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IN FOLOSUL POPORULUI MUNCITOR

MtinC.i il'it/.i <lcpt!s:t ib ț., 
r.mintea inun* îtonru in i ;un- 
paiiia in.7,iiMânț*n iloi din t<? 
iinin*i anului tn rut ți nrirnâ 
vpi'a ai'cstui. .in, e-.ti- ;i-,tazi 
răsplătită <lin |din ptiu bel 
Ștăt'iil iii'iltui pi- <a'‘<' brațe
le harnici ale plngariniii il 
adun.t dc p< întinsul I.mti* 1 i 
lor bum dorciic.

(Continuare In pag, IV a)

pentru muncitorii, tehnicienii ți 
. Derubau", regiona'a Dzva Orăștie, 

zi in caic șantierul Orășlie — 
victorie pe larâmul reconstrucției.; 
șantier a fost declarat câștigătorul 

avut loc între șantierele Societății
răsplătit 

Direcțiunii

precum și a muncitorii rjj 
și funcționar lor, soc.' 

a a.ut loc la Orășlie 
într’o atmosferă dc deo.ebit entu
ziasm, înmânarva Drapelului Pro- 
ducției muncitorilor depe a e;t șan
tier.

Deschiderea solemnității

futr’o tribună frumos pavoazata, 
in care străjuiau tablourile mari
lor dasca.i ai proletar*» ului, Marx,

I le mult nu și amintește 
pltigarinua hnncdmcană s;-. 
imn li purtat ogoarele noa
stre o recolta, atât de ini 
beJșuf at;’i.

A- i st beișutț *nt» trebuepe 
iro-it. I-I IrebtK’ ehiventislt 
și folosit cu multa < hibzui.dii 
pentru imbiinat.ițirea niethi 
lui de trai al poporului mttn 
< ilor dela orașe și sate, [ a 
a< est lucru s’a gândit Statul 
când a holârit colectarea 
prisosului dc cereale din re
colta acestui an.
Din experiența tristă a trccu 
tului nu prea îndepărtat 
— se știe cu câtă lăcomie 
așteptau speculanții ,și lipi
turile satului jrecoltarea grâ 
nelor pe < arc le înghițeau pe 
prețuri de mitnic, ca apoi să 
le vândă cu prețuri înzecit? 
muncitorilor dela (orașe. ale 
căror produse pecesare piu 
gatului erau iarăși un bua 
priej de înavuțire și pricop 
scală pentru acești samsari 
nesățioși- Dacă Statul nostru 

*'C;jre astăzi pste una cu intere 
sole muncitorilor din fabrici 
și de pe ogoare nu ar fi braț 
aceaștă măsură înțeleaptă 
pentru colectarea cereale - 
lor, recolta pgonisită de ță
rănimea muncitoare prin 
i«unca sa Neprecupețita, ar 
fi încăput iarăși pe mâna spe 
culanților și p bogătașilor de 
la sate, ceeace ar fi' însemnat 
Uibogățirea lor și întărirea 
exploatării la sate. Această 
Ri’eșală ar fi adus după sine 
lăsarea țărănimii muncitoare 
tn mâinile dușmanilor săi. 
iar țara noastră pornită cu 
pași hotărîți pe drumul dez
voltării sale pă fie oprită în

Muncitorii Soc* „Derubau” 
depe șantierul O r â ș t i e au câștigat întrecerea în 
producție între șantierele din întreaga țară

Inmânarea Drapelului Producției în prezența 
tov, Teodor lordăchescu ministrul Lucrărilor Publice

Ziua de 9 iulie a c., a fost 
hmeționarii Societății Sovietice 
o ai de adevărată sărbătoare. O 
in special — a sărbătorit o mare 
I* urma sforțărilor dapuae, acest 
Mtiecc.ilor in prdoueie care au 
Derubau’’ din întreaga iară, și 

care i a fost înmânai din partea

la prezența tov. Tudor torda- 
cb«»cu. Ministrul Lucăr lor Publ ce, 
ia» Pugacev dir. g a! a societății 
sovietice ,.Derubau", Gli. Moisescu 
Dir. g-ral al D-G.D-. Sorin Nicu- 
latiu dir. lucrărilor no:, Mărculescu 
«••-itier de pre;ă Corbul anu, in
spector g-ral ai D.G.D, LobcdeanU 
subdirector g-ral a’ oc „De ubau" 

Ra li-.-u ui Mun- 
Con-il uui Sin- 
autorități' r jud.

a reprezentanților 
wlwotc Român, a 
4ica( Județean j
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Belșugul
bile sa ne asiguri1 neaua ț t 
răniniii mum ito.jr,* sj a poj>ii 
lății > muncitoare dela orașe, 
sa ne ajute sa Înlăturam cât 
mai gr.ibnii greutățile e< ono 
mii e Car<- jn< a mai -iau pic 
tii< -i in < alea ridii arii nive 
iului de trai al poporului 
mum itoi din J<. P. R. cu el 
trcljue să acoperim găurile 
și lipsurile create de răz
boi și cei doi ani dc scc(;tă. 
prc. um și dc politica dc jaf 
a regiunii ilor burghezo mo 
și< rești.

Atent o industrie încă t 
poiată iar muncile agricole 
se fac f?i asttizi in condițiuni 
primitive. Chiar in inventa
rul agricol al județului nr - 
sirii avem jo la sulă, plu
guri de lemn cu care țăranii 
sgârlcsc ogoarele întocmai 
< um făceau strămoșii no-tri 
acum câteva sute dc ani în

Gh. Pleșu

OVJ1ML A. I’HIMII 
țărănimea muncitoare stabilirea 

noilor <?«»<«& de
— Ce spune țăranul Roman Albert din Arhia —
Fulul cum se va face colp*’ 

tarea prisosului de cereale 
din recolta anului 1948. : 
fost primit cu îndreptățită 
mulțumire și bucurie de că
tre țărănimea muncitoare 
din județul jiostru.

Măsura guvernului prin 
care plugarii săraci sunt seu 
tiți de colectări iar cei mii 
loca-Și sunt impuși la cote 
mici, — greul colectărilor pu 
nându-se asupra bogătașilor 
dela sate, — a fost încă o 
dovadă de grija deosebită pe 
care Statul o poartă țărăni
mii muncitoare ^i apărării 
intereselor sale-

Iată ce ne spune despre 
colectări țăranul Roman Al

cu Drapelul Producției, 
O rale a Societății.

și locale, 
tehnicienilor 
,,Ocru bau",

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII
CRAIOVA

Trufași, plini de sine, conducătorii Iugoslavi
au uitat ce înseamnă pentru întreaga lume muncitoare, 
Uniunea Sovietică condusă de marele ei partid. Partidul 

Comunist (bolșevic) al U. R. S, S.
fața activului de 

Prahova —
a spus tov. Ana Pauker în expunerea sa 

partid a organizației județene P. M.
in 

R.

BUCUREȘTI, i) (Aficrprcs). -- 
Iu vederea prelucrării Rezoluției Ui- 
umilii Infoimativ asupra situației din 
Partidului Comunist din Iugoslavia 
a avut loc la Plorști in sala -uO 
deon" in ziua «.I 6 Iulie a. ■

beri clin A'h’i pe caic l-am 
întâlnit în piața orașului ci
tind în Scânteia decretul pri 
vjtor la felul cum se vor fi. 
cc colectările anu] acesta.

Din felul cum au fost fi
xate cotele de colectări di:i

(Continuare tn pag. lil a)

Conducerea Partidului Comunist din Iugoslavia 
revizuește teoria marxist-leninistă despre Partid*)

D. Charpcntier
iUrmare dio numărul trfidltl

Planurile avcnturca.c a'e condu
cerii actuale a P.C.I., «i anume de 
a construi 'soria'ismu' tară ajutorul

Engcls, Lenin și Stalul, j rc.um și 
ai conducătorilor Part dului Munci
toresc Român, Iov. *>li. <rlicorghiir* 
Dej, Ana Pauker, Teoha i Geod 
gescu etc., solemnitatea a fo t dc - 
chisă de tov. Amelin V., preșer

(Continuare tn pag. IU a) 

5’o slsns dan viața eroul muncii
Jtn Valsa 3îului

ingin rul Stoica luconlda
In ziua de 7 Iulie a. c. la orele 7 dimineața, sa 

stins din viață după o scurtă și grea suferință eroul 
muncii din Valea-Jiului, inginerul Boicu Leonida.

înmormântarea va avea loc la București făcută 
de Confederația Generală a Muncii din *

o adunare a activului organizației 
Județene Prahova a Par idu u Mun
citoresc Român.

1

I
Tov. Ana Pauker

Cu acest prilej tov. Ana Pau
ker secretară a Partidului Muncito-

1

ac
pe

U.R.S.S. și al altor ța.i cu demo 
crațic popularii, fără sprijinul par
tidelor comuni-le clin a te țăil. iz i- 
lându-sc de mișcarea contrastă i 
democratică nu const tue în ; rădică 
decât o di inulare mârșa-ă a pără
sirii socialismului și a treceri' 
lagărul dușmanilor democrației, 
lagărul imperialist.

Orientându-se spre ca. i alism. 
tuala conducere a P.C.I. a pășit 
calea înșelării directe a partidului 
ei, a poporului ei, Ea ascunde par
tidului comunist și poporului iugos
lav critica adit^i politicii greș te a 
C.C. al P.C.I. ea urmărește cu 
Cconsecvență sugrumarea partidului 
comunist, pentru a îră1 uși prin me. 
todc teroriste ori c cuvânt Ce pro'.e t' 
și de critică în rândurile pa Gduluî 
comunist, cât și în sânul paturilor 
largi a'e ce'or ce muncesc liin o- 
rașele și satee iugot'ave. Din ace
leași motive lead.ri P.C.I. au re
fuzat să dea so.oleaă dc aițîunilec 
lor în fața Birouui Informativ și

urești făcută • 
România. jj

Ksi I 
asu|ia 
nrativ.

Expunerea iov Ana Pauker
uiân'aiea *■

dator* . anumit* u.ir-.ț
unor in usiii

it
ii >la-

-If
I ra

D-sa u inci|ail 
tâml ca inlri- gra* ele abateri dda 
iinâțâtura marxJsl'i-ninista a . T - 
șițu de conduce, a l'adidu'ui ' c 
niunist din lup*, la* ,a, in , ■ o** , 
internă și rea -I* rua r i-i.* o 
strânsa legiluia, ignorând faefeni * a- 
rora se 
obținute i atribuite 
proț r i < i| țiora'< . Condu <*r* * Pa- 
tidiilui Corr.uni-.ț <li*i lugo-l..it a 
alunecat j< diurnul r<c.it 
tioii.-ilisniutR bu. a hfz pro,*, iu 
scloi exploatatoare ruj.-nd u 
dițiilc internaționaliste ți râdând 
frontul uni* șociausl.

Trufași plini dc -ine *'oi*dii* â orii 
Iugoslavi au ni'al ce ki-camnâ | en- 
tru întreaga lume muncitoare Uni
unea Sovietică condusă de marele

(Continuare ta pag. Iii a)

in 
t-Ie-

să dea ascultare etilicii adusa P. 
I. de către celelalte partide cor 
niște. Ei se tem de discuții taț 
de critica lovar tș-a-ca a ce'o.l 
fartidi comuni-te, c tem de 
priul lor partid, de poporul lor. 
ruia îi ascund adevărata stare 
lucruri a Partidului Comunis 
iugo lav a

Conducătorii P.C.I,
niod grosolan învățătură 
ninista cu 
care un partid politic 
aibă față de greșelile «a’e 
de o nemăsurată trufie - i n 
ei întâmpină cu animozitate 
vrăjmășie ajutorul frățesc și . 
prietenească a C.< . 
l’RSS și aC.C. ale 
comuniste manifes 
ostila fața de ac-

Eața de acetM; 
Inforitiativ a fo-i 
dopte următoarea 
roul Informativ a 
unanimă ca prin 
soc ietice

au călcat
inar:.;-

priviic la atitudinea șe 
liebue r'o 

\tin=j 
’,m arH

.-4 
>riti. a 

al PC. (b) al 
i'or’aTe partide 
.di o rd iludine 
r-'â critica.

situație.
inJre, talii 
rezo'uție: 

a uns ta con* luna 
vederile 'or ant - 

și antipartinice tn.oăipa- 
tibile cu marxism-icninismul. prin 
toata coii.Țorian a lor și p in rc - 
fuzid de a șc frez* ala ta ședința 
Biroului Informa tv, condu ă o. ii P. 
(. 1. s'au contrarii-. Par'ide’or Co
muniste * • fa , :rk dil B r ul In*

Ii.rotii
ă a-

,,Bi--

(Continuare la pag. III-i)

') Articcl apărut in Nr 16 ■ ziarului - 
„Pentru pace tr .Iniei, peatru democ
rație populară, orjan al Biroului itfor- 
mativ al Partidelor Comuniste ți mun
citorești



e-= PAGINA FEMEII
Pe marginea conferinței Zeci de femei vin zilnic

de definitivare a Comitetului Județean U. F. D. R să muncească la castelul din comuna

ținută la Deva In ziua de 4 Iulie a. c
Analizând felul vum a d<cni= și 

problemele discutale la tonfeiința 
de ilefiuitivaie a Comit lului Jude
țean U.F.D.R. ce a 
ziua de -I Iulie

a nit loc In 
c. la De.a.

ain socotit nece-ar să reveni n a-u 
pra acestei conferințe -iibln.i|d 
punctele prlncipa’e ale ■

Astfel diu rapoilul de activ italu 
-prezentai de tov. ~ 
seci clara jude enei 
iul desprinde în 
depușii de femeile 
nedoara, încadiale 
,pe tărâm polilic, cu’tural, cât și c- 
conomic, dela data unificării și- 
pâna în prezent, a.ti.iia e cari de- 
monstrează str iduința femei or de a 
contribui câl mai mult la refac.-- 

consoiidarea Republicii Po- 
activilale care a adus r - 
însemna'c îi viața | op.oru- 
mamei și a copilului. j 
raportul prezentai de orga- 
județeană e de prinde dea- 

ca o serie de subfiliale 
vrednice dc-

ce
a.

Eva Dagondr, 
U.F.D.R. s’a | u 
an-amblii munca 
din județul Hu- 

Î11 U.f.D.R. alai

ele 
\or 
lor, 
un

acestea mai avem multe — trebuia 
să di a de gândit U.F.D R. <

Ajutorai e.i femeilor de'a sate Î11 
lupta împotriva exp'oa'ăiii și a în- 
tunerecului| treblie dea e nenea 3 
preocupe noul comitet. F Iul cum 
săti-ncele s’iiii prezentai la conte 
rințâ dovedește că există in 
lele noastre forțe ne ecili- 
putea 
orașe - 
drumul pro'.ti u ui.

In genei al i'a a aili-ajanie iți le 1 late 
vor fi imlep'inițe de iile Ieri-lele 
din județeană noa-ti 1 mergând pe- 
drumul arătat de P M.R. vor ț uka- 
să vm.i la o noua co.ife i ,ț.i ui 
și mai multe realizări,n e i c ă co: I i 
bue la întărirea organizației lor și 
la propășirea Republicii noastre 
Populam ».

cu 
duce

sa 
care vor 

ajutorii) celor tlel.i* 
Femeile noa-t.c*

>

Mintia ce va fi destinat
luni de vară unei

în cele două
colonii pentru copii

rea și 
pulare, 
zulta'.e 
lui, a

Din 
irizația
semenea 
au obținut rezultate 
menționat.

Zile întregi de muncă voluntara 
în mină, la căratul sider.tei, au 
fost prestate de femeile sublilialei 
Glielar, iar pentru ridicarea ș'i\e- 
lului politic al membrelor, s’a de;- 
clris o școală de îndrumătoare, fre - 
ventală de 21 femei. Dea emeuea 
pe teren cultural și organizatoric 
femeile din Ghețar sunt demne du 
urmat.

La fel sublilia'.c-Ie Cugir și Hu 
nedoara au reușit sa se pitită înî 
fruntea acțiunilor de muică volun
tara prestată de femei,

înființarea căminelor de zi, sp.i« 
jinirea orfelinatului din Pâ l-șa. a 
centrelor de lapte, creșe'e șl șco 
Iile de alfabetizare care s'au de - 
cliis și au funcționat cu sprijinul 
U.F.D.R. sunt o serie de realizări 
demne de relevat.

.Raportul a se-âzal și une’e Ijp- 
guiț dintre care nivelul politic și, 
cultural, scăzut, al membrelor, fapl 
cart a reeșit și din conținutul ser
bărilor artistioe și culturale date 
cu ocazia aniver-arii cen e .arului 
■Revoluției din 1843.

Dar în afară de Irisurile sesi
zat» în munca U.F.D R. ului din 
județul nostru, 6’a desprins unele 
greșeli'chiar din felul cum a fost 
expus raportul și ne referim la 
partea in care Iov. Dragonrir Ev a, 
arata că odată cu naționalizările, 
s’a smuls și u ti na armă din mâna 
exploatatorilor.

Odată cu marele act al națîonalz. 
rilor, înfăptuit dc clasa muncitoare, 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Român, a fost smulsă — 
e adevărat — una din cele mai 
importante arme din mânș capita
liștilor, au rămas insă în p cioare 
o serie de exploatatori a'ât la sate 
cât și la orașe.

O altă lipsa a conferinței a fost 
faptul ca deși s’a arătat că reac- 
țiunea mai lujxtă încă prin diferite 
mijloace pentru a reduce timpurile 
dominației capitaliste nu s’a sub
liniat felul cum ace;l a înecai.a să 
pătrundă în rândul masse or și me
todele lor camuflate, cu >1 a fi de 
exemplu unele cu. ântări 
ducerii bisericii cato< ce 
să insufle ascultătorilor
dine contrara față de mu tei e vo
luntare chiar s« interzici pe calc 
hisericea-că. ciedincio.i or 1atoli i 
de a citi căr(i (pș-ogresi-le

Ar fi foat necesar câ în cadrul 
conferinței să se vorbească și chiar 
să accentueze ascuțirea lup'.ei de 
Vlasa care a e la în sa.ele noastre. 
Trebuia ca p in cuvinte care expri 
mă reahtăa din iâța sătencelor,

noastre sSrace, care muncesc pe pă
mântul bogâl Bșnlui zile la rând, 
să li se arate ca alunei când bo
gătașii paulii prin vorbe Inimoase 
să le convingă sii se opue masuri,- 
lor luate de guvern la sal ', o fac 
|>entrii a i.iipiedi a a 1 ca ea acealor 
măsuri care nu simt decât în in
teresul țărănimii i.-irace poporu'ui 
nimicitor din țară noastră
- Oprindu-ne apoi la discuțiile ce 

s’au făcut la rapoarte, trebue sa; 
arătăm că ele au losl mai mult 
angajamente S’a mai ț u ul cbena 
!■ unei: prle.enc dea -a'e o lecu- 
noștiință până apioațe la umilire/ 
față de comitelui județean ia e ,,le-a 
făcut cinslca să le clie.ne la con
ferință, fapt ne mai ut ului l de 
până acum”. Femeile să.cuce, 
trebui lămunle că larticipaiea 
la confeiințe și adu lă i, et'
drept al fiecăruia, iar ionii Ielele 
de conducere, nu-șf fa decât da
toria, în momentul când le imita. 
Mulțiliiiiii e priinite vor Irebui luate 
de organizația Județeană UF.DR.' 
drept o sarcina de a lămuri feme
ile dela sate, de drepții ile ce le au.

H11 fapt pozițiv al discuții or a 
fost acela că alâl femei'e munci- 
ioaie, sălence'.e, inle'e tua'ele cât 
și femeile de alte naționalilă'.i și-alb 
luat angajamente în fața conferin
ței de muncă și de o strânsă cola
borare. Astfel a'ăiuii de Moldo,- 
vanii Maria muncitoare din CugirJ 
au vorbit Ștefan Dorica, săleancă 
din țara moților, Savu Olga în nu
mele profesoarelor, Pojony în lim
ba maghiara, l.ungu Eleonora 
numele învățătoare or lu inclu și 
gajamente concrete de muncă, 
gajamente a căror îndeplinire 
trebui urmărită de fiecare 
liala

Oprindil-ne apoi la a'egerea no 
ului comitet județean U F.D.R. Ire- 
bue să remarcăm că spre deoicbire» 
de trecui, de dala ac asta au fo-t 
aleșe — într'o aderai a-â ploaie de; 
aplauze •— femei de toate cate
goriile souia’.e, majorita'ea liind ir lin- 
citoare, apoi sălence, și id 1.tenie 
progresiste, alâl de naționalitate ro
mâna cât și maghiari. r

Această componență a noului co
rniței, exp imă caracterul de luptă- 
al U.F.D.R. care a constatai
muncă intensa care coiilribue la în-, 
laturarea luluror prejudecăți or diir 

itrecul ale femeilor noasțre nu >e\ 
poate duce numai alunei când lă 
conducerea organizațiilor se afLă 
muncitoare, sălence, ini leciua e, le
gate de popor. ,

Sarcinile care stau Î11 fața nou uir 
comitet județean al U.F.D R. sunt 
mari între cari în primul rând sla 
ridicarea nivelului politic al feme - 
lor. _ r

Situația din cornii a C-.rbăl unde 
femeile sunt în marea lor rnajo- ■ 
ritale analfabete — și cazuri d<<

EMII |.\ GAUjUB

Ilotărirea Ministerului Să 
năt.tții <le a deschide în vara 
aceasta c/H mai multe colo i’î 
pentru copiii muncitorilor 
din țara întreagă, a ga/: 
aprobarea și sprijinul tutu
ror organizațiilor d(- niass.i 
și în speria! a U. F. D. R. 
t area re îns-ris în programul 
săi. ocrotirț-a maniei și a < 0 - 
piliilni.

!n județul Hunedoara fj 
meilt din satul Mintia și p;- 
vm zilni la Castelul dea'olo 
destinat unt-i colonii dc va 
ra pentru topii. ca su aiul.; 
la curățitul și amenajatul c];i 
direi, pcntruca acei ce - or

să se recreeze timp 
luni, să tr;tias‘ ă în

t o; o

în
an- 
an- 
va

sub f i-

că Q

a'e ton 
î i cercând 

o a’.itu—

In Uniunea Sovietică
se dă copiilor o deosebită importanță, fapt 
care reesQ din deschiderea de noi tabere de 

vară pentru copii
pe 

riene 
laia, 
pitorești ale Soției. se des
chid acum taberele dc vară 
pentru copiii minierilor, me 
taluigiștilor, chimiștilor și 
constructorilor din Kuzbas. 
In t ursul verii. în aceste ta
bere vor fi primiți cam 
mii de copii. Taberele 
avea b iblioteci și se vor 
organiza diferite (cercuri 
tiu activitatea artistică a 
piilor.

In cceace privește educa 
ția artistică a copiilor in U- 
niunea Sovieticii în. orașul 
Tiflis, capitala Georgiei so
vietice, se construește Casa 
pentru educația artistică și 
tehnică a copiilor. Aci va fi 
un teatru pentru copii cu o 
sală de spectacole pentru 
650 persoane, un teatru <le

malurile râurilor sibe-- 
Torni, C'ondorna, Kia 

precum și în regiunile

l>apuși, Săli de muzici și coti 
cert, bibliotecă, salA de lec
tură și camere pentru sediu 
țele cercurilor de copii. oi 
te sălile și < uloarcle se im- 
podobesc cu sculpturi și pi: 
ttiri.

veni aci 
dc două
< ondițiunile < ele mai 
puiizatoare.

Nu este Întâmplător că a- 
laturi aceste femei dela sate, 
întâlnești femei venite dm 
Deva, muncind dc zor cu do 
rjnța vie, ca Sâmbătă f 
Iulie a. c. când tor velit <0 
jaiii. să fi tot lucrul gala. 
Printre e le întâlnim și p ■ 
piietcna llinca Sârbu o Im.i.i 
mătușă a vrednicului Luptă 
tor pentru c auza, clasei mu 1
< itoarc I'ilimon Sârbu llin. i 
Sârbu muncește 1 u drag la 
aranjarea co'oiuei dc copi' 
îȘi iubește nepotul, ca jx* mo 
țiriul c-i fiu și este coriști n 
tâ ca el și--a d rt viața pi-ntr > 
o < au»a dri-ațită,

Jn cadrul unei saptămâ ii, 
un număr mare de femei au 
adus ajxirtul muncii lor a 
laltiii de personalul servi'iu 
lui Sanitar Județean la ame 
najarca localului, iar Duru, 

nica 1 1 Iulie a- c., in jjiezcn 
ța a autorităților din jud \ 
reprezentanților organizații 1 
de Partid si U. 1-. ]). r 
atea loc, inaugurarea co
loniei de vară pentru < opii 
dela Castelul din Mintia.

5° 
vor 
or- 
pe 11 
co -

Femei!
Biblioteca U. F. D. R.-tlu) 
vă împrumută căiți pentru 
citit !n zile!» de Luni fi Joi 
tntre orei* 15-17 la sediul 
organizației.

Din realizările UFDR-ului
Intr'un interval de timp relativ 

scurt, s’a r-u.ii ca sa ridice numă
rul membrelor de a 50 la cât ra 
mai înainte, la 200 In ceea ce pri
vește comune'e din pla ă, s’a înca
drat un număr de peste 200 mem
bre noui din comunele u inatoar-:- 
Totișli, Păclișa, Reia, Subceta'.e,, 
Bertfielol. Șântă.narie. l’re e.i, Plopi 
și Silvaș.

Secția asistenței a făcut demer
surile necesar? și a aju al trei fe
mei sărace pentru a fi internate 
Î11 sanatoriul din Râu’ Vadu.ui De 
asemeni, a procurai î nbrăcăminle 
p-litru doi copii săraci și i a in
ternat în spital.

NICU SBUCHEA coresp.

Treime să remarcăm cu o dco. 
sebita satisfacție că munca 
nizației loia’e 
Flațeg -’a 
timpul din

Diutr’un 
de acțiuni 
nem sa subliniem 
lizari: s’a înf.ințat 
de cadre ale cărei 
mate de un număr 
dornice să-și r dțce

că munca orga- 
a U F.D.R.-U;ui -i.1 

îmbunat ț I i nț lor in 
urmă.
număr de tul de maro 
duse la bun sf.lr-it, ți- 

următoar.l rea- 
o școa a serală 
cursuri
de 22 
nivelul 

și politic. Ca lectore au 
lese prietene e Mu-kal Ei a eta și 
Doina Cișmc'eanu Da or.tă efo (uri
lor depuse de către conducăloarc'e 
școlii, s’a ajuns ca frecvența să 
atingă procentajul de !OO°/o

sunt ur- 
membre 
cultural 
fost a-

I

Concurs pentru cea mai buna 
nuvelă, poezie, reportaj cu tema 

din lupta și vîațji femeii
l’ciîlm proino\aiea talen

telor tinere revista „Femeia’ 
instituie un concurs petitru 
poezie, reportaj, scenetă sau 
<iea mai bună nuvelă, schiță, 
corespondență. Concur ul c <1/ 
temă liberă, lucrările nrczen 
tale urmând să răspundă 
doar unei condițiuni: să re
flecte realitatea de astăzi a 
Republicii Populare Române 
iar tema să fie inspirată, din 
lupta, munca și viața f^-mci'..

Concurează numai nepro- 
fesioniste ale scrisului. I.u 
crările nepremi ite, dar care 
întrunesc calități literare, vor 
fi publicate Jn măsura posi
bilităților, autoarea primind 
drepturile sale. Manus 'risele 
nu se înapoiază. Este obliga 
toriu a se da numele și a 
di esa exactă.

Juriul: Zaharia .Stancu, 
președinte; Flori-a Mezince, 
seu, secretara U. F. D- R., 
Eugen Jebeleanu, Stela Mo- 
ghioroș, Maria .Banuș, Mlaria 
Bran> muncitoare, decorată 
cu ord. Muncii cl. I. Petre 
Dumitru.

Materialul se va trimite pe 
adresa redacției revistei „Fe | 
mcia”, strada Ion Ghica Nr. | 
2, etajul I, București, până |

■b't dala de i Septembrie a. c.
Rezultatele se vor da la t 

Octombrie 1948.
Premiile: Premiul I, i^ocs» 

lei; premiul II, 10.000 )ei; 
premiul 111, 5.000 lei; 10 
mențiuni a 2.000 lei. Pre
miile sunt jndivizib ' .-.

,.Dacia” Institut de Cțredit și Eco
nomii în lichidare — Orâștie t

PUBLICAȚI UNE
Face cunoscut tuturor celor in, 

ieresați că ține licitație publică cu 
oferte închise pentru vânzarea mo
bilierului cuprins 
dosar Î11 ziua de 
10 la sediul din 
publicii Nr. 5.

Informațiuni zilnice la 
adresă.

în inventarul dela 
20 Iulie 
Orăștie

Lichidator

crt. ore’o 
piața Re

același

T. Vul|M» 
■Mor 

De vânzare în Oraștie
Strada Gh. Biriliu Nr. 7.

1 casă cu etaj, 
cu magazie, cu local d* 
prăvălie, curte ««parată 
cca. 700 Q2, tot acolo în 
continuare:

I casă cu 5 apartamente, 
msgazir, curte ți grădină 
A se adresa 1 
losif Szots, Orăștie

|

!

i
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ZORI NOI

0 nsuă victorie a mineri'or din Aninoaoa

Echipa minerului Andrica Ludovic, 
tucrând într'un abataj frontal a depășit 

norma cu 710°o

Expunerea tov. Ana Pauker

' i ;i lie< ut ni i <> luuâ do 
< âiid hta' ii mineri Andrica 
J.adoiv*, C'iaicn țosiț și Bre 
da /^jcolae din Aiiinoasa, 
lucrând jntvTin ^bataj fron
tal au realizat 214 tone < ăr 
bun<‘ intr'un schimb normal 
de 8 »>re și în ziua de 5 lu 
lie a c.Jucrând tot intr’un 
abataj frontal, au realizat o 
nouă ’ hijie depășire de nor 
mă. e.xtrăgând tot într’un 
schimb d' 8 ore 243 tone 
cărbune, obținând astfel ° 
depășire de normă de 710 
la sută.

Jn timpul lucrului, echipa 
a fost asistata de țov. Po 
pa Constantin din partea Ju 
det< i P. M. R. Valea ți 1-

Cum a primit țărănimea 
muncitoare stabilirea cotelor de cereale

(Urmare din pag. I aj 

recolta acestui an. se vede 
tot maî mult grija pe care o 
are Statul și regimul de de
mocrație populară pentru ță 
rănimea c u pământ puțin. 
După marea ușurare ce s’a 
adus țărănimii sărace prin 
așezarea dreaptă, a impozi
tului agricol, fixarea nouilor 
cote de colectări este un spri 
jin simțitor dat țărănimii 
muncitoare.'

Citind lămuririle di 1 
..Scânteia”, am înțeles că cei

Conducerea Partidului Comunist
revizuește teoria marxist-leninistă

(Urmare dla pag. I a) 

formativ, au | ă;il pe caca rupiurii 
<le f rontul linie So.ia ist împotriva 
iinpeiialioiiu ui, , e ca ea t ădării so
lidarității internaționa e a celor <e 
munu'-c și a trecerii pe po/iții'.e 
naționalismului”.

Pățind pe ralca na,io ia ismului, 
leaderii PC.I, | e.d perspectiva 
revoluționara interuațioi.a ă se includ 
intr’un cadru strâmt, se <1 bat dela 
principiul revoluției so a I e prin
cipiu extrem de important al teo
riei kiiinisle-sla'ini.-le. ra.c ,g’ă u 
ește: ..Revoluția inlr'o țara victo
rioasa nu trebui considerată ia o 
forță, care poale singura să ducă 
toiul Ia bun sfârșit, ci ea un spri
jin, va un mijloc peniril grăbirea 
victoriei proletariatului iu t >ate țai 
rilc” (I V. Staăn, Opere voi. VI. 
pag F.i(i).

După cât se vede, condu lor i 
iugoslavi de a/i nu pun preț pe 
lagărul unic socialist, pe pu ernini 
front unic al țari or democra1 iei- 
țxtpularc și U.R.S.S.. pe spiijnul 
partidelor comuniste din celelalte- 
țări. Lasându-v influențați d-' șan
tajul imperialiștilor. ha lorii P.C.I. 
socotesc ca ar putea sași asigure 
independența si -ă câștige bunăvo
ință statelor i.nper a iste, încheind 
convenții separate cu acestea.

Ei nu înțeleg, sau se pr fac > nu 
înțelege, ca o art.'el de linie de 
conduita înseamnă capitularea di
recta in fața capilalismu ir. oricât 
de „uit.astaneisli” ar fi frazele în 
dosul cuora este a un-ă Este Iar 
că o asemenea or.enlae nați.m- 
iistă nu poale să ducă decât la 

lui și de tov. luhasz Carul, 
din partea sindicatului loi al.

I-a cȘirea din mină, un ma 
re numai de mun< ilOt’i și lu 
locuitori din localitate cu 
flori și muzici, a făcut c- 
chipei o manifestație entuzia 
■ " Cu această ocazie tov. 
Popa Constantin, din partea 
P. M. R. și tov, Mioise Pe
tru din partea sindicatului 
au arătat că această atitudi 
ne fața de muncă, de care 
brava echipă a tov. Andri( a 
Ludovic a dat dovadă, grăbe 
ște refacerea și propășirea 
economiei naționale, grăbe 
ște atingerea unui nivel de 
trai mai hun pentru cei ce 
muncesc.

nevoiași sunt scutiți de ori 
ce cotă iar cei cu pământ 
puțin vor da cote mici. Greul 
colectărilor va apăsa asu - 
pra bogătașilor care ne- au 
exploatat zeci ,de ani.

Colectările de astăzi și fe 
Iul cum ele sunt stabilite, 

pot fi socotite o măsu
ra înțeleaptă a guvernului, 
prin care se va asigura hra 
na muncitorimii dela orașe si 
sate și îmbunătățirea nive 
lului de traiu al întregului po 
por muncitor.

pierderea cuceririlor socialiste ale 
popoarelor Iugoslaviei, la transfor-* 
marea acesteia inlr’o republică bur- 
glie/a ca oricare alta, la pierederea 
independenței Iugoslaviei și la tran
sformarea ei în colonie a țărilor im
perialiste

Rupând cu (radii 1 internaționa
liste ale Partidului Comunist din 
Iugoslavia și pășind pe ca'ca na
ționalismului, Raderii P.C.I î c ar ă 
acum cu un spirit de aventură ca
racteristic lor, să creeze prin ma
suri excepționale o aparență înșe
lătoare a respectării prin ipii or Ce 
mocrației interne de partid de că
tre conducerea PC.I. In marc g<abă 
și fără pregătirea necesară, temei
nică și minuțioasă, se purcede la 
convocarea celui de al V-’ea con
gres al Partidu ui Comun st din Iu
goslavia. Se lucrează cu febrili
tate la alcaluirea statutului și pro
gramului partidului, se elaborează 
tot felul de de.-r.-le i de.Iarațiuni 
stângiste prin care se anunța că 
în Iugoslavia zilele până la lichi
darea eleni, -nleîor capitaliste și a 
exploatării omului de călre om 
sunt numărate. Piin aceste mături 
excepționale se urmă c,!e. după cât 
se vede, că acest congres al par
tidului convocat în mare grabă, in 
lipsa unei adevarate democrații in
terne de partid și a autocriticii, să 
aprobe politica oportunistă a con
ducerii actuale a P.C.I.

*

Linia greșită a conducerii P.C.I. 
în problemele fundamenta’e ie i o- 
liticii interne și externe constitue 
o amenințare reală pentru însăși e- 
xistența Partidului Comu.iist din Iu-

(Urmare din pag. I a) 
ci pariul, Partidul Co.iumi-t (bol
șevic). au uitat ca Partidul Comu, 
nist (bolșevic) al U.R S.îj. a fost 
acela care desvoltând în mod crea 
tor marile Învățături a’e lui Marx 
și Engels sub conducerea lui l.e-, 
nin și Slalin a trasai mișcăiii mun
citorești și omenirii întregi, dru< 
mul sigur pentru eliberai a de sub 
jugul imperialiștilor. I

Cuceririle noastre sunt da 
nesdruncinat

Noi știm ca cuceririle noastre unt 
de ncsdrUilcinat, a arătat Iov. Ana 
Pauker, tocmai pentrucă suntem in
ternaționaliști, ț enlrucă in Fruntea 
luptei pe care o duc in pentru a 
ne apăra cuceririle noastre demo
cratice luptă Uniunea Sovietica, lup
ta democrațiile ț opu'are, lupta Par
tidele Comuni,le și oamenii muncii 
Ofn toate țările asuprite de impe
rialiști.

In continuare tov. Ana Pauker a 
arătat ca numai partidul cla-ei mun
citoare călăuzit de învățăturile lui 
Marx-Engels-Leniu ți Sta in nu pier
de realitatea drumului pe care mer
ge și că el ca avantgarda a clase» 
muncitoare este singu.ul care poale 
păstra acea limpezime a unității, a- 
cea răbdare în judecata, acea lipsă 
de pripeală care îi pot asigura vic
toria definitiva.

Dar conducătorii Iugoslavi neagă 
rolul istoric al proletar.alu ui, ci au 
subapreciat proletariatul, nu au a.

Muncitorii Soc. „Ddrubau“ dope șantierul Orăștie au câștigat 
întrecerea în producție între șantierele din întreaga tară

(Urmare dbl pag. l i)

dintele sindicalului Consli u.torilori 
care după ce salută prezența tov. 
ministru Tudor lordăchescu in mij
locul asistenței, arată că ace,te în- 
treceri în producție dovedesc noua 
atitudine țață de munca a proleta 
rialului din țara noasțră îndrumat

din Iugoslavia
despre Partid
goslavia, amenințare caie ascunde 
pericolul de degenerare a Repu
blicii Populare Iugoslave.

In sânul Partidului Comunist din 
Iugoslavia sunt totu.ți destule ele
mente sănătoase, credincioase mar- 
xism-leniiiismului, credincioa e tra
dițiilor internaț o.ialisle ale Partidu
lui Comunist din Iugoslavia și' 
Frontului Unic Soeia'isl.

,,Saicina acestor forțe sănătoase 
ale P.C.I., se spune în Rezoluția 
Biroului Informativ este Je a sili 
pe actualii lor conducători, șă și re
cunoască deschis și cinstit gre e i e 
și șă le îndrepte, să rupă cu na
ționalismul, să revină la internațio
nalism și să întărească prin toate 
mijloacele Frontul Unic Socialist î.n- 
țxitriva imperialismului, sau, daci 
actualii conducători ai Pa lidului Co
munist din Iugoslavia se vor dovedi 
incapabili să facă aceasta, de a i 
înlocui și de a da Partidului Co 
munist din Iugoslavia o conducere 
nouă, intcrnaționalislă”.
. Nu încape îndoială că Par.idul 
Comunist din Iugoslavia cu glo
rioasele lui tradiții de luplă, va 
gări destule forte țx-nlrti a pune 
capăt regimului terorist de azi din 
partid, pentru a rupe cu linia gre
șită a conducerii de astăzi a P. 
C.I., care reprezintă pără irca mar- 
xism-leninisniului, și țșentru a duce 
inassele celor ce muncesc din Iu
goslavia la lupta țren'iu victoria so
cialismului, sub marele steag al lui 
Mar.x-EngelsLenin-Stalin, cu spriji
nul partidelor comu riște din cele
lalte (ari.

vut încrederea in cla.-a niuncitoaie 
și partidul ei, nu au avut încedere i 
ca partidul strânge în jurul lui ina- 
sscle pentru a le conduce. Ei au 
denaturat caracterul partidului tră
dând Învățătură marxist leni.ti-lă d<s- 
pre partid.

De aici a rezultat situația (lin 
Partidul Comunist din lugos'avia un
de în locul democrației interne d« 
partid, In locul criticei și autocriti
cei a fost întronata o formă de 
conduceți' sectari biro.ialica și un 
terorism cruill.

Un adevărat partid marxist — 
revoluționar n’a existat 

în Iugoslavia
Un adevărat partid comunist, un 

partid marxist revoluționar cu un 
program limpede propriu, de lupță 
împotriva exploată.b. de luptă | in
tru consliuirea soi ialismu'ui nu e- 
xistă in Iugoslavia, ol a fost di 
zolvat in niassa^ tara de partid in 
care sunt laolaltă ntuiiciloili • u fa
bricanți și marii negudori, țarani 
sărăci cu țarani cli aburii și alți 
exploatatori.

După ce amintește faptul iă con
ducătorii Partidului Comuni l din 
Iugoslavia au mers din greșeală in 
greșeala, și când li-s'a atia, atu 
ția din partea Partidului Comunist 
(bolșevic) a! U.R.SS. și a ceh rla'tv 
Partide Comuniste (rățecșt s'au a- 
rătal îmbâcsiți de Irufie și orgo
liu, tov. Ana Pauker arată în con-

de Partidul Muncitoresc Român, a- 
vantgarda da ei muncitoare.

Tov. ministru Tudor lordăchescu 
aduce salutul guvernului

In ovațiile și aplauzele unaiii - 
ine, a luat cuvântul Iov. ministru 
Tudor lordăchescu, care își expri

mă bucuria, că dir. gralâ a soc.- 
„Derubau” in frunte cu tov. ing. 
Pugacev, l-a invitat să asiste la a 
ceasta sărbătoare muncitoreasca, a- 
ducând tolodata si salutul Guvernu
lui.

In încheiere tov. ministru lordăr 
cliescu felicită echipa care a câș
tigat Drapelul Producției urându-i 
să-l țină și pe mai departe.

Să facem drumuri cât mai multe, 
cât mai bune și cât mai ieftine 
Programai stabilit va fi terminat 

până la 1 Noemvrie

In cuvântarea sa tov. iug. Vi’ex- 
ler, președ. comisiei centra e de pro
ducție, arată că începând cu luna 
Oct. 1910, de când soc. ,,Dertț- 
bau” a devenit soc. sovietică a 
fost introdusă lozinca: ,,Sa facem 
drumuri cât mai multe, câl mai 
bune și cât mai ieftine”, lozincă 
care a fost înțeleasă, însușită și 
pusă în aplicare.

Ci.vâitul tiv ing Pogacev

Tov. Poloceanu, arată că progra
mul stabilit, va îi terminat do 
muncitorii șantierului „Derubau’’)ț- 
prin angajamentele luate, până la 
1 Nov. crt. •

Primit cu aplauze furtunoase tov. 
ing. Pugacev ia cuvântul, trecând 
iu revista activitatea soc dela pre
luare și până în prezent, precum 

j și greutățile întâmpinate.
Drumul parcurs până la bunele 

rezultate obținute — continuă vor
bitorul — a fost posibil numai da- 

i torila colaborării cu tehnicienii din 
> România, împreună cu sprijinul mun- 

citoylor, cari au înțele să munceas
că pentru propășirea RP.R.

Din economiile realizate de ie- 
gionala Deva, se vor obține fun
duri pentru încă 2 km. șo.-ca as-

1 faltală.
I 
i

Cuvântul tov. Nistor Ștefan

in numele Consiliului Sindical ju

linuaic.ca din greșelii. Partidului < '-H 
inunist din Iugoslavia, noi trebu* 
să învățam a ti mai uniți ca ori
când, să duiein în rândurile parti
dului nostru o munca coleciha, -ă 
desvoltam democrația internă de ț-ai- 
tid să înrădăcinam in organi/ațirtu 
de partid critica ți autocriti a Grija 
nuastia rămâne aceea ca țrartidul 
nostru să fie condu, aloi ut proldas 
rialului și al inlrpguțut popor mun
citor. Plin partidul no tru -ă in u« 
liant întregului popor g.irilul 
de modestie și demnitate piritul 
de libertate, de independența șt su
veranitate naționala și In ac la timp 
credință ca nit ne poate li kme 
decât prin frăție ■ u ' l< 'alte | o; nane.

Să in8iiflăm întregului popor 
dorința de a învăța dala 

(•poarele Uniunii Sovietice
Sa insuflam inlrcgu'.ui popo, do

rința de a invâța dela țiopoarda 
Uniunii Sovietice caie Inai l a noaș. 
tră au pornit pe drumul glorios 
spre clădirea socialismului la ila- 
direa comunismului, sa insuflam 
clasei muncitoare și celor ce muncesc 
voința noastră de a învăța dela 
clasicii marxiști, de'a Marx și En- 
gils. Leiiin șl Slalin. de'a marele 
no tru conduiător Partidul < omuni«( 
rbolșivic) al U.R.S ., iată ambi'.î 
iată (kirinți și voinți care i,e va» 
ajuta sa mergem înainte, a în.he- 
iat Iov. Ana Pauker, in mijlocul 
aplauzelor și masselor entuziaste.a

dețean Hunedoaia Deia. ia cuv.în ul 
tov. Nislor Ștefan, președ. Con.-. 
Sindical Jud., care salută victoria 
obținută în câmpul muncii, de mun
citorii soc. ..Derubau”, îndemnând 
pu piuncitorii si tehnicienii o. să 
continue >i pe mai departe, deoarece 
cu cât vor lucra astăzi mai mult 
și mai bine, vor contribui :u un 
ceas mai devreme, la leiladi- 
rea țarii, care tinde sa ** ridice la 
rangul vecinei noastre dela Rasaril 
patria socialismului U.R.S.S.

Victoria muncitorilor Soc. „De 
rubau'1 este victoria întregului 

popor
Tov. Grigoraș Constantin, prefec

tul jud., in cuvântarea sa, arata ci 
drumul pe care a pornit clasa mun
citoare din țara noastră, este drumul 
luptei spre victoria finală, iar câș
tigarea Drapelului de către munci
torii soc. „Derubau”, este o victorie 
și pentru restul poporului muncltoț, 
care trebue să muncească ți pe 
viitor cu aceiași râvna pentru în
frumusețarea R.P.R, mergând p< a- 
celaș drum trasat de P.M.R., a- 
vantgarda clasei muncitoare, pe dru
mul reconstrucției și construirii so
cietății socialiste.

Din partea regionalei De\a. ia 
cuvântul Iov. ing. lanovici, direc
torul regionalei, care-iși ia angaja
mentul ca și pe viitor sâ lucreze la 
fel ca și în prezent, pentru ca 
Drapelul Producției să rămână la 
acelaș șantier.

Ultimul vorbește tov. Voevod C. 
președ. comit, de întreprinde, e care 
la fel iși ia angajamentul pentriț 
menținerea Drațselutui.

•
Solemnitatea ia sfârșit printr'o» 

masa comuna la care a i luat parte 
invitații precum și personalul soc. 
„Derubau”. «

Vineri, Sâmbătă și Duminică 
cinematograful „Progresul11 

din D«va 
prezintă monumentalul film 

„Adolescența 
lui Pușkin“ 
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EVENIMENTELE ZILEI
Sosirea unei escadre americane 

în apele Palestiniene 
Mari presiuni pentru acceptarea propunerilor 

contelui Bernadotte

de exemplu că 
la aceste n _ ; > 
se străduesc să 
mou în mod ar

Ce provincii ar urma să fie anexate de Franța, Belgia, Olanda și Luxembourg 
0 telegramă a corespondentului ziarului „Pravda“

Moscova. Coresponden 
tul din Berlin al ziarului 
pravda scrie înlr'o telegra
ma: In cursul neg<> ierilor 
actuale dela Frankfurt, gu
vernatorii militari din zone
le de ocupație apusene au 
adus la cunoștința publi- ă 
noui și interesante amănunte 
ale complotului dela Lond r 
având de scop desmembra 
rea Germaniei- A devenit 
perfect clar 
participanții 
« ieri secrete 
împartă din
bitrar Iaenderurile din Ger
mania apuseană spre beri’ 
ficiul lor propriu.

lustruind pe primii mini
ștri din landerurile Germa
niei apusene să pregătească 
convocarea unei adunări co 
stituante a Germaniei Apu
sene pentru data de 1 Sep
tembrie, generalul Clay a e- 
xplicat că locuitorii din re
giunea Sarre jnu trebue să sc 
Îngrijească de alegeri deoare 
ce.. această regiune „nu 
mai este teritoriu german”, 
nici sub aspectul politic și 
nici Cel economic.

Generalul Robertson a a - 
dăugat la declarația genera 
lului Clay fcă frontierele Iaen 
derurilor vor fi revizuite „in

Colectarea cerealelor se face în folosul poporului muncitor
(Urmare din pag. I-a) 

urmă. Populația , sătească 
mai duce fncă lipsă de.'mărfii 
rile industriale trebuincioase 
cum ar fi coase, bumbac 
etc . k

Toate eforturile noastre 
trebue să se îndrepte spre • 
grabnica curmare a acestor 
greutăți.

In primul rând trebue să 
creem o industrie moderr.t. 
și puternică pe măsura ne
voilor noastre interne, cu a- 
jutorul căreia șă înzestiăm 
agricultura și să o așezăm 
pe baze moderne care să ne 
permită sporirea simțitoare 
a producției agricole- Trebue 
să lărgim comerțul cu strai 
uătatea de unde în schimbul 
cerealelor ce ne prisosesc să 
aducem mașinile de care ța 
ra noastră duce lipsă.

Acesta este rostul adânc 
al colectărilor care se va 
face nu In dauna plugărîmii 
muncitoare ci in folosul ei 
și al întregului popor mun
citor. In aplicarea cotelor de 
cereale țărănimea muncitoă 
re este mult avantagiată, 
greul colectărilor apăsând a- 
supra elementelor capitali - 
ste și exploatatoare dUa sa- 
te 

conformitate cu tradițiile e- 
xistente”.

Chestiunea totuși nu se 
termină cu separarea Sarru - 
lui de Germania. O conside 
labilă parte clin teritoriul ger 
mau urmează să fie înstrăi 
nată Și anexată țărilor Bene 
luxului ca recompensă pen 
tru atitudinea lor ascultător 
re fața de dictatul guvernu 
lui american. Duțxi cum se 
află regiunile orașelor Bent 
eim, Venlo, insula Borkum 
din golful Dellafd și gura 
râului Ems urmează să fie 
deslipite de Germania Apu
seană și încorporate Olandei.

Potrivit evaluărilor iexi - 
stente, trei sferturi din toate 
terenurile petrolifere germi 
ne, cca. 80 la sută, din turba 
germană și considerabile sur 
se de cărbune și gaze natu
rale se află pe teritoriul ace 
stor regiuni.

In urma hotărpilor dela 
Londra, Belgia va primi le
giunea orașului Monschau 
Și o parte din regiunea, Schl’e 
iden, unde se află situațe 
mari stațiuni hidrolectrice 
germane.

Nici Luxemburgul jnu v 
pierde, căci el urmează să 
primească o fâșie de terito
riu dealungul fluviului Ma

t

Țăranul sărac este scutit 
pe deaîntregul de colectare 
iar cel cu pământ puțin care 
a obținut o recoltă slabă va 
fi impus la cote mici.

In județul nostru avem
< ca. 30.000 gospodării cu pă 
mânt până la 1 ha. care nu 
vor ,preda nici o boabă de 
cereale- Deasemeena avăni 
cca. 30.000 gospodării mijlo 
cașe cu o proprietate până 
la 5 ha. care vor preda co
te mici. Restul vor trebui sa 
predea cote pe măsura bogă 
țiilor.

Cotele de predare cresc 
pe măsura întinderii terenu 
lui arabil — nu a suprafeț i 
însămânțate cu culturi de pă 
ioase—pe care (îl are fiecare 
gospodărie.

E firesc ,și drept ca piu 
ga'ul cu trei până la pa
tru jugăre de pământ să dea 
o cotă mică iar bogătașul cu 
60 jugăre șă fie împus la ’ 
cotă mult mai mare decât ță 
ranul muncitor.

Cotele de colectare nu vor 
atinge necesarul de hrană și 
semință al țăranului iar cota 
predată va fi achitată pe loc 
la centrul de colectare, restul 
recoltei după predarea cote 
lor obligatorii rămânând la 

sda-
Astfel, pârtie ipanții la con 

ferința dela Londra caută să 
înstrăineze pământuri germa 
ne violând cele mai element 1 
re legi internaționale.

a

Uniunea Sovietică este hotărîtă 
de a demasca orice uneltire împotriva 

păcii și securității popoarelor 
spus Andrei Grotnlko la Conferința Org Națiunilor Unite 
Vorbind în ziua de 7 Iulie

la conferința organizației Na 
țiunilor Unite reprezentan - 
tul sovietic Andrei Gromî- 
ko a declarat că după cum 
reese din ultimele propu - 
ncri ale contelui Bernadotte 
acestea sunt în contradicție 
cu hotărîrile organizației Na 
țiunilor Unite .

Autorii adevărații a> ace 
stor propuneri fac toate po 
sibilitățile nu pentru forma, 
rea statelor țevreiesc și a- 
rab ei fac toate posibilitățile 
ca aceștia să se lupte între 
ei făcându-i astfel să slă
bească pentru la-i putea folo5i 
în orice acțiune.

Opinia publică mondială a 
stigmatizat de mult acțiunea 
agresivă :l guvernului brita 

libera dispoziție a produc.ăto» 
iilor pentru hrană, semințe 
și vânzare.

Datoria fiecărui ițăran mur, 
citor este ,de a-și preda cota 
lui mică așa cum .legea în 
mod just ja fixat-o și dând 
tot sprijinul Organelor de 
Stat să vegheze ca elemente 
le capitaliste iși exploatatoare 
ale satului să nu se sustragă 
dela predarea jcotelor. Țară 
nimea muncitoare (are dato 
ria de ,ași spori vigilență' de 
mascând și lovind fără cruța 
re în orice uneltire a du'-na 
nului său, Care va încerca să 
răspândească svontiri minei 
noase sau prin diferiții săi 
agenți stiecurați în posturi 
de conducere să-și creeze a- 
vantagii, înșelând legea. 
Sunt cunoscute abaterile și a 
buzurile la care a recurs duș 
mânui de clasă anul trecut 
în timpul colectărilor când 
încăălcând legea și dispozi 
țiunile Statului plugarii să
raci din mai multe sate ale ju 
dețului nostru au fost impuși 
la cote exagerat de mari în 
timp ce bogătașii ca Diaman • 
dy dela Geoagiu, cu trei .a 
goane cartofi 1— au fost seu 
tiți de orice cotă. ,

ÎMPKIMER1A JUDEȚULUI HUNED OARA DEVA — 19a.

Londr;t. Respingerea 
de către arabi a propunerii 
lui Bernadotte, mediatorul 
Națiunilor Unite în Pălești 
na. poate fi considerată ca 
o manevra menită sil men
țină presiunea asupra guver 

nic de a încuraja acțiunile 
arabilor din Țalcstina.

In fața acestei situații U- 
niunea Sovietică pu poate 
trece cu vederea aceste u- 
neltui și este hotărîtă de a 
demasca orice acțiune îm
potriva păcii (și securităț i 
popoarelor.

Trupele lui Markos curăță
1 <•

— Ofensiva monarho-fascistă
Belgrad. După cum a 

nunță postul de radio Grecia 
Liberă, la 5 Iulie, s'au desfă 
șurat numai operațiuni lo
cale de recunoaștere.

In timpul zilei a continuat

In acțiunea colectărilor or 
ganizațiile și membrii de P_‘ 
tid trebue să fie în frun::, 
veghind ca organele de Stat 
să-și facă conștiincios dato
ria acționând în spiritul just 
în care au fost concepute și 
stabilite colectările, comu .- 
tând și demascând dușrna ’ii 
țărănimii și svonurile răspân 
dite de ei, lămurind și mobi 
Uzând țărănimea muncitoare 
pentru buna reușită a pla 
nului de colectări.

Îndeplinirea pe deplin a 
planului de .colectări fixat 
pentru județul nostru este u 
na din sarcinile importante 
ce stau în fața țărănimii și a 
populației muncitoare hune 
dorene știut fiind că prin rea 
lizarea planului de colectări 
vor contribui simțitor la îm 
bunătățirea vieții plugarii ) 
muncitori, a .copiilor lor și a 
întregului popor muncilor 
spre propășirea și întări - 
rea P- P. R.

Gh. Plețu

EmccsmC» wre 1 

ȘTAMPILE 

nului Statului Israel, p <a 
re departamentul de stat a- 
mericanîl îndeamnă să . „ 
simții la o federație ar- >0- 
evreiască.

După informații din r .* 
de obicei bine informa '• 
s’a ajuns „in principiu' ia 
un acord asupra accept ri- 
propunerilor lui Berna io'.i 
intre Abdulab. regele T rj 
jordaniei. și reprezentanții 
sionișttilor de dreapta t 
toate acestea, in cadrul ■ 0.1 
siljului de stat al IsraG-ijui 
există o puternică op-'.’ție 
față de aceste propuneri

Presiunile exercitate 
supra Statului Israel pentru 
a -1 determina să accepte 
propunere.-, lui Bernadotte, 
vor atinge im punct culmi
nant zilele acestea când o 
escadră americană va so-v în 
apele palestiniene.

I

s’a soldat cu un eșec _
dutly] de artilerie in se> n»țm 
Konitza, cu parii iparea ac 
tivă a aviației.

L nitățile armatei dem» r.r 
te au nimicit o mare coloană 
(le camioane inamice in -ec 
torul Kojam In 3 Iulie ,, 
tățile armatei domo rat,.- ,lU 
pus pe goanâ un detașau..mt 
de bandiți ai lui I’apadopu 
los, care operau impreuna cu 
unitățile .,gărzii națiom<ie", 
în sectorul Xirovuni. Ap 
fel armata democrata a ciiră 
țat acest sector de unității, 
de andiți care terorizau pe 
locuitori. La 3 Iulie unități s 
ale armatei democrate au a- 
runcal in aer câteva locuri 
pe șoseaua dela J anin a |d 
Philipiade.

Dezastrul industriei 
carbonifere britanice

minele de cărbuni bri 
lucrează cu o pierd» 
cca. 7 lire sterline Ia

Newcastle on Tyiie, — La 
conferința anuală a mineri
lor, Arthur Horner, secret, 
rul general al sindicatului 
național al minerilor, a dedă 
rat că 
tanice 
re de 
tonă.

Subliniind din nou caia 
rul demodat al utilajului 
minelor britanice și eforturi 
le supraomenești pe ca» sant 
nevoiți să le depuna mine 
f1?' IIonie,‘ încheiat ară
tând că în cazul unei noui 
scăderi de producție, mimă 
rul șomerilor englezi va v 
linge 2.500.000.


