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Vigilenta 
trebue

In ultimul timp și mai ale'» 
diH^i naționalizare, ziarele 
sROt necontenit la ivealti ne 
numărate acte de sibota.. 
prin tare in tot timpul <L 1 ■ 
2ț August uj44, încoace, ca
pitalismul își desliințuia m.t 
împotriva clasei muncitoare, 
contra regimului nostru de 
democrație populara, împo
triva bunei stări a poporu
lui, împotriva desvoltărn și 
întăririi economiei noastre'na' 
ționale.

Am văzut ( uni la exploată
rile aurifere ,,Mica’’ din Mun 
ții Apuseni, conducerea , api 
talistă a întrebuințat'cele mai 
mârșave acte de sabotaj, nu 
s'a îngrijit de reînoirea și 
bunăstarea utilajului nu a. 
luat măsuri pentru îmbună
tățirea condițiilor de muma 
în mine, uzine și ateliere. .Mai 
mult, conducerea patronala a 
organizat furturile de aur și 
in Aprilie 194’, prin unelte
le ei mârșave a instigat mun
citorimea la grevă.

La Uzinele metalurgice din 
Călan, conducerea capitali
stă a sabotat necontenit prin 
fel și f<-l de manevre apro
vizionarea cu materiale, pie
se, etc., iar după ce acestea 
soseau cu marți întârzieri, 
muncitorii constatau că sunt 
de proastă Calitate, și nu pu
teau fi întrebuințate.

Am văzut cum la Astra-O-- 
răȘtie, timp de trei ani, a 
fost sabotată transformarea 
uzinei pentru producția de 
pace prin întrebuințarea fon
durilor la construirea de in
stalații necorespunzătoare, și 
prin complecta neaprovizio 
nare cu materiale.
Am văzut cum „domnii” de
la conducerea fabricei texti 
le „Viscoza-Lupeni”, au sa
botat atât aprovizionarea cu 
materii prime, cât și vânza
rea produselor, n’au plătit 
salariile muncitorilor la timp, 
au instigat muncitorimea la 
grevă-fapte pentru care au

de clasă 
mărită
simțit m sâ titgâ, sau a 
încerce s3 iug.t dm țară.

Dur acestea sunt doar citi 
va exemple dm marele nil 
mâr <|e cazuri, prin c;1ie d ș- 
mantii dt < iasă, a făcut tot ce 
i a fost posibil de «ifrea mun
citorimii condițiuni < at mai 
grele, pentru a compromit,- 
regimul nostru de democra
ție populară, pentru a împie
deca deSvoltarea economiei 
noastre naționale.

Actul revoluționar al națio 
nalizării, a însuflețit adânc 
clasa muncitoare, a tr( zit con 
știința ei de clasă, i-a răsco
lit dragostea ei de patrie, a 
strâns-o și mai mult în jurul 
partidului ei-conducătorul Iu 
piei pentru desființarea ex
ploatării omului dc către om.

Dar, capitalismul expl*a - 
(taior nu a încetat lupta îm

I. BRANEA

(Continuare tn pag. III a)
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Așa înțeleg muncitorii 
dela industria forestieră S.l A.B. din Vața de Jos 
să-și manifeste bucuria față de actul naționalizării

( a și vestea reducerii la 
jumătate a datoriiilor de 
r.izboi, acordată de țara So
cialismului, estea naționali
zării industi ilor a fost pri-

O puternică lovitură
dată ațâțătorilor la război

— scrie ziarul „Scânteia" de azi —
BUCUREȘTI, 26 (Ager 

pres.) In articolul său de 
fond de astăzi întitulat „O 
puternică lovitură dată ațâ
țătorilor de război”, ziarul 
„Scânteia” publică, sub sem I 
nătura tov. Silviu Brucan, | 
o serie dc considerațiuni a ■ 
supra, declarației Miniștrilor 
de Externe ai U. R. S. S,, 
Albaniei, Bulgariei, Cehoslo 
vacier,- Jugoslaviei, Poloniei, 
României și Ungariei, în le 
gătură cu hotărîrea conf-.-rin 
ței dela Londra cu privire 
la Germania adoptată la zj. 
Iunie la Conferința dela Var
șovia.

Autorul articolului sublinia 
ză contrastul puternic din
tre această dedarațic și iste 
ria și larma războinică ce 
domnesc în lagărul imperiu-

list și antidemocratic, sgu • 
duit de contradicții violente 
și urmărit de obsesia crizei 
catastrofale > e 1 pândește.

„Demascând fără cruțare
(Continiu.'v te pag. lll-a)

mila cu entuziasm d<: tojt.t. 
populația din Plasa Baia dr 
Criș.

Muncitorii dela indiwtri r 
forestiera S.l A.B, din co
muna V*ța de Jos la allan-a 
știiei s au" adunat in c iftcti 
întreprinderii, manifestând 
furtunos pentru măsura eli
berării dc sub jugul exploata 
torilor, instalând ca director 
pe tov. Huh Adam, mun< i’ >r 
mecanic.

Importanța și consecințele 
naționalizării industriilor j- 
supra economici naționale,

1 au fost scoase in evidență 
| de secretarul org. de Plasă 
I P. M- R. tov, Doda Mihail

și de iov. Ziglen* ,ittu <1 tuț.. 
fiind și delegatul |u.i<-ț»nt ț 
P. M R. Deva tov, M : Mo 
i .ii u, di.jKt ■ are tio.ti <it' «:• r 
iov. llub Adam. și a luat 
angajamente noi i pentru m t 
firea producției, pentru bu
na paza și perfecționare > 
intre prinderii trecuta la St r 
S au expediat ti 1 gram,-; - 
al P. M- R. precum și 'ri 
ternului Democratic, j„ii. 
cari muncitor^ își exprimă 
recunoștința față de a> .ia 
■ ari le poartă grija-

S'a tr,.cut apoi la invc tla- 
rierea intr< gei irjreprjndm i

Mihai Popovid ecreap

(Coetinuare in pag. III a)

In țările unde pătrunde imperialismul, -
acolo înflorește fascismul

—= de A. BELOV —-
Rcacținnea americana nu se limitează la infiltrarea spiritului 

militarist in «co de din Statele Unite, ci își exercită influența și în 
țările ce se află sub controlul (, sau dominația cereuii'or imperia iste 
ale Americii.
Astfel, de pildă, Turciei i șe a- 

cordă un „ajutor” economic, caro 
de fapt înseamnă subjugarea econo
mici naționale turce intercse'or mo-

Declarația miniștrilor de externe 
ai U. R. S. S., Albaniei, Bulgariei, Ceholovaciei, Iugoslaviei, 

Poloniei, Republicii Populare Române și Ungariei 
în legătură cu hotărîrea Conferinței dela Londra cu privire la Germania

BUCUREȘTI. (Agcrpres). La 7 
Iu«ie a fost publicat co.nunicatul 
relativ la terminarea conferinței delâ 
Londra a celor 3 puteri S a e e U- 
nite a!e Americei, Marea Britanie și 
Franța cu privire Ia problema ger
mană. Comunicatul cuprinde expu
nerea motivelor adoptate 'a con e- 
rința secretă menționată cu privire 
la German a astpra ț rinei; a e.or | ro- 
bleme politice și economice, pre
cum și tn chestiunea modificării 
frontierei occidentale a Germanie^ 
deși informa.i ’e apărute în presă a- 
rată că comun calul Irece sub tăcere 
unele hotărîri luaie la conferință.

Convoca, a conferinței dela Lon
dra înseamnă călcarea a ordalui de
la Potsdam, după care proble - 
mele privind Germania, trebuesc să 
fie supuse spre soluționare celor 4 
puteri — URSS, USA, Marea Bri
tanie și Franța.

Deasemeni nu se poate trece cu 
vederea faptul, ca la aceasta confc-

rință separată a celor trei puteri au 
fost invitat ca să participe și țărilfl 
„BENELUXULUI” (Belgia, Olanda 
și Luxemburg), deșt la această con
ferință nu au participat stale limi
trofe cu Germania ca Polonia, Ce
hoslovacia, precum și alte țări direct 
interesate.

Convocarea conferinței se, a a e el 
la Londra, cu privire Ia problema 
germană, dovedește că guvernele 
Statelor Unite ase Ameri.ei, Mareij 
Britanii și Franței, care au organi
zat această conferință și an pus ca 
scop lichidarea Consiliului Miniștri
lor de Externe creiat la conferință 
dela Potsdam, precum și lichidarea 
mecanismului de co.itiot quadripartit 
în Germania, instituit mai Lia.nte 
pe baza înțelegerei între cele pa
tru State, Această încălcare a a- 
cordurilor anterioare între USA, U-’. 
R.S.S Marca Britanie și Franța cu, 
privire la problema germană pre
cum și nerespectarea obligațiunilor!

cu privire la consultarea țărior in
teresate, se petrec în văzu! luturo a 
și duc la zădărnicir.a a ordutui dela 
Potsdam, cu privire la demilitariza
rea Germaniei, arând ia s.op să nu 
admită repetarea agresiunei Germa
nici în viitor.

(Continuare in pag. IV-a)

nopoliste, dar în acelaș timp, re
acționarii americani pătrund in a- 
ceastă țara și pe linia culturii. Cen
tre importante ale propagandei a- 
mericane au fost înființate în dife
rite puncte de pe teritoriul tuic. In 
afară de. Biroid a meri an dc infor
mație internațională, mai iuncțio- 
nează așezăminte de în.ă'ă.nânt a- 
mericane „Colegiul Robe.F’, Cole
giul american pentru tineret diu 
Istambul și colegiile d.n Coat și 
Ișmir.

Turcia este inundată de filme, 
cărți, ziare americane, iar sute de 
studenți turci pleacă să-și facă stu
diile în Statele Unite.

Americanii favorizează, prii tot 
felul de mijloace, militariza ea ti
neretului în Turcia

„Sub steagul verdo al Isla 
inului"... se ascund urechile 

imperialiștilor americani
Ideia utilizată în acest scop este

burtea ^Suprema
a p«*cnun|al senCnța 7n prccesul 
masacirelcr alela 3așî alîn 3unîe 1941

In baza articolului 3 din legea 291—947 de urmă
rire și sancționare a criminalilor de război instanța a 
condamnat la muncă silnică pe viață și 10 ani degra
dare civică pe principalii vinovați din procesul masacre
lor dela Iași din Iunie 1941, iar restul acuzaților au pri
mit condamnări dela 5 la 25 ani muncă silnică.

cea a superiorității rajbatc a tur
cilor fața de toate creat popoaie 
ale lumii. Ideca origina a liiuJ ar
gumentată de te rii țaiz'e -i pan 
turce. In virtutea acestor teo.ii de
lirante, întreaga lume turca, deci 
si teoriile corespunzătoare t c-bue- 
să constituc un -ingur organi-m de 
stat

Această propagandă poate ii in- 
tâlnită nu numai în presa oii liană 
si perioci a l..r n. ,1 a ,n ; . < țtj
pentru copii și tineri.

In manualul .de geogrAi al lut 
Hamid Selian pentu c'a i Jll a se
cundara -e afirma iă lumea iurcă sc 
întinde „dela țărmul Marii Medite- 
rane până in Chină, din Siberia și 
până in India șl țările aratn-, Ace
laș autor mai fa.e o descoperire sen
zaționala- găsind turei în tracii 
apuseana pe malurile Volgii. iu 
Caucaz, Iran, în Altai, l.ieuți. In 
ce privește locuitorii Repuij î ,i; <- 
vietice Tur.mene. ac ș ia unt on- 
siderați in jntiCgime turci

Asemenea tcor.i ra i te . u-t lue 
baza programatica a mar.i orga
nizații de tinerei Jzgiler”, «aia i’r.tț 
metodele ei <o ' za iide' i'.eani- 
zația fascista / iitlctjugcn\c t 
tinerii căpătă o ,.,-fnicție ; rciiiilj- 
tarâ, fiind educai îi sprii ■■ inis» 
și naționalist

Dealtlc!, a e â î inte'e si: e ioa e 
tic invățamâ ;t din Turcia au deve
ni' un bun adăpost al pro e.-oriloc 
1 ii.'c.iști, Co esprnle. tul za |.,j 
merican „Dailv xe-vs”, Jo n hal - 
arată înlr’o informație t i is zidu
lui său ca din 132 "rofesc'i - i lec
tori ai universita i> din la.rt? iihul, 
92 sunt germani. Evi.'etv, a ești 
profesori continuă ,ă pre i. mai 
departe „teoria rasia'ă’. • Tg .niza-

(Contlnuaie tn pag, III a)



—PAG IN A FEMEII
LA CENTRELE OE LAPTE 

din ValeaJiului se hrănesc zilnic un 
număr de 7053 copii și 850 mame

La 1 Iulie a. c.

Centrele pentru fabricarea
conservelor populare vor intra în funcțiune

Guvernul demo.rație a' (Mii și-a 
pus ca sarcinii importanta, ocroti
rea mamei șt aco|iuui, inscriind-o 
și într’unul din aiticole.e nouii no;is 
tre Constituții și consfințind-o ca 
lege.

Centre de lapte, cămine de zi, 
leagăne, maternități, dispensării pu- 
ericole, spitale d« copii în iințatc, 
sunt acțiunile duse la îndeplinire 
de către guvernul RI’.R., îi vede
rea ocrotirii mamei si a copilului,'

In Valea Jiului, iu afară de că
minele de zi, creșe, leagăne etc.' 
centrele de lapte aJuc im însem
nat aport sănălăpi și bunei dezvol
tări ,a copiilor, prin hiaia distri
buită.

In număr de 53, centrele sunf, 
răspândite la Petroșeui, Pclrila, Lo- 
nea, Biinibești-l-iveze.ii, An.noa » 
Vulcan și Lupeni -i hrănesc zilnic 
un număr de 7053 copii și 850 
mame cu pâine, lapte, grăsime, za
hăr, griș, marmeladă, fasoe sau 
pastă de pește, toate distrijul.e cen
trelor de cătțre Comitet..! X a ional da 
Ocrotire a Copilului. ,

Făcând un bilanț al tuturor ali
mentelor distribuite în centrele din 
Valea Jiului, numai în luna Mai 
a. c. s’a ajuns la următoarele citlcfe:

190.473 rații distribuite, care au 
cuprins toate alimentele mai sus 
citate, 6000 kg. lapte praf (con- 1 
deusat). 500 !<#. zahăr, 700 kg.' ; 
untură, 700 kg. untu ă de ț eșle^ 
590 kg marmeladă, 1000 kg. fasole, 
și 100 kg. pastă de pește.

Plus de aceasta copiilor li s’au 
dat vitamine, tonice și sa.e iodala 
contra gușei.

In afară de hrana zilnică cen
trele de lțpte sunt asistate în per
manență de un medic. Copiii sunt 
cântăriți în mod periodic și astfel s’a| 
constatat un progres uimitor în ce» 
eace privește desvoltarea și sănă
tatea micilor fii de mineri. i

Femeile din U.F.D.R. duc în cea 
mșu imare parte inun a în aceste 
centre. IJn număr de 156 femei 
prestează zilnic câte 5 ore pentru 
prepararea laptelui și distribuirea 
lui precum și a tutuioțr aimentelor.

Toată munca ce se depune atât 
din jrartea femeilor din U.F.D.R-

30 zile IUNIE 1948

Calendar muncitoresc
Soird«r.43l Zila trec 178

■ ap. 20.3 SbO ZîJ« rim 188

Duminică
1946—Sesiunea C.E. al F.S.M. la 

Mosceva.
SESIUNEA COMITETULUI EXECU 

TIV AL F.S.M. LA MOSCOVA , 
(Iunie 1946).

La această sesiune impar.anta — 
prima după inatitulrca F.S.M. h 
Paris în 1*45 — s’au examinat
următoarele probleme:

1. Problema recon-truirli ți i 
berci funcțiaia i a sindi a elor ger
mane in toate z«nele

, 2. Reprezentarea F.S.M. îi O.N.U,
și îndeosebi în Consiliul econo nid 
și social. i

3. Atentatele <»ilra libenă ii sin
dicale dia Grecia.

4. Organizarea blocadei economi e 
a regimului îran hi-t din Spania.

De vânzare dormitor 
și ale mobile, cum 
și lucruri casnice 
și o vană emailată

A se interesa la Adm. ziarului 

cât șl a mcdiJlor si coipiilui di 
dactic din Valea Jiului, se face tir 
mod voluntar, din dorința fiecăruia 
de a sprijini cfo.ful guvernului șl 
a partidului de avantgardă menii 
să dea țârii copii sănătoși voinici și 
bine educați capabili să fa li din 
țara lor o Republicii bogată șt 
fericită

Cu ocazia sărbătoririi 
centenarului revoluției din 1848 
locala D. R. Deva a dat un
reușit festival artistic

Iii ziua ele |8 Iunie a. c., 
a avut loc in sala cinemato
grafului Progresul" progin 
mul artislico-i ultural. dat ,1,- 
(minora Femeilor Democa 
te din Remania locala Deva, 
cu ocazia Împlinirii a 'toc. 
ani dela Mare a Revoluție d:ii 
1848.

Festivalul a fost deschis cu 
conferința prietc-nei Olga Sa 
\ u, dup.i < are a urmat pro 
gramul artistic compus^din 

închiderea școlii de îndrumătoare 
de pe lângă subfiliala 
U. F. D. R. din Crișcior

Zilele acestea a avut lo< la
subfiliala (’. F. D. R. din 
f-'rișcior, închiderea cursuri 
lor Școlii de îndrumătoare 
frecventată de 2o mdinbre 
ale organizației din localitate

Cu ocazia festivității de 
închidere au vorbit prietene 
le absolvente Valeria Mogo 
șan și Sicoe V. despre figuri 
luptătoare în Revoluția din

Solemnitatea deschiderii 
clubului muncitoresc 

„Nicolae Bălcescu“ din Ghelar
Zilele trecute, în prezenta, 

reprezentanților org. P. j\[, 
R. și ai Sindicatului din lo-> 
calitate- a avut țoc la Ghc- 
lar deschiderea clubuluii mim 
citoresc ..Njcolae Bălcescu”.

Acest club, deschis prin

Convocare
Comitetul Sindicatului Func
ționarilor Particulari învită 
pe toți membrii si ia parte la 

adunarea generală
ce se va ține Duminecă 27 
Iunie 1948, ora 10, în loca
lul U. T. M.
Prezența obligatorie

I )in inițiat^ a ( . (. al l ’.1
D.R. au luat ființa pe lin 
ga toate judcțciiele IL .1' D.
R. din țară, cursuri de C<H1 
servarca fructelor și legume 

i lor, în cadrul cărora gos 
1 podinele să fi< lămurite d» 
' felul cum se pot conserva 

fructele și legumele pentru

cântece, executate de eleve
le și elev'i liceelor din loc 
conduse de prietena plot. 
Sttirzu. un reușit dans exeni 
tat de prietena Garai, un la 
blou vivant,și recitări în lim 
ba româna și maghiară. In 
încheiere a fost jucată piesa 
de teatru ..Digurile” inter 
pretată de ufederiste cu eon 
Cursul tinerilor dela alte or 
ganizații. -1,

1848 iar la sfârșit a luat cu 
vântul prietena Duport Mă
rie, responsabila școlii, fa - 
când un scurt moment po 
litic insist ind mai ales asii 
pra ultimului mare eveni - 
ment petrecut în țara noastră 
trecerea principalelor mijloa
ce de producție în mâinile I 
Statului.

munca și sârguința comite
tului de intrepri.id •re, cu con
cursul neprecupețit al org. 
1’. M. R. va da posibilitate 
muncitorilor mineri din loca
litate. să-și ridice nivelul cu] 
titrai, politic și ideologic, pen 
truca prin muncă și cultu
ră să lupte cu mai mult suc
ces pentru binele și prospe- 
ritateea R. 1J, ]<?

PUBLICAȚIUNE
Cercul Teritoria'. Huaeiloa a anga

jează zidari pentru construirea a 
6 cuptoare mari de pâine. 1

Ofertele se vor primi la Cercuț 
Teritorial Hunedoara Serv. Cazar- 
mărei. 

iarna, înir'iin mod cât mai 
ușor și mai puțin costisitor.

In cadrul a< țiunei pmtrii 
pregătirea cadrelor necesar,- 
centrelor de labiicat, conser
ve de tip popular, în ziua 
<!<■ 22 Iunie la Deva, a avut 
)<>< deschiderea cursurilor 
pentru inițier(a conducătoa
relor celor |2 centre oe vor 
fi inliiiițale io curând.

Cursurile luncționează pț» 
lângă agenția Soc. Sol vacar 
și Simt urmate de rt sp msabi 
lele de plasă .3 resorturilor c 
conomice a|e l'. F. D. R, iar 
lecțiile sunt predate de tov. 
ing. Răileanu Lansa și ] g 
csci Elisabeta.

După terminarea cursului 
județe in- care va dura patru

Solemnitatea încheerii sărbătoririi 
Centenarului Revoluției 

din 1848 în Capitală

| res.. Rri au început in Ca 
pitala. pe stadionul. C. F. R. 
Ciulești, mari manifestații 
artistice populare închinate 
încheierii sărbăto: ii iiCentena 
iubii Revoluției din 1848.

Maniefstațiile s'au dvsfașu 
rat în prezența membrilor 
Prezidiului Matei Adunări 
Naționale, a membrilor Gu
vernului R. P. R. a reprezen 
tanților corpului diplomatic! a 
autorităților civile și milita
re a reprezentanților condu
cerii organizat ilor de masse 
!și a unui numeros public

După defilarea echipelor 
de dansuri țărănești, a echi 
pelor sindicale și școlare, a 
orchestrelor de funcționari și 
elevi întrunind peste 2.000 

Au apărut în Editura
Partidului Muncitoresc Român

l't. Engels: Origina familiei, i, a proprietății private și a 
Statului.

V. I. Lenin: Revoluția proletară, si renegatul Katirs i - 
ed. 11.

1. V. Stalin: Despre materialismul dialectic și mate' 1- 
lismul istoric — cd. 11.
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zile, cursislc-le vor ține lecții 
pra< lice < u responsabilele (.'. 
F. D. R., de|a sal'1 in plasei? 
respective, urmând ca până 
la 1 lulij sa fie puse in lup 
ți mic ce]e j2 centre pentru 
fabricarea < onscrve'or popu
lare.

După (tun ani 111a1 ară'at 
in ziarul nostru scopul ace 
stor centre este de a isc da po
sibilitate țărănimii d ■ a-și pre 
gali pentru iarnj conserve 
de legume și fructe.

Centrele vor fi înzestrate 
cu aparate technice necesare 
fabricării conservelor ur - 
mâiid ca sălenceie să-și a- 
ducă doar cantitățile de 1 gj 
inc sau fructe pe c aredorc-c 
să' ]e conserve.

de participanți, manifestații
le au losl deschise prin sein 
utilizări de tulnic făcute de 
8 fete clin țara Moții,jr.

Și au dat concursul nu ie 
rotise ansambluri clin diferite 
părți ale țării.

Majorarea 
alocațiilor de hrană 

pentru internații 
din spitalele și 

sanatoriile C. C. A. S.
In vederea îmbunătățirii 

hranei bolnat ilor internați 
în spitale și sanatoriile 
Casei Centrale a v-Xs gurariler 
Sociale, a fost majorată al* 
cația de hrană dela lei 30 l i 
50 lei pe zi.
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In țările unde pătrunde imperialismul
acolo

J

(b j. 'JSbiI u[p aaeiujf))

țiik pan turip se j nini'.țe^c ca uliii 
< -crcilc, vidând sa riiuita^a ,,6Ub 
stindardul wrde 'al Islamului'’ pi 
toti niusuliiiaiiii în <adru'. 
hii turc.

1 asjșt'i pan turci au rdit.i 
ric întreaga de car i i ii »a ac C 

rasist, Reviste ca 
uJrt”, )i Imn”, ; jOrglichon' 
ciaralli’’, exaltă în arii o'elv lor șch 
xiiH’iuiul și ia dăinui

1 in realii aceashi bucătărie las 
i'-îa și na/iUa e tu spriji ijlă du a< 

nicricani care nuinulțuiniț de con
trolul țx* care-l au a^ilpra arniatuî 
iurte, prin intermediul instructori 
lor militari, 
-de educație 
/ârt ale 
sfurma .
JA
lor imperialiste.

stătu

• J

utilizează și sistemul 
și formele <le organt- 

tineretului, pentru a Irail- 
1 uleia intr’o platformă care, 

servească în'ăptuirca planurilor, 
I

.Puriătorii de 
asmonstra(iile 
din China

culiurâ" și 
studențești

In China, purtătorii de cultul^ 
americani. în afara de presă, radio 
ți cinematograf, încearcă instruirea! 
ideologi a a lini retului cu ajutorul aț 
.șezămintelor șco are și a orea izațiiț 
lor misionare de binefacere și 
culturale.

Copiilor și t n i 'or li e insuflă' 
{Sentimente de venerație fața de a- 
mcricani. Istoriei și geografiei Sta
telor Unite li se acorda Î:1 școli a- 
proape tot atâl timp cât .și i toriei 
și geografici Chinei.

Despre Uniunea Sovie i.-ă re spune 
ca e ,.o țara vecină cu China, care 
ca și China a fost salvata de Sta
tele. Unite în decursul celui de-af 
doilea răsboiu mondial’’.

Dar despre rolul hotărîtor al a- 
cestui vecin al Chinei în obținerea 
victoriei împotriva forțelor fascis
mului, nu se suflă o vorbă. (

„Binefăcătorii’’ și „purtătorii de 
cultura’’ de peste Oceau, au depus 
deosebită stăruință în organizarea 
învățământului superior în Chica, sub( 
directa conducere a unop organizații 
științifice și misionare americane. t

In Universitățile „Cinhau” și 
„Ianțin’’, unde rector este a.tualui 
ambasador american Stuard, se ru
lează gratuit filme ce proslăvesc 
Statele Unite, se organizează dife
rite expoziții, șî Uneori, câte un 
chefuleț, ca să mai însuflețească ti
nerii studenți chinezi

Cu luate aceste efoituri de cap- 
Wre a simpatiei intelectualilor chi
nezi, chiar universitățile de c;jre am 
pomenit, s’au transformat în fo
care ale mișcării anti-ainericane. De 
aci au pornit demonstra.iile studen
țești împotriva intervenției State 
lor Unite în afarerile interne a’e Clii-1 
nei la care au luat parte 3COOOJ în
tineri chinezi. Sunt deasemeaea frec
vente cazurile când studenții care 
au absolvit șvolile militare americane 
refuză să lupte împotriva propriu
lui lor popor și se înrolează în ar
mata populară.

Mac Ar.hur protejata 
pe militariști japonezi
Dar activitatea acestor „purtăto

ri de cultură’’ americani n’a cruțat 
■ici Japonia. Este îndeobște cunoscut! 
că școlile japoneze erau centre de 
pregătire a sute de mii de ucigași 
patentați. Din acest motiv, .problema 
reeducării poporului japonez con—< 
stitue o problemă vitală atât pen,- 
tru Japonia actuală cât și pentru ce
lelalte i-opoare, interesate a asigura 
pacea și securitatea.

In rezoluția luată de Comisia pen
tru Extremul Orient la sfârșitul lu
nii Martie 1047, se prevedea: des
ființarea oricărui învățământ militar, 
înlăturarea predării religiei de stal, 
tnterziecrea jocurilor militare, con
cedierea profesorilor cu idei mili
tariste.

Guvernanții japonezi, protejați de 
statul major al lui Mac Arthur n’au 
făcut nimic din țoale acestea, dim
potrivă, au pornit la o reorganizare,

înflorește fascismul
a asociațiilor fasciste, tu școli șî linii 
verși fă ti. I

Cu ajutorul bisericii reunite a 
Statelor Unite și Canadei șe con- 
struește în Japonia ,,Unlverbilale;v 
ueștină interna’ională’’ în care s op 
au fost alocate zece milioane do
lari. In acelaș timp, guvernanții ja
ponezi alunga din po»tu i profesorii 
deinocrați, recurând la cei cti sen
timente șoxiiie și anii democialice/

Criminalii de războiu hit- 
leriștl lac educația tinere- 
retu'ui german.
Cât privește zonele apusene din 

Germania, autoritățile de ocupația 
încurajează educația militai istă a ti« 
neretului. Constituirea unei organi
zații democratice de tinerel în cadrjui 
național german, cerută de Uniunea 
tineretului german liber", a fost res
pinsă, în schimb ocppanții americani, 
englezi și francezi îngădue și spri
jină chiar organizații fasciste ca 
„tinerii viking,”; „Tinerii vulturii’’ 
„Uniunea tinerească gc mană sudetă 1 
Gruparea poloneza vanătorcască ’ț 

al „Uniunii) 
hitleriste, uit

»>
Postul președinte 

sportive imperiale” 
anume Din, conduce actualmente ac
tivitatea sportiva a tineretului ger
man din zonele de ocupație ameri
cană. i

Iar în zona britani.ă, autorită
țile militare favorizează așa zisul 
„Cămin Sf. Miliail” din Bleheim, 
în apropiere de llamburg. Aci sq 
organizează cursuri pentru foștii au
dienți ai „Castelului ordinului Son- 
hofen” unde ,șe pregăteau șub re
gimul hitlerist, funcționarii și ofi
țerii superiori S.S. Tot în acest că
min s’au organizat cursuri pentru 
foștii conducători ai „Prestației în 
muncă” hitleriste, condusă de cri
minala de războiu Gertruda Beumer, 
una din organizatoarea „prestației 
de muncă” hitleriste.

*
Toate aceste fapte a ală îji mod 

clar că regețiunea americană slimu 
lează spiritul fascist și militarist 
al tineretului, tinzând să transforme^ 
tarile de sub controlul american;, 
în iunelte sigure ale politicii sale 
imperialiste . i

vi- 
nl- 
lo-

va

Anunț
Potrivit dispozițiunilor în 

goare și până la contramandare, 
ciun învățător nu poate părăsi 
calitatea.

In tot acest timp, munca
consta în lucrări de administrație f .o< 
Iară și gestionară, precum și co
lectarea plantelor medicinale.

Toți membrii corpului didactic, 
vor colabora intens cu toate orga- 
zațiile de massă, pen ru desăvârșire^ 
planurilor și sarcinelor In munca 
pentru redresarea economică și ri
dicarea socială, culturală și politi
că a satului.

Nu se aprobă nici un alt fel 
de concediu decât medical.

In acest scop se va înainta ce
rere timbrată cu avizul direcțiunii 
și motive absolut serioase.

In vacanța anului 1947 - 1948, se a- 
cordă tuturor membrilor corpului di
dactic numai 20 zi c concediu. Con
cediile se vor acorda prin rotație^ 
jumătate din personal va pleca îrr 
Iulie și cealaltă jumătate in Au
gust. Celor ce vor încerca prelun
girea de concedii sau mai mult ne- 
prezentarea la timp, li se va reține 
salariul.

Repartizarea în concediu se 
face de directorii școalelor, cari 
răspunde de orice abatere.

De asemenea se cere plata abona
mentelor la ziarul „Zori Noi” cu 
posibila urgentă din partea tutu
ror școlilor.

(
va

vor
1

Inspector județean
A MANGIUREA

p Subinspector, 
P. JEMĂNEANU

Această educație este In fla
grantă contradicție cu principiile e- 
ilucației sovietice, care se bizuia 
pe ideile deplinei democrații, 
respectarea drepturilor tuturor 
poarelor lumii, la r> existența 
de|xnden(â. Educației sovietice 
și educației ce este înfăptuită in 
rile nonei democrații, îi sunt cu 
tul străine ideile militariste

Propaganda 
inevitabil sentimente de repulsie și 
desaprobare în sufletul tuturor oa
menilor cu onrecari convingeri de
mocratice.

pe
Pl
in
ea 
tă- 
t<j-

*
militai ista stârnește-

A Belov I

Așa înțeleg muncitorii
dela industria forestieră S. I. A. B. din Vața 
de Jos să-și manifeste bucuria față de actul 

naționalizării
fUrmure dii pag. Ti]

precum și a materialelor afla 
toar< la pădure. De re 
mar< al este faptul că înce
pând < liiai < u a doua zi de 
la pn luarea întreprinderii de 
către muncitori sa mărit 
transportul lemnelor dela ~ 
la io vagonete pe zi, iar în
cepând <u săptămâna vii - 
toar< , muncitorii vor fa< e

câte două transporturi) zilnice 
realizând astfel 2o de v.țgo- 
ncte de lemne la zi.

lata cum înțeleg mun1 i 
torit din intreprjnderea ,;S. 
1. A B.” să-și manifeste Re
cunoștința față de actul re
voluționar al naționalizării.

La mina de cărbuni din 
„TEBEA", instalarea noul.fi 
director

O puternică lovitură dată 
ațâțătorilor la război
(Urmare dia pag. l-a)

cu o logică (k fier, scopurile 
politice agresive ale impe - 
rialiștjlor anglo-saxoni ur - 
mâți de guvernele slugarni
ce din Franța și Bene-lux, de 
datați* prezintă cu ( laritatc. 
țelurile politice ale puterilor 
participante la Conferința 
din Varșovia în chestiunea 
Germaniei, țeluri < are sufli 
în acela? timp ale foițelor pa 
‘ ii și democrației, din lu
mea întreagă, țeluri care co
respund și intereselor popoa 
îelor din apusul Europei", 
spune în articolul său tov. 
Silviu Brucan.

Declarația Miniștrilor de E

xlerne dela Varșovia, expri 
ntând solidartiatea și voința 
de pace a țarilor din răsări 
lui Europei, va constitui o 
nouă și grea lovitura pentru 
ațâțătorii la război și va so
lidariza și mai puternic o- 
pinia publică a tuturor po 
poarelor iubitoare de pace 
cu politica limpede, fermă 
și constructiva a lagărului oe 
mocnită și antiimperialist 
în problema Germană”, con
tinuă autorul articolului. <o,i 
chizând că „ai eastă decla 
rație va deveni steagul de 
Iuțită, pentru toți care mili
tează pentru ca Germania sa 
nu redevină focarul unui nou 
război mondial”.

în persoana tov. 
Stanciu Țcvio, mun* tor mj 
ner ,s’a făcut in prezi-nț i tov 
'J'omuța V. delegatul județe- 
nei P. M- R. Deva, cari a a- 
ratat rostul naționalizării și 
foloasele pentru clasa munci
toare < e decurg din ac(-ri u< t 
unic până in prezent în i to- 
ria politică a Țării noastre.

In fața unui mari- număr 
de muncitori mineri, după e- 
numerar( a diferitelor razuri 
de exploatare barbară a tnuri 
citurilor de către ve< Ini cmi 
ducători, și a neajunsurilor 
de care Suferă mina ca : sur 
păli de teren, munca primi 
livă prin transportarea < ar 
bunelui cu așa zisele ..tan
curi”, până la vagonete etc. 
tov. Stanciu Tevie și-a luat 
angajamentul ca în scurt 
timp, prin betonarea galerii 
lor cu blocuri de andezid pen 
tm evitarea surpărilor sa se 
ajungă la o producție mărită.

Mihai Popovlci, coresp.

Vigilența de clasă trebue mărită
(Urmare din pag. l-a)

potriva celor ce muncesc A 
cum mai mult ca oricând,'ca
pitalistul scos din întreprin
dere, nu se va da înapoi de
la cele mai criminale acte 
de sabotaj și de răzbunare. 
Deși a primit o lovitură pit

ei nu a (fost încă 
complect, nu a fost 
imposibilitatea de a

ternică, 
sdrobit 
pus în 
acționa împotriva clasci mun 
citoare și a desvoltării demo
crației populare. După națio 
nalizare, lupta de clasă nu 
slăbește, dimpotrivă, ea se 
ascute, se întețește.
„Nu s'a pomenit încă în 1- 

storie, ca claSele muribunde 
sa părăsească scena de bună 
voie" nc învață Stalin. Și 
aceste cuvinte ale marelui 
nostru dascăl, s’au verificat 
prin atitudinea capitalismu
lui din țara noasțră, atât îna
inte cât șiedupă naționali
zare.

Sunt o serie de cazuri'în în
treprinderile din județul no
stru cât și în întreaga țară, 
care nc dovedesc cât de just 
cea de a doua plenară a C. 
C. al P. M. R. atrage aten 
ția org. de Partid de a ză
dărnici cu energie orice fel 
de manifestări dușmănoase 
din partea capitaliștilor și a 
cozilor de topor. Ea atrage 
atenția membrilor de Partid 
asupra primejdiei pe care o 
prezintă orice autoliniștire și 
culcare pe laurii victoriei, o- 
rice uitare a faptului că în
frângerile suferite de dușma
nul de clasă duc la forme 
variate și tot mai ascuțite a

sau 
pro 
na-

rezistenței opuse de dușman.
Lupta capitaliștilor împotri 

va clasei muncitoare se ma 
nifestă sub diferite torni». 
Dcacea, nu este permis <a 
muncitorimea cinstită să va 
dă în diferite „accidente" de 
importanță, mai mică sari 
mai mare, „niște simple în
tâmplări" produse din „nea
tenție sau „lipsă de ex
periență".

zXstfel dd întâmplări" 
„mici accidente" s’au 
dus și în întreprinderile
ționailzate din județul nostru.

Astfel, la magazia de căr
buni a atelierelor de pe lân
gă exploatările „Mica”, nu
mai la câteva zile după națio 
naliz.are s a produs un înce
put de încediu. La exploată
rile mjnere din Tejiuc, tie- 
nul care transportă minereu 
dela miină la furnalul din 
Călan, caic era condus de'un 
mecanic fost acționar, a de
raiat. La minele de cărbuni 
din Țebea, s’a surpat o ga
lerie și s’a produs un 
cendiu în mină.

Aceste întâmplări nu sunt 
altceva decât noui forme de 
luptă, mai ascuțite mai duș 
mănoase, ale capitalismului 
împotriva muncitorimii, care 
ne dovedesc cât este de nece
sar sa ne mărim vigilența, să 
ascuțim lupta împotriva ‘duș 
manului. Deși scos din între
prindere capitalistul mai are 
elemente în sânul clasei mun 
citoare, cu moral înapoiat, 
de care se folosește pentru 
a corupe, a provoca desmățul 
indisciplina și haosul, pentru

lll

a afla secrete de Stat și de 
fabricație. Dușmanul se fo.O' 
sește astfel, pentru a găsi 
punctele slabe, pentru a pro
fită de indiferenț^ațădeca > 
za comună, de „idulgență ’ 
și de „sentimentalism” pen
tru a-și duce lupta sa crimi
nală împotriva clasei munci
toare.

Aceste atitudini” care a- 
jută lupta dușmanului de cla
să, trebuesc descoperite șt 
combătute sub orice formă 
s’ar manifesta. Datoria fie
cărui muncitor conștient și 
patriot, este să-și mărească 
vigilența împotriva dușmanu
lui, de a observa tot(ceeacese 
petrece în jurul lui, de a 
combate cu înverșunate de
lăsarea, neatențiia, lipsa de 
vigilență și comoditatea, ca
re se exprimă prin formula 
„nu mă bag" sau ,;nu mă 
interesează”, de a descoperi 
și a izbi fără milă uneltirile 
dușmanilor și ai agenților lor 

Vigilența muncitorească șj 
lupta împotriva dușmanului 
de clasă, — acțiuni în care 
membrii de partid trebuie sâ| 
dea exemplu, — trebuie „ 
fie în permanență trează și 
ascuțită.

Vigilența muncitorimii, a 
te și trebuie să înlăture s.e 
botajul dușmanului de clasă, 
asigurând alături de o ro 1 
nică activitate in câmpul 
muncii — desvoltarea in ce
le mai bune condițiuni a în
treprinderilor naționalizate—< 
sector socialist în econo - 
mia noastră națională.

. _ I. BRANEAI f

noul.fi
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ai U. R S. S„ Albaniei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Jugslaviei, 
Poloniei, Republicii Populare Române și Ungariei

în legătură cu hotărîrea conferinței dela Londra cu privire la
(Urmare din pag;. I a)

HoUrîrile <Jc a Londra iirmare.-c 
nu si prevină | o ibilita ca unei noui, 
agresiuni germane, <i transformă par
tea apuseană a Germaniei 
și în primul lând indus
tria grea din Ruhr fntr'un instrument 
l>«atru refacerea potențialu'.ui de 
război al Germaniei pentru a 1 fo
losi în scopurile strategice de răz- 
boiu ale Statelor Unite și ale Angliei

Recunoscând impo ibilita'ea de a 
atrage în planurile strategice de răz- 
boiu ale USA și Marei Britanii !n< 
treaga Germanie, conferința dela 
Londra tinde să transforme zona oc
cidentală a Germaniei întRo bază 
a acestor planuri, rupând aceste zo
ne de restul Germaniei .

I.
Hotărîrile conferinței dea Londra- 

sunt îndreptate cu desăvârșire p li
tru scindarea și desinembrarea Ger
maniei, renunțând chiar și la recu
noașterea verbală a unității politice 
și economice a Germaniei asupra 
căreia Înainte guvernele S a'e or U- 
nite, Marei Britanii și Franței făceau 
declarați i-

Aceasta înseamnă că între U.S.A. 
Marea Britanie și Franța s’a înche
iat o Itranzacție pentru înfăptuirea 
scindării și desmembrării economi, 
ce și politic a German ei și pentrti 
crearea în zonele occidentale a unul 
guvern separat, care să se ojiună ce
rerilor legitime a'.e poporului ger
man cu privire la unificarea și de
mocratizarea Germaniei.

In afară de măsurile arătate mat 
sus relativ la sciziunea și desme.n- 
brarea politică a Germaniei, guver
nele Statelor Unite, Marei Britanii 
și Franței aplică actualmente o nouă 
măsură în vederea scindării Germa
niei.

Imediat după terminarea confe 
rinței dela Londra Statele Unite, An
glia și Franța au început să aplice 
o reformă monetara, anunțată la 
18 Iunie pentru zonele occidenta'e 
ale Germaniei, de,-i comunicatul nen- 
ționat a trecut sub tăcere ho ăr.îrile 
conferinței dela Londra asupra a- 
cestei probleme. Reforma mone arfl 
•eparată în zonele occidentale ale 
Germaniei a fost î.ifăptui ă î:i ciuda 
necesității evidente de a se înfăp
tui o reformă mone ară u i.ă pentru 
întreaga Germanie, pe baza unui 
acord între URSS., USA, Marea Bri- 
-tanie și Franța, așa cum propusese 
guvernul Uniunii Sovietice. In lo
cul unui sișten mc-netar unic, car? - 
existat până acum cu aceeași mar.ă 
pentru întreaga Germanie, a;a cum 
a fost stabilit în timpul său pe baza 
înțelegerii între cele patru puteri — 

'guvernele Statelor Unite ale Ame
rica' Marei Britanii și Franței au 
Înfăptuit în mod separat reforma 
monetară și au stabiil pentru partea 
apuseană a Germanie; o al ă marcă,

Întreaga reformă moneiară din 
zona occidentală a Germaniei, se în- 
faptuește în scopul de a asigur^ 
profitul pentru marii proprietari și 
în primul rând monopolurilor ger
mane, care sunt strâns legate

'de capitaliștii americani și 
britanici. Această reformă mone
tară amenință cu creșterea șoma
jului și Înrăutățirea situației ma
teriale a oamenilor muncii din Ger
mania occidentală și va duce la 
noui greutăți în relațiile economi e 

«cu alte țări..
II.

înfăptuirea politicei de scindare 
ți de desmembrare a Geațmaniei ză
dărnicește încheieiea tratatului da 
pace cu Germania, fără de care nu 
se poate termina cu starea de răz? 
boiu și regimul ița ctR) a(ție ce s’a. 

prelungit în Europa. Nu este în
tâmplător că în comunicatul despre 
conferința dela Londra nu se spune 
un cuvânt despre 1 ratatul de pa e cu 
Germania și ;iu se atinge chestiu
nea pregătirii tratatului de pace. 1

In timp ce interesele tuturor po
poarelor iubitoare de pa e cer grab
nica încheiere a unui ti a al iu Ger
mania, care tinde să ridice regimul 
de ocupație a Germaniei și să rea
ducă pe deplin poporul german la 
condițiunile unei desvoltări pașnice 
și democratice, — guvernele S'atc- 

>ior Unite ale Americei, Marei Bri
tanii și Franței, nu vor să admită 
grabnica încheiere a tratatului de 
pace cu Qerniania și tind să impu
nă zonelor occidentale din Germ» 
nia, „statutul de ocupație’’ al lor, ca 
să prelungească în mod arbitgar 
ocupația Germaniei impunând popu
lației Germaniei pove.i de ocupație 
pe ani îndelungați. Această poitică 
a autorităților americane, britanice 
și franceze, care duce la subjugarea 
populației germane, amânarea unei 
reglementări pașnice îU EirbraJ 
este in-ompa.ibilă cu sarcinile 
transformării Germaniei într’ua sfat 
iubitor de pace și democrat, este 
deasemeni incompatibilă cu năzuin
țele popoarelor spre o grabnică in
staurare a unei păci democra ice în 
Europa. (

III.
Hotărîrile adoptate la conferința 

dela Londra c u privire la structura 
de Stat a zonelor occidentale de ocu
pație in țjermania, sunt pătrunsa 
de un spirit antidemocratic. K

Toate pregătirile penlru convoca
rea așa zisei „adunări constituante 
și pentru elabo area Constituției Ger
maniei, sunt lăsate in mâinile ce
lor trei guvernatori militari și pri
milor miniștri ai provinciilor dig 
zonele occidentale (k ocupație ale 
Germaniei. Dela aceasta au fost cy 
desăvârșire înlăturate partidele de
mocratice /.indicatele și al e orgaJ 
nizații democratice,, care reprezintă 
interesele poporului german.

Planul anglo-american urmărește 
scopurile desmembrării Germaniei,- 
ceeace duce la desființarea Statu
lui german independent. înfăptuirea 
acestui fapt de federalizare „des
membrare” a Germaniei lasă ideig 
unității Germaniei în mâinile șo- 
viniștilor și revanșarzilor germani, 
care tind spre restaurarea Germa
niei ca o țară milifaristă dominând 
alte popoare.

IV.
Politica dusă de puterile ocupante 

din zona occidentală a Germanie; 
încurajează elementele germane re
vizioniste. >

Conferința dela Londra ocolește 
problema campaniei revizioniste, în
curajând în felul acesta tendințele 
agresive din sânul cercuri.or reac
ționare germane. In aceste condițiunj 
aplicarea de măsuri împotriva ori
cărei activități revizioniste consti- 
tue una din condi.iunile cele mai im- 
iportante ale întăririi păcii și secu
rității lyiropei.

V.
Hotărîrile conferinței de!a Lon - 

dra a celor trei puteri, subordonea
ză scopurile economice ale Germa
niei occidentale Statelor Unite și 
Angliei, făcând-o pendintă de aple
carea așa zisului „plan Marshall’’ in 
Europa. Aceasta înseamnă ca indu
stria și alte ramuri ale economiei 
din Germania occidentală, vor fi 
încătușate de planurile monopoluri
lor capitaliste americane și englez^ 
care tind să subjuge întreaga \iață 
economică ale zonelor occidentale

ale Germaniei și nu sunt deloc inte
resate în refacerea și in de.vul a ea' 
adevărată a industriei de pace, |>e 
cpre o consideră ca pe un concu
rent al lor. f

Poporului german tțjebue să 1 se 
dea posibilități largi pentru refa
cerea și desvollarea industriei de 
pace, a agriculturii, a transporturi 
lor, precum și comerțului exle.lor,*
— fără acestea Germania nu poate' 
să-și îndeplinească ob'igațiunile de 
reparațiuni de război față de ță; 
rile, care au suferit, de pe urma a- 
greslunei Germaniei.

Totodată In timpul uuei pe ioade 
stabilite trebue să fie menținut con- 
trolul celor patru puteri peniiu a 
nu admite refacerea industriei ger
mane de război șl militai i mului 
german. ,

VI.
Conferința dela Loidra a adopa^ 

o hotărîre specială în chestiunea 
Rulir-ului. S’a ’hotărît crearea unui 
organ special pentru controlul re- 
partiți-l cărbune'u', cocsului și oțelu
lui din Ruhr, compus din reprezen
tanții puterilor participante la con-i 
ferința dela Londra, scoțând de sub 
controlul acestui organ pro lucțlrtj 
de cărbune, cocs și oțel, lucru prin 
care se asigură păstrarea situației' 
dominante monopolurilor financiare- 
industriale anie.i.ane și britanice din 
industria RUHR-u'.ui. In felul acesta 
,în Ioc dx a preda trusturile și cartelu
rile carbonifere și metalurgice din 
RUHR în proprietatea poporalul 
german, — lucru asupra căruia a 
insistat atât URSS precum și alțî 
parficipanți ai conferinței de față,
— guvernele USA și Marei Britanii 
păstrează în mâinile lor industria 
grea din Ruhr, excluzând dela par
ticiparea Ia controlul producției 
Franța și Uniunea Sovietică și dela 

•orice influență organizațiile demo
cratice germane.

Prin aceasta se înlesnește po ibi- 
litatea unei tranza ții litre monopo
lurile americane și britanice de o 
parte și magnații germani ai indus- 
triei carbonirere și de o‘,el din Ruhr, 
pe de altă parte, ceeace creiază po
sibilitatea refacerii polenția u'ui de 

. război al Germaniei și crearea foca
rului unei noui agresiunii germane; 

LNu este greu de înțeles că o aseme
nea politică este cu totul incompati
bilă cu interesele păcii, interesele 
• poporului german și a'e altor po- 
'poare din Europa.

Capitolul VII, scoate în evidență' 
/încălcarea grosolană a acordurilor 
(internaționale de către statele par
ticipante Ia conferința dela Londra.

VIII.
In conformitate cu acordurile dela 

Yalta și Potsdam în chestiunea Ger- 
,maniei, guvernele Uniunii Sovieti.e, 
Albaniei, Bulgariei, Cehoslovaciei,, 
Jugoslaviei, Polonie^României și Un 
gări ci consideră ca urgentă rezol
varea in primul rând a următoarelorl 
chestiuni:

1. Aplicarea în baza acordului în
tre Marea Britanie, URSS, UȘA și 
Franța a măsurilor care asigură de
săvârșirea i.'e i.i’i ar’z rii Ger săniei.

2. Stabilirea pentru o ar.un iiă pe
rioadă a controlului ce or patru pu
teri — Marea Britanie, URSS, Fran
ței șkta USA — asupra industriei 
grele din Ruhr în scopul desvoltă- 
rii ramurilor de pace a'e industriei 
din Ruhr și neadmiterea des.oltă- 
rii potențialului de războia a Ger
maniei

3. Formarea în baza acordului; 
între Marea Britanie, URSS, Fran 
ței fi USA. <a unui guvern provizo-' 
riu, pașnic și democratic pentru în
treaga Germanie, compus din rc-

Germania
prezenfanțli partidelor și o ganizaJ 
țiilor democratice din Germania in 
scopul de a creia garanții împotri* 
va repetării agresiunii germane.

■L încheierea tratatului de pacq 
cu Germania în conforinlta'e cu ho
tărîrile dela Potsdam astfel încât 
trupele de ocupație a'e tuturor pu
terilor să fie retrase din Germania 
în termen de un an după încheierea 
tratatului de pace.

5. Elaborarea măsuri'or cu pri
vire Ia aplicarea de către Germa
nia a obligațiunilor sale dc repara
ții, față de statele care au suferit cd 
pe (p|rma agresiunii germa: e. I

Arabii au violat armistițiul 
în Palestina

Atacarea localității El Birwa
IIzMFFzV Trupele a- 

rabe au deslănțuit Miercuri 
noaptea un atac surpriză îm 
potriva statului El Birwa, lân 
gă Acra, după cum setanupjțft 
din surse evreești.

Satul acesta fusese cucerit 
de evrei înaintea armistițiu 
lui în acelaș timp cu Acta 
și era ocupat doar de o mică 
garnizoană.

Observatorii ON U-lui s'au

întrecerile socialiste 
pentru îndeplinirea planului cincinal în 

patru ani au adus poporului sovietic 
remarcabile succese

întrecerea soeia'i-tă pentrji înde
plinirea planului cincinal de după 
război în patru ani întrecere la caro 
iau parte milioane de muncitori so
vietici, a dus la rezultate remar
cabile.

La 23 Iunie industria din ora-4 
șui și regiunea Moscova și a îndepli
nit prevederile programului pentru 
cele șase luni a'.e anului 19-18, in a 
inte dc termen .

'Muncitorii din Moscova merg în 
avantgarda luptătorilor primu.ui plan 
cincinal de după război. Ei au Lo- 
tăjrît ca planul anua1 să fie rea izat

Armistițiul din Palestina 
o manevră a imperialiștilor anglo americani 

Declarațiile lui S. Mikunis, secretarul general 
a Partidului Comunist Palestinian

PRAGA. — Secretarul general al 
Partidului Comunist Pa'eslinian, Mi
kunis, a declarat Ia o conie ir.ță de 
presă ținută la Praga la 23 Iunie, 
că așa zisa încetare a ostilităților 
și așa zisul armistițiu din Palestina 
nu constitue nimic altceva decât o 
manevră a imperialiștilor anglo-a 
mericani, făcută cu scopul de a se 
acorda armatelor arabe un timp de 
răgaz și să le dea acestora putințiț 
să se adăpostească în poziții stra
tegice convenabile.

O mare 
victorie la șah 

a românului 
Troianescu

PRAGA. Io cadrul ' ■. 
noului internațional de șah 
dela Marianska Razne, D' 
Troianescu (KOMANIA) 
reușit o excepțională perfi c 
manță, câștigând partida . > 
Foltys (Cehoslovacia). As 
fel, campionul român a :L 
cumulat până acum pun
te.
ff-j? 1 .

deplasat la fața locului.
TUI- AVIV. Poliția stata 

lui Israel a arestat Miercuri 
noaptea pe căpitanul ameri
can al vasului ,Jabotinski".

Joi dimineața poliția a a- 
restat deasemenea pe coman 
dantul Benjamin, care 
ducea pe. membrii Irgunului 
aflători pe bordul acestui vas 
precum și 6o de persoane ca 
re au debarcat Miercuri

până la 7 Noembrle — cea da 
a 31-a aniversare a Revoluției So
cialiste din Octombrie.

Această inițiativă patriotică .-a 
bucură de sprijinul puternic al mun
citorilor din întreaga la ă sovietică. 
Peste 600 de întrqrrinderi indus
triale din Leningrad au și îndeplinit 
prevederile planului pentru primele 
șase luni ale anului.

Industriile din Tallin și Riga au 
îndeplinit deasemenea | rogi a ; u peiu 
tru primele șase luni. Multe între
prinderi metalurgice din L'ra'i au 
și depășit nivelul de producție fi
xat pentru 1950.

Țelul imperialiștilor, a adaug*! 
Mikunis, eonsi<tă din includerea sta
tului evreesc în siste nu! aigloan». 
rican de state-păpui din Orientul 
Mijlociu.

El a acuzat pe englezi -l ame
ricani de vărsare dc <ânge in Palea- 
tina și de elaborare a bo.ăjflrilo» 
O.N.U.-ului.

Toate acestea, a precizat el, 
fac in scopul continuării exploatări 
Orientului Mij'o li de • ă-re societă
țile peti olifere ae puterilor impe. 
rialiste.
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