri aeriene suferite ieri 
orașul Tel Aviv, a fostatac.it 
în special cu bombe cau- in 

vietice. cu prilejul vizitei in 
țara noastră ca oaspete al 
Asociației pentru strânger >a 
legăturilor de prietenie <-u 
niunea Sovietică. '

Convingereea că „un viitor 
strălucit stă deschis jyopoa 
relor ce se bucură de demo
crația populară” este rezulta 
tul direct al experienței câști
gate cu prilejul acestei vizite 
de studii a deputatului englez 
care cercetând câteva regiu 
ni din țară între care și 
județul nostim — a putut con 
stata frumoasele realizări pe 
care clasa muncitoare mobili 
zată de Partidul Muncitoresc 
Român le-a înfăptuit pentru 
propășirea întregului popor 
muncitor, pentru făurire 1 
Republicii Populare Române

Reprezentând poporul muri 
citor englez, care la el acasă 
luptă împotriva asupririi ca
pitalismului, deputatul' Prut, 
cercetând realitățile sociale 
clin sijil-estul Europei va jm

d-lui Wallace
uu iruporLant document dc parc, c 
propunere dirccââ *-1 hofarîta în in 
(eresul picii.

Astfel ziarul , S7abad Nep” ana 
lizeazâ în articolul sân de fond 
scrisoarea Generalissimu.ni Sta in ca 
re hotărejte destinul oameni.or sire 
pli adicl al milioanelor de mun
citori'• muncitorul agricol sovietic 
muncitorul ungur, țăranul chinez 
sau grevistul de> uzinele Chrybler.

Scrisoarea Genera issi<nu ui Stana 
exprima dorința de pace a ■ amrnilof 
simpli.

Constatând aspirațiile de pace bln 
cera ale Uniunii Sovietice, Statele 
Unite au încercat să închidă poart, 
abca întredeschisă a nego ie.ilor 
instigatorii la rSzboi au «rut sa 
.submineze conversa. ,a c înainte 

chiar ca ile să fi început.
Forțele Uniunii Sovit ii i ale 

aliaților sâi precum și aspirapilu 
de pace ale masse[or muncitoare 
unt mai paterni e de.ât a.a-inațiii.- 

instigatorilor |a război.

soțite dc rafale de mitral' 
ră

Se ‘-emnalvaza morți șt r, 
niți.

*
VARȘOVIA Prin iote- 

mediul ministrului său la 
Cairo, guvernul Republic 
Poloneze .► adresat g-jvem 
lut egiptean o notă de rrr« 
te t împotriva bombardări 
vasului polonez „Levant” 
Tel Aviv, de către avioane 
egiptene.

părtași la înapoierea să. 
patri<, acoj-ta experiență 
poporului său, odată cu salt, 
tul prietenesc al popoare.o 
libere din democrațiile popa 
lare, menit să arate interes ; 
cu care acestea urmăresc 1 
pta tuturor popoarelor împn 
triva exploatării capitaliste 

și a Imperialismului râzbo nic.
I n nu uele propăș rii pașni 

ce a popoarelor mici |ima> 
pentru apărarea pfleii, se u- 
rității ,și independenții, av.md 
un puternic susținător în i. 
niunea Sovietică forța de ne 
învins a, socialismului, alături 
de care^stau țările democrații 
lor de tip nou și \ o.nța de lu 
pta a popoarelor oprimate 
stăvilind zelul războinic al 
imperialismului hrăpăreț, aR. 
cărui forțe sunt depi* te de 
hotărîrea popoarelor de a 
susține pacea,, în slujba că 
reia rămân. Forțe imense caic 
cresc zi de zi.

Mihail MihuțatcD

f

Coinilet.il
fostatac.it

