
Hi fintm sus steagul 
internaționalismului proletar I*1

Proletari din footr

Au trecut numai două ă;t m‘ni 
de când s’a publicat ruzo.uii Bi
roului Informativ asupra situații i 
du Partidul Comunist din lupo>- 
lavia, dar este de pe acum limpede 
âsM de »na:e .i cila'ă e,le i i»em- 
nătatea ace tu e, e tio. a < o u 1 e t 
■1 marxism-lcninismu ui, țcn u mș 
carea comuni ta din lumea înlrea ;ă.

Partidele comuni.te și ntun ilo- 
raști din țoale țările trag conilu- 
bii practice din rezoluția Biroului 
Informativ, concluzii aplsahij con 
dițiilor situației de fap, di: 1 ță
rile lor, iși fixează un prog am 
combativ de acțiuni Indr. p ale ;n 
«pre consolidar a orga iiza oro ă 
rândurilor Partide ui, înspre îmbu- 
■Itățirea calitativă a mumii ii teo
logi oe, teoretice și politice a Par
tidului, iu pre in eii iil a ea vigi en- 
ței revoluționare și a intrans'genței 
Partidului fală de orice manifestări 
■aționaliste.

Studiind ie.011 a Brauu Infor
mativ, ui a ele ;>ar i Iu u își concea- 
trează atenția a. upra arcinii cc le 
revine, de a pu-.ea aplica jiul teo
ria marxistă a 
de clasa, învățătură 
■istă asupra Parliduui. 
■tarxisin-leni i mului ,u 
atitudinea pe ia e tie >ue 
partidul politic față de 
sale; asupra sarcinii ce

a

clj e’or și a Iu .tei 
lenini t sîari -.

In .rțălura 
;rvrt li 

>ă o .libjf 
grefei 1/ 

le re ine, 
de a desvolta -1 consolida tradi
țiile intwnaf ona iste ae parbdu|:;l 
marxist ți asupra altor problc-e 
importante care cc sliiue baza Jn- 
tangii activități poli i'< și orgar i 
zatorice de fie.a e zi a Part oul. ț

In rezoluțiile ior, organizațiile da 
partid aprobă acțiunea C.C. al 
C. (b) din U.R.S.S. care a luat ini- 
țiațiva de a demasca politica gre
șită a C.C. al Partidului Comunist 
din Iugoslavia; a.aste rezouții scot 
In evidența — după cum se spuncj 

' , In hotărîrea activulu/ 
al Partidului C, omunisl 
„contribuția hotărltoano 
adus-o tovarășii din P. 
U.R.S.S., Comitelui sătr 
tovarășul Statici, la de-

de exemplu, 
din Roma 
Italian — 
pe tare a 
C. (b) al 
Central și 
■aaearea greșelilor ți vesiej rea da 
vierilor de care s’au făcut vinovapf 
actualii conducători ai Part’dului 
Comunist din Iugoslavia’’.

Adunarea activului de partid din 
Budapestat „salută partidtle coma 
■iste și muncitorești strâns unite în 
cadrul Biroului Informa.iv, Partidul 
Comunist (b) al Uniunii Sovietico 
(I pe tovarășul Stalin, marele con» 
ducător al omenirii muncitoare, re. 
voluționa.e din lumia întreagă, pen
ăm (aptul de a fi observat și des- 
riQuit — cu agerime și consec
vență — rătăcii ea conducătorilor 
Partidului Comunist din lugo la. ia, 
aducând, pri« aceasta, un serviciu 
imens cauzei luptei împot. iva înv

In urma Ședinței C.C. al C.G.M.

Confederația Generală a Muncii 
și-a însușit linia și sarcini’e trasate prin 

Rezoluția Plenarei a ll-a a C. C. al P. M. R.
— C.G.M. înfiereezA poziția antinarxistă a conducătorilor iugoslavi —

S’a hoți rit intoerrirea unui nou contract colectiv în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale sala riaților

Excluderi și sancțiuni penRu abateri dela morala proletară șl pentru lipsfi de vigilență de clasă 
la zdets de 14 și 15 Iulie a. cj 

a avut loc ședința Comitetirui Cen
tral al C.G.M. din Republic? Popula
tă Română.

Comitetul Central, studiind Rezo
luția Plenarei a !I-a a C.C. al P. 
M.R., și-a însușit linia ți sarc'nile 
trasate pentru mișcarea sindicală de 
către avantgarda clasei muncitoare 
— Partidul Muncitoresc Român. 

r S’a discutat conținutul ce 
urmează să-1 aibe în viitor 
□ouile contracte colective și
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cauza in leien- 
a lugo l v ei, por- 
contrarero aj inară,

perialismuîui, cau ei socia i .niu.ui-’.
Timpul caie s’a scurs d li publi- 

carea rezoluției Birnu'ui Informa* 
tiv, a dovedit In chipul cel mai e- 
locvent și mai nclndoelnjc, lorți iri> 
destruciil.il.1 a fronlu ui unic ,ouu- 
nist, care a înfierat in unanimitate 
politica aut ța liriică și an i o ie i.'.i 
duvâ de actuala conduce, e l.| Par
tidului Comunist din Iugoslavia, 
probând în întregime rezo uția JJi< 
roului Informa iv. Pe de a I il | arte, 
in tot acest lăstiinp, conducerea P. 
C I-, reprezentată ț>rln T.t , Kar- 
delj, Aji as i Raukovici, 
cat și mai mult, apă ând in 
întregii tabere -aniiimpeii.ilis.e 
democratice ia o conduc- ic 
glie/o na-onali ,ă iac a Ireal 
za da ei munci.oar 
den,ei națloaa'e 
nind pe calea 
troțkistâ, de a ape'a la icrțiunca 
naționalistă de toate nua ț ■ e xis- 
tente în țară, î.np i'rva HI ou tl In
formativ, împotriva P C. (b) al IJ.
R.S.S. și ce'or'alte .pa lide comu
niste.

Justețea cel >r e pu e în rrzo'uția 
Biroului Informativ a upra i ua iot 
din P.C I a fost confirmată in 11- 
tregime de atitudinea pe are au 
luat-o condir ălor i P.C.I du >a apli
carea rez.olufei. Așa nu.nitul „răs. 
puns” pe care 1 a dat C C. al P. 
CI. cu privi.e la rezoluția B roului 
Informativ, este un do.u nent dlu 
cele mai ruținoa;e ca e dovedește 
că clica lui Tito intenționează să 
ducă și de aci înainte o politică 
antimarxi tă ți antisovie.ici.

„Răspunsul” C.C. al P.CJ. res
piră ura naționalistă împotriva miș
cării comuniste din lumea î t eagă. 
Acest „document” este pătruns de 
un spirit de șarlafanism poili: și 
este în*ocmit de oameni care au 
pornit pe drumul trădării cauzei 
clasei muncitoare. Conducătorii P. 
C.I. caută cu repetată străduință, 
să înțe’e partidul și popoiul iu-' 
goslav.

Greșelile deosebit de grosolane ale 
actualei conduceri a Parlidu'ui Co 
munist din Iugoslavia au fost cone 
damnate în unanimitate nu numai 
de partidele care fac parte din Bi- 

(Continuare In pag. IV-a)

in corpul ziarului 
desfășurarea probelor și 
performerele înregistrate 
în cadrul concursulilor pe 
județ ale Cupei Unității 

Tineretului

statute în vederea continuă 
rii acțiunii de îmbunătățire a 
condițiunilor de viață a sala 
riaților de toate categoriile.

Deasemenea, aprobând în unani
mitate Rezoluția Birou ui Informa
tiv asupra situației din Partidul 
Comunist din Iugoslavia, în legă
tură <31 gravele abateri de a prin
cipiile marxist-leniniste a'e condu
cerii P.C.I., Înfierează poziția anti
marxiști luată de către Tlto, KardelJ 
Dajilas fi Rănkovici ți îți exprim/

I

(

In urnna acestei vizite,

Delega^3 guvernamentală cehoslovacă 
în frunte |cu primul ministru ANTON N ZA^OiOCK^ 

a«. <L’.3* j*it«.!**.
î -tre Republica 

Populară Română ș Republica Ceho
slovacă, se va încheia un tiata, 
de Prietenie Colaboiare și Asistentă muiual;

Entuziasta primire făcută inalților oaspef în Capitală 
BUCUFiEȘTl, 19 (Radio) Azi dlminesțA a sosit în Cțpitalft delegația țiuvernamentăia a Repub 1. i 

: ANTlNIN ZA’OTOCKY, presedtntf’ls al Consiliului de Miniștri; J^n Sevele vie 
Afacerilor Externe ei Antoin Gre

Cehs'fivtce Eliăiuitâ di.'
IKștoirdt al ftrsiliritl ce Miniștri, Vladimir Clementis. ministru al 

(jor, ministru al Comerțului Exterior.
Pe peronul gărji Mogo- 

șoaia au tost de faț.t în in - 
tâmpinarea înalților oaspeți 
membrii guvernului in frun 
te cu d. {primuri istru Dr. 
Petru Ciroza, tov Gir (iheor 
ghiu ljej, d. proR Traian Sa 
vulescu și tov. Ștefan Voitec 
vicepreședinți ai Consiliu - 
lui de Miniștri, tov. .Ana 
Pauker, ministrul .Afacerilor 
Extcme, Vasile Luca; min'- 
strul Finanțelor și Teohari 
Georgescu, ministrul Afaceri 
lor Interne. Deasemenea, au 
mai salutat solia poporului 
cehoslovac reprezentanț i 
Corpului Diplomatic; tov. 
Constanța Crăciun, președin 
ta Uniunii Femeilor Dem 
rate din România; tov. Ghc 
orghe Apostol, președintei? 
Confederației Generale a 
Muncii; numeroase persona 
lități politice și m litare pre 
cum și o mulțime impresio 
nantă de cetățeni-

După terminarea prezentă

încrederea In forțele cinstite și con
știente ale Partidului Comurist d n 
Iugoslavia, care vor găsi ca’ea pen
tru Îndepărtarea lor din fruntea par
tidului, reluându-și astfel locul în 
Frontul Unic Socialist, în fruntea 
căruia stă măreața țară a socialis
mului și eroicul Partid Comunist 
(bolșevic) al U.R.S.S.

Comitetul Cent al al C.O M. des- 
bătând în mod critic și autocri Jc ac
tivitatea organizatorică, economică și

(Continuare fri pag. 3-a) f 

rilor și trecerea în rexistâ 
a companiei de onoare, dele 
gația cehoslovacă împreună 
cu membri guvernului a e 
șit pe estrada din fața Gări 
unde n.-număratele del- g ț’i 
cetățenești alt ftbâ. nit spoit 
tan în aclamații.

In aplauzele entuziaste ale 
mulțimii, a luat cuvântul d 
Dr. Petru Groza,, salțtâad 
în numele Guvernului ri aî 
poporului român so it'ea de 
legației guvernamentale ce 
hoslovace în Capital.c și a 
nunțând cu acest prilej e,S

Persipa'itatea înalților o speți cehoslovaci 
ANTONIN ZAPOTOCKY VLAOIMIR CLEiSENTIS

Zap*tky Antonio, pic edi ; 
tcle Consiliului do Miniștri 
al Republicii Cehoslovace 
s’a născut în jaholany, ii 
județul minier Cladno in 
anul 1884. După absolvirea 
școlii a devenit pi. trar |a 
Lelnik.

La vârsta de 16 ani a in
trat în organizația țșii, reni 
lui Social-D^mocrat, deve - 
n nd foarte repeți? unu’ di 1 
conducătorii acestei organi - 
zații. In anul 1907 este ales 
secretar regional al Partidu 
lui Social Democrat în dis - 
trictul Cladno. In cu.sul ani 
loriQiQ-zo a participat a li
nele misiuni importa e.a în ,a 
ră și în străinătate, iar în 
Septembrie 1920 a luat parte 
la primul congres al Parti - 
dului Social Democrat ceho 
slovac. In' acelaș an, Anto 
nin Zapotocky, conduce gre 
va muncitorilor din Claclno. 
Este arestat și condamn u la 
mai mulți ani de închisoare.

După amnistia din 1922 
actualul prim ministru al Ce 
hoslovaciei a intrat în Par
tidul Comunist, devenind 
membru al Comitetului Exe
cutiv, apoi secretar general 

(Canton oare

I

1

între R, publica Popul srâ Ro 
mână și Republica Cehost^ 
vacă se va încheia în urma 
acestei vizite un tr-nat d>* 
Prieti mțv. Colaborare și Asi 
struți Mutuală m ni: sico1 

ji, o-ze și mai milt fn«r.t u 
pSrii. pentru < re luptă to > 
te statele Ctl duiO'.l'tțle '»> 
pulară în frunte cu Uniunea 
Soi-jetii ă.

In n miel ■ <L 1 gaț ei gti er 
namentalc Cehoslovace, a 
vorbit Antonio Zap'Mou.k-.. 
pr,-ședințele consiliului d- 
Mini.tri-

Dr ’dadimir C! ment s, 
ministrul Afacerilor Externe 
al C’ lioslov.i i i, s’a năs-m 
în anii 1.7.2 li j jrkovek in 
Slovacia. D'ip- primii răz
boi mondial f ind inca s'u 
dent al l'n rrit.iț i di 
Prag1, d ine membru r 
Part d lui Comun st, d fâș •• 
r.ind o h g ' actf !..•.■ ;■ p'c 
tărâm politii .

Ca reprezent mt al s’ d< n • 
ților comuni-'i s'ovaci puiv 
cjpă la lucrările Comitetului 
Internațional al studenților 
Comuniști.

După terminarea studiilor, 
ca avocat, Vladimir Cle - 
mentis a fost unul din cel 
mai cunoscuți apărători poli 
tici. El a intervenit de mai 
multe ori și în diferite țări 
pentru apărarea antifasciști
lor persecutați. El crează la 
Bratislava o societate pca - 
tru strângerea legăturilor e- 
conomice și culturale cu (J 
niunea Sovietică. In 1935 a 
ste ales deputat al Partidului 
Comunist în Parlamentul 
Cehoslovac.

In perioada dinainte de 
Munchen întreprinde o nu 
re acțiune de informare a
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| CUPA UNITĂȚII TINERETULUI |
In cadrul concursurilor pe județ in vederea selecționării celor 
mai valoroase elemente pentru concursurile pe regionale

Tinerii din județul Hunedoara au
înregistrat performante excepționale

100 m.
Arena sportivă din Deva, 

a cunosc ut Duminică 18 Iu
lie a. c. o afluență'de publi '; 
de mult nemaivăzută în ora 
șui jnostru.

Această afluență se datore 
ște faptului că atât sporti/ii 
cât și restul publicului ur - 
bei, au ținut să asistefila des
fășurarea probelor pe jud- 
țul Hunedoara a Culpei TJ 
nității Tineretului, probe ca 
re au avut ca scop selecționarea 
celor fnai valoroase elemente 
ce vor reprezenta județul 
Hunedoara la desfășurarea 
probelor, în prima perioada 
la regionala Arad, trecând 
apoi în cele de provincie la 
Timișoara, și chiar în. finali, 
la București.

Deschiderea probelor a a- 
vut loc într’un cadru festiz, 
Cu acest prilej tov. Bejan 
D , președintele subcomij'. ;i 
de presă și propagandă a,co- 
mitetului județean al Cupei 
Unității Tineretului, a . < 
bit concurențilotf, arătând 
că această dată a concursu 
rilor județene, coincide cu 
,Ziua Sporturilor în U. L.T. 
S. S., „D -sa a făcut apoi o 
paralelă între felul în care 
este văzut, interpretat și 
chiar practicat sportul de 
masse în țările cu democra 
ție populară și U. R. S. S. 
și în țările imperialiste, 

â In încheere vorbitorul a’ 
accentuat în special, asupra 
combaterii profesionismului, 
prin creșterea de cadre ti 
nere și talentate care să fa 
că Sport pentru desvoltarei 
lor fizic și morală, iar lo 
zincă ce a fost pusăîn practi 
că ,,toate sporturile pentru 
popor”, să fie o călăuză pen 
tru întregul tineret. din R. 
P. R..___________________

A urmat apoi desfășura 
rea’ probelor, S’au prezen 
tat la start elemente ținere 
eșite din popor, care pr? i 
dorința lor nestrămutată de 
â face sport și de a repre 
zenta județul nostru cât mii 
bine la Arad, au obținut per 
formanțe de reale valori.

Iată echipele selecționate 
și performanțele înregista - 
te: : , ,| .

B A E T I
100 m. plat: I. Clolnea I. U.

T. M. 11'6 (Ccglr), 2. Horoșnl 
E. (A. S. A, 12*1 (Deva),

800 m. plat: 1. Dan Gh A, S,
A. 2'23* (Dev») 2. B.eazu M.
U. T. M. 2'23*3 (Orăștie).

3000 m. plat: l. Bănea N A. 
S A 10 29' 2 Popesc I. A. S. 
A 10 30“ 2 (Deva).

plat 11“6 — lungime 6,15 m, — grenadă 66,80 m., înălțime 1,62 m., etc.
Ștafetă 4x100: Gizdău (U. A. 

E. R) Bănițeanu (U T. M) Du 
mitre cu (U. T. M.) (Dev») Ciol- 
nea (U T. M, Cugir). 49“6.

Ștafeta 800 x 400 x 200 x 1 oo : 
Bunea, Dan, Horoșnl, Aolsi«(A,
S. A. Dtva).

InălVme: 1. Dumitresc V. (U.
T. M 1 58 rr„ 2. Pet.tnca P.
U. T, M. fi Bumben U T. M. 
1,55 m. (Deva)

Lungime: 1. Dumitrsscn V. U. 
T. M. 6,16 m. 2, BănAțeanu O. 
5 75 w. (Deva).

Greutate: 1. Bănlțeanu O. U.
T. »M. 9,62 m (Dev») 2. |Clo!- 
ntâ U. T. M 9.61 m. (Cugir)

Grenadă : Selorlan E. A. S, A. 
66.80 m. 2, Clobanu.V. A S. A. 
64,90 m. (Deva).

Cross : 1- Bunea N. A. S. A, 
9 20" 2. Voicu Gh. AS A. 9 34 ’ 
(Deva)

Sah: L. Braazu M. U T. M. 
(Dava) 2. Mxcarie I. U. T. M. 
(Simeria).

Volley—ball: Ie urma celor 
două matchurl jucate dintre echi
pele Brad—Deva, Cugir, O ăștie 
și Brad—A. S. Armata Deva, 
ochlpa Bradului care p uedând 
o tehnică avansată a dispus in 
primul match cu (16—14) (15-9) 
Iar In al doilea (15—2) (15 —17) 
(15—10), după care s’a format 
selecționata, care este astfel com
pusă: Tocan, Igna, Uram. Coman, 
(Brad) Găzdău, Osacenco, Umană 
șl lătrate (Deva).

Foot—ball: După disputarea 
celor două matchurl, primul din
tre combinata Deva, Dobra, Brad, 
Slmeria’și Călan 3—1 (2—1), iar 
al doilea A. S Armata Deva—Cu
gir 2—0 (0—0), comisia a alcătuit 
următorul lot: Crâsnic A. S. A. 
Taanzer (U, T. M, Brad) Pasolea 
(U. T. M. Cugir) Mihslu (A. S. 
A Peterfi U. T. M. Slmeria) 
Așteleana (A, S. A ) Matei (A,
S. A.) Valea (A S. A Anlsle 
(A. S. A.) Bucur (V S. A.) Bâr
na (U. T. M Brad) Sima (U. T. 
M. Cugir) Szactko (A. S. A) șl 
Pleșa (U. T, M. Slmeria).

Fete
F*8o m. plat: 1. Bicăloițeanu A.
U. T. M. 11 “6 (Cugir) 2. Popa 
S. U. T. M. 11’6 (Cugir),

5oo m. plat: 1 Popa S U. T. 
M. 1'41*2 (Cugi ) 2 G ecu I.
U. T. M. 1'41'2 (Brad) 2. Popa
V. U. T. M. 3'41'8 (Brad)

looo m. plat: 1. Hențel A, 
U. T. M, 3‘43'6 (Cugir) 2 Po
pa V, U T. M. 3'52“3 (Brad).

înălțime i 1. Rein E. U T. M. 
1, 22 m. (Dobra) 2. Rațiu M. 
U T. M. 1,20 m, (Dobra).

Lungime: 1. Băcăinițeanu A. 
U. T. M. 4,15 m. (Cugir) 2. Gre- 
cu I. U. T. M. (Brad) și Petruice
B. U. T. M. (Deva) 3,86 m.

Greutate: 1. Hențel A. U. T. M. 
6,78 m. (Cugir) 2. Popovici V. 
U. T. M 6,68 m. (Orăștie)

După ce au luat sfârșitcon 
cursurile a urmat preniie 
rea primilor doi concurenți 
dela fiecare probă în parte.

lumânarea plachetelor a 
fost făcută de către tov. Za 

moța N. președintele Comi
tetului județean al Cupei U 
njtțfții Tineretului care a fe 
licitat în numele Consiliului 
Județean al Federației Națio 
țioiiale a Tineretului Dem > 
crat din România,, pe câști 
gători, indemându-i de a se 
antrena cât mai mult pentru 
a putea rcprezenta cu cinste 
județul nostru la concursuri 
le regionale dela Arad.

In afară de atleți au mai 
fost premiați: echipa de voi 
ley- ball dela Brad și echipa 
de foot ball a Clubului Spor
tiv Armata Deva.
Performanțele și echipele 

selecționate din Valea Jiului
Deasemenl și la Pctroșcnl au 

fost selectiim’e «chlpele care 
vor reprezenta Valea-Jiului la 
concursurile regionale dela Albs- 
Iulia.

Iată echipele selecționate șl 
rezulțitile înregistrate:

100 m. plat: 1. Slfgyl T. U. 
A.E R. 12“3 (Patroștnl) 2. Șt»- 
fan Gh. U.T.M 12'4 (Lupani).

800 m plat: Silagyl T. U.A. 
E.R. 2'12’4 (Petroșeai) 2. Sla
vici J. U.T.M. 2'13*2 (Lupenl)

3000 m. plat: Cugereanu U.
T.M. 11'16*8 (Vulcan) 2 Mi- 
h»i C. U.T.M. 11'18'1 (Vul
can,)

Știri sportive din județ
In ziua de 18 Iulie a. c., 

s’a jucat în comuna Turdaș 
un match de foot-ball dintre 
echipele U- T. M- Uroiu și 
U. T. M- Țurdaș.

Dopa un joc frumos, ou - 
peții au câștigat cu scorul 
le înscrise de Irinca șiZudor. 
(de 2 — o (i — o) prin puncte•

In cadrul campionatului 
de foot-ball ale piticilor ,,Va 
lea Mureșului” s’a disputat 
la Simeria matchul dintre e- 
chipele U. T. M. Uroiu și 
C- F. R. Simeria, terminația 
egalitate i — ) (o — o). 
Au înscris Bretoiu (Simeria 
și Colcer (Uroiu).

In urma înactivităț i vădite 
comitetul de conducere al 
grupării polisportive ,,Miea” 
din Brad, a fost disolvat, for 
mându -se în ziua de r8 lu 
lie a. c„ o comisie interi
mară care întrunește o 
m? de sportivi, cat\ credem 
c.i vor reuși să dea spoi
tului brădean desvoltarea pe 
care se știe că a avut -o în 
trecut.

Ștafeta 4x100: Lapădstu E. 
(U A.E.R.) Poenaru J. (U.T.M ) 
Hfter J. (UA.ER) Sllagyl T. 
(U A.E R ) Pst roș» ni.

Ștafeta 800x400x200xloo: 
Wlth, Sl»viei, Fcidvari, Haiduci 
(U.T.M Lupsni)

înălțime: 1, Telman U.T.M. 
1 62 m. Lupenl 2 Mistrie U.T, 
M. 1,60 ra. (Lonea)

Lungime: I Mistrie U. T. M 
5 55 m (Lonea) 2. Feldvsri U
T. M. 5 45 m. (Lupini).

Greutate: 7,25 kg. 1 Cristean
U. TM, 9 81 m. (Petroșani) 2, 
Mlslrlc U.T.M. 9,19 (Lonea).

Cr<J88: 1. Paul E., U.A.E.R. 
15’1')|9 2. C'igereanu' UTM
15’12" (Petroșan1))

Șah : 1. Varga UTM. (Lonea) 
Ci p'ei UTM. (Petrii»). 3. Colda 
UTM. (Liiaenl).

Volley ball: Pentru sslecțloasre 
au jucat echipele Aninoasa și 
Lupenl. Anlnotaa a câșt'gat cu 
2-0.

Foot-ball: La fel pentru s*l«c 
țDnara echlp» Petroșan'iiul a dls-

Mica [Brad]— Astra (Orăștie)
3—0

In ziua de iS Iulie a. c., 
pe stadionul O. S. P din 
Gurabarza, a avut loc măt 

Noua conducere se corn 
pune din următorii tovarăși: 
Ing. Ioan Pisq, președinte, 
Gheorghe Petrescu, vice pre 
ședințe, Vasile Clej, secn-tar 
și responsabil sindical. <te 
fan Bolda și Alexandr i Sza 
bo, casieri, Dr. R. Suăuțiu 
1. Moldovanu, A. > uța 
L. Sturek și P. L.ung i mem 
brii.

•
Uniunea Tineretului Sătesc 

a început o frumoasă acti
vitate pe calea sportului

In fiecare Duminică satele 
se provoacă reciproc la fo; 
ot-ball. 1 - r i

Astfel Duminică 18 Iulie 
a. c., a avut loc pe arena 
Sportivă din Bretea-Streiului 
matchul de foot-ball dintre 
echipele T- S. Bretea Strein 
lui și T- S. Bațălar.

Victoria a revenit gazdelor 
cate au dispus cu y—i

După terminarea acestui 
match, Bretea- Streiului a 
mai jucat o ropri ă cu T. S. 
St’ <-i Plopi, câșt gând și a- | 
< st joc CU 1 — o.

pas de ce» a Va'ciaulisi cn 5- 
La Valley cit și la foat-baH, 

echipate n’ati foit încă deHoMiv 
etsb'Ute.

Fete
80 m plat: 1. Vasl M. U A.

E. R. 12". 2, Ttaker UAEJL 
12" (Petroșeal).

500 m. plat i 1. Kereți B. LL 
T. M. 1'41" 6. 2 Dalkoș M UL 
T.M. 1'44" (Petroșcnf).

1000 m, plat. 1- Lovfota L 
UTM. 5'12" (Lupenl). 2. Daltoș 
M. UTM. 5'14"/6. (PetroșeaO 

înălțime i 1. Oaciu I. UTIL
1.20 m (Lupeoi). 2. O nea U. A- 
E, R. 1,10 m (Pe'roțeni).

Lungime i 1. Oaciu I. LLT.M. 
3,79 m. (LupenOz 2. Vasi M. LL 
AER. 3,78 m (Petroșeafc

Crentate 4 kg. 1. Coroiu LL 
T.M. 635 m. 2. Petrfoa M, LL 
T.M. 5,82 tn. (Vulcaaj.

Volley-ball Au |ucat echipate 
Luptai și Loaea, vfeteda reve
nind primilor cu 2 — 0. Eoipah 
definitivă n'a fost iacă formală'

(2-0)
chul de foot-ball dintre gr i 
paiea divizionară ,,Mica" 
din localitate și tânăra eclu 
pă ,,Astra” din Orăștie.

Întâlnirea fiind amicală,,A' 
stra” s’a prezentat întăriți 
cu câteva elemente de va 
loare dela gruparea C Jgir

Jocul prestat de ambele e- 
chipc a fost frumos, presărat 
cu faze spectaculoase, sads 
făcând publicul brădean, pu 
țin , a număr, deoarece publi 
cui din localitate nu mai e- 
ste sportiv atunci când sunt 
anunțate echipe modeste, 
fapt care dovedește că lo- 
calnciilor sportivi le-a rămas 
vechia concepție burgheză, 
că un match nu poate fi in
teresant decât dacă echipa 
care joacă are în formație 
nume de ,,vedete”.

Învingătorii au câștigrt 
prin punctele marcate de I 
lsac 'de două ori) și Ruk.

S’au evidențiat: Turan și 
Staron dela Mica, iar dela 
îro inși, Drăghi< escus Silaghi 
și Suciu- _________

Anunț
Administrația ziarului 
, Z~ri Noi” s'a mutat 
din palatul Prefecturii 
în s'rada Karl MarX* 
Nr. 1. (Edificiul Hotei 
O ieni)
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Confederația Generală a Muncii și-a însușit linia 
și sarcinile trasate prin Rezoluția Plenarei a 11-aC.C. al P.M R.

(Urmare din pag. I a)

a sindi> ale'or. s’a preocu
pat iii mod s(»‘cial de rolul pe 

ar« treime să 1 îndeplinească miș
carea sindicala in notiilv i ondițiuni 
.-.onoinice, sociale si po'lii e cre- 
iatv în țara noastră după marele 
act revoluționar al na(ionalizăriii..

IXasemeni s'a discutat și proble
ma odilmci sa'aria j o , subl nin lu e 
că pentru îitdc/ini/ea -ac.ni or pu
se de Comitetul Exe u iv C.G.M. 

b comunicatul său, Uniunile, Con
siliile Sindica'e jude ene și Sîndi 
.ațele treime să se ocupe în mod 
direct și concret de rezolva ea aces
tor probleme. S

Comitetul Central a ana izat acti. 
\itatea dibr.te'.or corni e e sin Ji a'e. 
Ea unele comitete siidica'e s’au con
statat, [ie lângă părți'c pozitive în 
muncă, metode de comanda, practici 
birocratice și li|»ă de vigi ență de 
Sasă. Astfel s’a dat posibilitate u- 
nor elemente dușmănoase șă pătrun
dă în conducerea unor organe sin
dicale. In mod sp'ciaj, s’a ana izat 
activitatea Consiliului Sindical Ju' 
ciețean Turda. Comitetul Central a- 
fxobă masurile orga li/a'orice Cate 
de Comitetul Executiv îp cazul a- 
. est ni Consiliu și condamnă în mod 
sever activitatea du ă de Șuta Mi- 
hai, președintele C.S.J., Turda și 
membru al C.C. COM., care s’a 
«conjurat de legionari ca: Rotaru 
și Martin Vasi'e și de fortul agent 
al sigurenței antoiesce e To na Ni- 
:olae, ajungând astfel la descompu
nerea morală și politică. In con
secință C.C. C.G.M. hotărăjte, în 
jnanimita'e exclu !e ei Iui Ș da Mi-

Personalitatea înalților oaspeți 
Antonin Zapotecky 1 Viadimir Clemeentis

(Urmare din pag. 1 a)

hai din CC. C.G.M. și trimiterea 
sa in producție fără drept de a 
ocupa o muncă de laspundere în 
mișcarea sindicală. >

Comi'elul Cent a' dă mandat Co
mitetului Exem'iv să p.egateasiă 
|xntru viitoarea ședință a Comi
tetului Central:

i. Un raport de activi 
t.ite în care sa se stabilească 
in mod concret sarcinile mi 
scatii sindicale;

Deschiderea unui restaurant 
comunal la Petroșeni

Din inițiativa județenci P. 
M- R. Valea jiului zilele tn 
cute s’a redeschis restaura i 
tul ,,București” cate dinți'un 
fost club al micilor burghezi 
a devenit astăzi, un reS-, 
staurant cu o conducere cin 
stită fi unde are posibilitatea 
să intre orice muncitor sa i 
minier.

Pe ljsta de prețuri atât 
alimentele cât și băutura 
sunt mai eftine.

Beneficiul net se varsă la 
caseria Primăriei), pentru 
sprijinirea planuluiide reco i 
strucție a orașului.

2. Proectul noului < on- 
tiact colectiv;

3. - - Profetul noului sta 
lut și

4- Propuneri concrete 
în vederea îmbunătățirii lor 
melor organizatorice și a 
metodelor de muncă în miș 
carea noastră sindicală.

, Comitelui Ce.itia' al C.G.M, 
din R.P.R.

Deci în Valea Jiului, pe 
lângă magazinele de Stat x 
căror secții oferă muncito 
rilor orice articole la prețuri 
convenabile, s’a pus la dis 
poziția celor ce muncesc și 
un restaurant popular unde 
se mănâncă Ia un preț re 
dus porțji îndestulătoare.

Tov. Alex. Sencovici ministru 
adjunct la departamentul Muncii 
și Prevederilor Sociale a dspus jurământul

La 17 Iulie a. c., în fața 
d-lui Dr. Petru Groza, pre
ședintele Consiliului de Mi 
niștri, tov. Alexandru Sen

In urma angajamentului luat eu ocazia naționalizării

Muncitorii uzinelor metalurgice 
din Călan au redus absențele nemotivate

— Necesitatea fixării normelor —
Înainte de naționalizare, 

procentul de absențe nemoti 
vate era foarte ridicat la 
Calau atingând 6 8 la su
tă, din totalul muncitorilor.

După naționalizare mun
citorii dându-și searna că 
lipsurile nemotivate dela lu 
cru, îingreunează desvolta - 
rea, economică a țării, pre 
cum și ridicarea nivelului 
de trai, al poporului muri 
citor și-au luat angajamentul 
dc a lichida cu lipsurile 
nemotivate.

In urma acestui angaja - 
ment, în luna Iunie, pro - 
centul de absențe nemotiva 
te a scăzut la 2 la suta Muu 
citorii conștienți au hotă - 
rit să lămurească pe tov * 
șii lor, care încă mai absen 
tează, asupra greutăților pe 
care le provoacă produ țtei-

Covici a depus jurământul 
ca ministru adjunct la depar 
tamentul Muncii și Prevede 
rilor Sociale.

Un neajuns care nu a fost 
lichidat la Călan, este că n« 
s’au fixat im â normele de 
producție, din «are cauz' 
muncitorii nu știu cât t" 
bue să producă zilnic. P. -L 
fonul la rnum ă in acord a 
fost ridicat tocmai pentru a 
da posibilități muncitorilor 
de a câștiga mai mult prin 
depășirea programului de 
lucru Dar la Călan acest lu 
cru nu a fost îincă pus a 
aplicare. Se obișnuești, ca. la 
sfârșitul lunei să se fa< ă 
media producției pe secții, 
care devine drept normă. 
Astfel muncitorii chiar dacă 
produc mai mult nu snt re 
tribuiți mai bine chiar în 
caz contrar, când nu înde
plinesc norma salariul lor 
este acelaș.

E necesar să se treacă de 
îndată la fixarea justă a nor 
metor, pentru ca iiecare 
muncitor să știe cât are de 
făcut în fiecare zi.

I-a fel muncitorii trebuise 
lămuriți că dacă depășesc 
I normele câștigă mai 
mult, și in ce proporție le 
crește câștigul dacă depă^ 
rile de normă sunt din ce în 
ce mai mari.

al Partidului. Odată cu ocu 
narea Republicii de către hi 
■lerjști, în Aprilie 1939, este 
arestat și transportat la Dres 
.da, apoi în Martie al acelu 
iași an, în lagărul de con 
centrare din Sakhausen, de 
unde a fost eliberat de Ar
mata Roșie la 2 Mai 1945.

întors la I’raga, în ziua de 
S Iunie 1945; AntoninZațpoto 
~ky a fost ales președintele

Confederației Generale a 
Muncii din Cehoslovacia 
După o rodnică activitate ca 
președinte al Confederației 
lenerale a Muncii și ca de

putat, Antonin /apotocky, 
după ultimile alegeri, a fost 
desemnat de către Marea A 
dunăre Națională ca prese 
dinte al Consiliului de Mini 
stri al Republicii Cehoslo
vace.

Concursul de motociclete organizat de 
Asociația Prietenii Scânteii

Cu prilejul premierii tova 
-așilor evidențiați în munca 
de difuzare a „Scânteii” în 
județeană Deva-Hunedoara 
..Asociația prietenii Scân - 
teii” a organizat în ziua de 
18 Iulie a.- c„ în orașul De 
va o interesantă cursă deino 
tociclete^, circuit închis pe te
ren variat, având o distaa 
ță totală de 9 km.

Acestă probă a fost dotată 
pentru primul câștigător cu 
o cupă, iar pentru următorii 
doi, cu câte o plachetă.

La stratul probei s’au r\.n 
zentat 9 concurență, dintre 
care. 3 erau din județ restul 
tind din localitate. 

cercurilor politice din străi
nătate, despre pericolul ger 
man.

După ocuparea Republicei
1 Cehoslovace de către ger 

mani Viadimir Clementis <e 
refugiază întâi la Paris și 
de acolo la Londra. In 1942, 
este numit membru al Con 
siliului de Stat, care a fost 
organul de control constjtu - 
țional al celor în exil-

In timpul războiului, actua 
Iul ministru al Afacerilor E- 
xterne al Cehoslovaciei a 
condus emisiunile radiofoni 
ce cehe și slovace din strai 
nătate, desfășurând și o bo 
gată activitate lițerară. Du 
pă reîntoarcerea în Patrie, 
Clementis a fost numit la 4 
Aprilie 1945, subsecretar de 
Stat al Ministerului de Ex
terne cehoslovac, iar în ziua 
de 19 Martie 1948 mini - 
stru de Externe.

In urma disputării probei, 
s’a clasat primul Horvat Șt., 
fiind urmat de Weber I și 
Coroiu Hunedoara)

Din nefericire această pro 
bă, a avut un final tragic. 
Unul din concurenți — Leo 
novici, din Simeriia — a su 
ferit un accident,fracturânu : 
și baza craniului. Transpor 
tat de urgență la spital, cu 
toate intervențiile chirurgi • 
cale și îngrijirile necesare, 
a încetat din viață. Acest 
nefericit accident a produs o 
profundă impresie în rân
durile sportivilor din orașul 
nostru.

EVE1W1MEWTELE Z1EE1

Semnarea unui tratat dc prietenie, colaborare
și Asistența Mutuală între Bulgaria si Ungaria

Sofia. — Tratatul de prie 
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Po 
pulară Bulgaria (și Republica 
Ungară a fost semnat Vi
neri la palatul Consiliului de 
Miniștri din Sofia.

In numele Bulgariei trata 
tul a fost semnat de primul 
ministru Dimitrov și minist 
rul afacerilor străinei, Vasile 
Kolarov; în numele Unga
riei — de primul ministru d. 
Lajos Dînnyes și de mini 
strul afacerilor streine Eric 
Molnar.

Tratatul pe care l-am semnal, a 
spus Gheorghi Dimitrov, core. pun- 
de dorințelor sincere a'e popoarelor 
bulgar și ungar și va fi salutat 
de țoale popoarele iubitoare de pace 
ca fiind un nou pas spre asigurarea, 
unei păci democratice trainice în 
toată lumea. Față de eforturile <țes- 
fășurate dc imperialiști pentru a- 
face să renască miiarismu’ german 
și a-1 folosi ca instrument al u- 
nei noui agresiuni, popoare'e noas
tre au holărîl în moo ferm să 
asocieze forțele lor la acelea ale 
națiunilor democratice în frunte cu 
Uniunea Sovietică și să apere îm
preună cu acestea cute iri'.e lor de
mocratice, librlateja și independența 
lor.

In cuvântarea ^a d. Lajos Dinnyes 
a subliniat m/area importanță a tra
tatului încheiat între Bu'garia și 
Ungaria pentru consoi-J^rca Fron
tului Unit al națiunilor democra
tice iubitoare de pace. ■.

Suntem siguri de viitorul nostru1 
I deoarece Frontul naț u i 01 iubi oare 

de pace este condus de ina ea U

niune Sovietică, care a făcut urija- 
șe sacrificii .pentru el berarea țări
lor din Europa Centrală și de 6ud- 
est și care le-a psigural ace.lora li
bertatea, independența <i progresul 
pașnic.

Importante hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri

Desemnarea delegației guvernamentale a R.P.R. la Con
ferința Internațională a Dunării — înființarea premiile/ 

naționale de artă, literatură și publicistică
Concordatul cu Vaticanul a fost denunțat

La 17 Iulie a. c., Consiliul 
de Miniștri s’a întruniit sub 
președinția d-lui Prim Mini 
stru Dr. Petre Groza, luând 
importante hotărîri:

i. — S’a examinat și a - 
probat programul vizitei De 
legației guvernamentale ce 
hoslovace în România.

2- ■— S’a fixat delegația, 
guvernamentală «care va re 
prezenta interesele Repub'i 
cii Populare Române la Con 
ferința Internațională a D. 
nării, convocată la Belgrad, 
la 30 Iulie 1948.

3 — Pentru a se putea a- 
duce la îndeplinire dispo - 
zjția Constituți Onală cu pri 
vire la libertatea deplină a 
cultelor religioase s'a apro 
bat:

Abrogarea legii din 12 Iu 
nie 1929 pentru aprobarea

Fără Uniunea Sovietici, nici U«- 
garia, și nici multe a le țări na 
și-ar fi putut asigura libertatea ș* 
independența, a inchețat el cuvân
tarea sa.

Concordatului <11 Vaticanul, 
denunțarea acestui Concor 
dat și încetarea aplicării dis 
pozițiunilor menționatului 
Concordat pe data denun. 
țară lui?

4. — S’a aprobat proectul 
de Decret pentru înființarea 
și decernarea premiilor na
ționale de artă, literatură și 
publicistică.
Magazinul da Stat, Valea 1 iutei 

Petroșeni
Aviz important 

pentru Cooperative 
Se educe la cunoștința Coopera
tivelor din raz* jud. Hunedoara, 
c.S s'a reptrtlzxt cota de 

.SODA CAUSTICA 
necesară. Cooperativele «unt ru
gite i-se prezenta pentru tidl- 
« are a cotelor, până la dtta de 
2i Iulie 1948 inclusiv.
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Milioanele de can cri ai nurcii din Italia au adresat

Un formidabil avertisment 
ațâțătorilor la război

Apelul C C al P. C. Italian în legătură cu uriaSa mișcare 
de protest împotriva odiosului atentat dela Roma

Aviația sovietică a deschis pag i 
de glorie în răzb jiu! pentru 

apărarea Patriei

ROMA. — Conducerea Partidului 
Comunist Italian a publicat Ia 10 
Iulie un apel care spuie:

Atentatul criminal la viața t , a- 
rișului Palmiro Togi alli a provo
cat In toată halta I in toată urnea 
un val de proteste î.i (ața cărora 
oamenii de stal lă.țu iz'dori put
ini actuala situație politia <ii 
tară și care au fă ut |>o ihil a- 
oest atentat, au fost oblig ți -ăși 
exprime regreiul lor jpoc it.

Dar încetai ea j unanimi a iu- 
crului de către toți oamenii mun
cii din întreaga țară și demons
trațiile de protest, care erau de 
natură anli-guve.namenla ă, au o 
giindit convingeți a ge e aă că răs
punderea pentru a e t ai t mârșav 
revine politic i de dlscord e ți pro
vocări dusă de multă vreme ia ța ă 
âe cei care conduc de.tinele ei.

Confederația Generală a Muncii 
din Italia, căreia Frontul Democra
tic Popular i a acordat un ajutor i- 
mediat și complet, a organizat și 
dirijat o mișcare colo a ă de ma- 
see, care își găsește exemplul nin 
mai in anii îndepărtări ai răscoa
lei victorioase a poporului muncit 
tor din țara noa-tră.

Cu toate amenințările gu
vernului de a face crede for
ță, milioane de oameni ai 
muncii — muncitori din fa
brici, funcționari din birouri, 
țărani și comercianți, au a- 
dresat un avertisment formi 
dabil ațâțătorilor Ja războ1, 
pe care tovarășul Togliat i 
i--a denunțat și j-a stigmati 
zat în fața națiunii. A fo t 
un avertisment pentru gr j 
pările reacționare și clasele 
privilegiate, a>l căror scop e-

Planuri pentru parii 
ciparea bisericii c - 

tolice la politica 
americană

Roma, 19. — La Vatican 
a avut loc o conferință sec- . 
retă intre reprezentanții Va 
ticanului și ai Statelor Unite 
In această conferință s'au in 
tocmit planuri pentru parti 
ciparea bisericii catolice la 
politica americană de domi 
nare a lumii- In acest scop, 
Vatjcanul s'a angajat să în 
treprindă o mare campanie 
împotriva democrațiilor po 
pulare și a Uniunii Sovieti 
ce. La conferință au pârtiei 
pat 12 cardinali reprejen 
tând diferite țări. Reprezen 
tantul Papei a declarat ]a 
Conferință că Biserica nu va 
putea totdeauna să -și aleagă 
mijloacele de luptă așa ră 
scopurile finale scuză orice 
mijloc ce se va găsi necesar 

ste de a împiedeca prin orice inij 
loc și cu orice pi eț aplc arca 
prim ipiilor itotiii democrații 
populare.

Acum ace.-lc forje de iru live i 
lacome au au/it vocea pu crnlc.i a 
Halei muncitoare, ac a e : onstr t 
cu cea mai mar- ilaiae cât de 
mare este forța e .

Greva gene a!ă, sjrune ape ul prr- 
tidultii comunist ila iau, rep e./intă 
o mare bătălie î:i cadrul luptei a 
vând de scop să călăuzească Ita

lia pe o nouă ca e po itică. In 
aceste momente grave, atitudinea a- 
doptală ue guvernul cler cal reac, 
ționar, dorința sa fățișă d • a ac
ționa prin măsuri de repre alii șl 
prin asasinate, a arătat întregii lu
mi cu cea mai mare clar.tale că 
hotărîrea partidului co.nu isl de a 
intensifica activitatea in vederea a- 

Să ținem sus steagul internoționa'ismului proletar!)
(Urmam din pag- <-•)

roul Informativ, dar și de ac Ic a 
care nu intră în componența Ei- 
roului Informa iv. Partide e con li
niște din Albania, Anglia, Stat Ir 
Unite ale Ame icii, Ar_,e ti a Aus
tria, Danemarca, dc'gia, Olancji, 
Finlanda, Pari Iul Mu c o c c Cana 
dian precum și partidele comuni,te 
ale altor țări cjr^damnă cu toată 
asprimea poziția antipartinică a C;
C. al P.C.I., socotind că conducătorii 
Partidului Comunist din lugos'a - 
via au pornit pe calea necinstei șț 
că prin întreaga lor atitudine anii- 
sovietică ei dau imperialiș'.i'or a- 
mericani speranța unei restabiliri a 
puterii imperialisinu'ui în țările cu 
democrație populară. Su «raapreci nd 
la maximum forțe e naționale n- 
terne și jkj îbili'ăți'e lugo av el a - 
tualii conducători ai P C.I. cied că 
ar puțea să păstreze independența 
țării și să constru a că ro a is'.nul, 
fără sprijinul partidei -r romuni t<j 
din alte țări, făr.i spr finul U.R. 
S.S. si al țărilor cu de ro raț e po 
pulară.

Partidele comuniste și mun Ho
rești își exprimă indignarea ață de 
regimul terorist din Partidul Comu
nist din Iugoslava, unde membrii - 
partidu'ui, terorizai, temânduse <ă 
vor Împărtăși soarta tov. Juiov’ci, 
Hebraug și alții, care au fost are- 
tați pentru atitudinea lor criti i nu 
îndrăznesc să-și spună tăiș păre
rea asupra rândue’ilor din sânul 
P.C.I., unde orice inetnb u al par
tidului care nu linpărtășede păre
rile conducerii naționaiste a P.C.I. 
și care este de-gustat de moravurila 
umilitoare de lingușire ți de ser
vilism față de persoana lui Tito, 
moravuri introduse In Partid, este 

, amenințat de represiunea cea mai 
cruntă. '

Regimul fero ist din P.C.I. s a 
manifestat deasemenea In mod evi
dent și In așa numitele „alegeri” 
ale delegaților la al V-lea congres 
al P.C.I. Izo'ându-se de Partid, te. 
mându-se de raasse'e Partidului și 
de critica lor, conducătorii recurg 
la orice mijloace pentru a mă.lui 

oomponența congresului. Acest lu- a

parării lilrertăților democrate, a 
ligilor repub i ane i a drepturi
lor popoiului munci or, e le j stă.

Greva gene.a'ă, uli i iaz.i ape 
Iul, a convins pe to i de ik.c ații sint 
ceri de ne c i alea unc. uiiri inc 1 și 
mai mari, spre a core puiide do
rinței n.iț ulii |>e.itru o 11 ui or en- 
tare politica a țării și spre a îm
piedica și zadarnici or.ee in er ari 
de provocare i rep-ea'i: pe 'are 
guvernul le ar pulea tnlreprin-le po
trivit planurilor a e ri a.țion: re.

Conducerea Partidului Comuni t, 
încheie apelul, tri.ni.e Iova ășului- 
Togfiatli, condm ălorul comuniști
lor italieni, salutul ei frățesc ți u- 
rarea sinceră de a se îii-ănă oși 
cât mai grabnic pentru a lupta și 
mai departe în folosul poporului 
muncitor, al națiunii ila'e .e și pen- 
tru salvarea, tntărirea și dezvolta
rea unei democra.i. l.Ie.e in italia.

cru 60 faoo desemnând, de fapt, 
pentru a participa la congres, de 
legați care le sunt pe plac, su iu- 
nând pe acei ce urmează să fi: de
semnați ca delegați la cong e;, u 
nui interogatoriu prealabil, veri i- 
când .siguranța” pe care o prezintă 
candidatul, și fo o ind diver e alto 
metode jo«n ce Acea, a e t- mărlu- 
ria cea mai vie a faptului că a- 
propiatul congres al V-lea al P.C. 
I. nu poate să fie fo ul supe ior, îm
puternicit, ca e ă exprf 1 e adevărata 
voință a masselor Partidului. Lo. 
gica luptei anlipartini e și anti-o 
vietice pe caie o desfășoară cu în
dârjire și o ațâță cl ca naționalist? 
a lui Tito, Karde j și a celorlalți 
care au izolat P.C.I. pa ându 1 în 
afara familiei partide'or comuni de, 
duce la concluzia că prin î.iăbu.irca 
grosolană a criticii, și prin leroare 
fățișa nu vor fi admise la apro
piatul congres forțele ăaăloa e ale 
P.C.I., singu ele ca e [X>t reprezenta 
Partidul și să exprime adevăratele 
lui interese.

Congresul, Parijuui, co.ivo at în 
condițiile unui a omenea regi n te- 
rorist, instaurat în viața P rtilu'ui, 
nu poate, de.igur, să demon,treze, 
„unitatea mono’.i.ă a partidu ui a- 
supra căreia fac atâta fanfaronadă 
demagogică aciua ii condu ători ai 
P.C.I. Un asemenea congres, a că
rui componență este măJui ă ți 
desemnată In prealabil din rândul 
adopțiilor mai fide i și mai de nă
dejde ai politicii național te dusă 
de actualul C.C. al P.C.I., un ade
menea congres este mai curând în 
stare să demonstreze unita et orien
tării naționaliste a grupei lui Pito, 
Kardeij, Djilas și Rankovici, caro 
s’au izolat de Partid și caro au 
pierdut, dacă l-au avut înlr’o oare
care măsură mai Înainte, spiritul de 
Partid, trădând cauza internaționa
lismului proletar, trădând int resele 
vitale ale Republicii Popular De
mocratice Iugoslave. I

„Devierea spre naționalism — tje 
Învață tov. Sțalin — este adapta- 
rea politicii internaț ona iste a cla
sei muncitoare la politica naionațisU 
burgheziei... Devie ea spre na-

~11P. „PROGRESUL”—BEVA, t»4«

Sfirbato irea zilei

MOSCOVA, 19. P
st<- -o,jo , ,-t,iț ui ;ii . 
scotei au .‘irimii «rit lriiu . i 
că ziua aviaț'ei • >- i- 1i <• 
Raportul ] 1 m cet i nț* a 
prezent it de rfțlir al 1 \ . r 
sinii, mini-iru - <1 aiiirt 1 
Armatei Slo i t, ,mi,,
dantul , f al f< rț. lor a(.ri,- < 
sovietice. Insistând a pra 
faptului că baza avi rț i o 
vjetir ■ a fost pttsă nu nai de 
condițiiinile aduse rle Marca 
Revoluție din Cn tombr e 
mareșalul V rșinia a arătat 
că încă de pe atunci a fo t 
formată o școală de aviație. 
In cursul planurilor . iaci 
nule au fost deschise nocii 
școli cu ajutorul cărora afo t 
creiată puternica aviație so
vietică-

ționallsm oglindește tenia ivețe bur
gheziei naționa’c ,.p o, rii ’ .. de a 
rertabi i capita is-. ul ’

Lupta antipartiri ă și an i o fe
tică dusă de conduc .ca na io .alislă 
a P.C I. a ile.e.iit în clinul ti • p 
una din chestiunile cele mai la or
dinea zilei din întreaga pre»ă .tră- 
ină reacționară. Este i.ilâmplător- 
faptul acesta? Desigur că nu!

Creșterea forțe or democaț ei ș 
socialismului în lumea înt, a â pro
voacă grija ți ne-iguranța zilei a e 
de mâine în lagă ul imperialist Din 
această cauză, cercurile inpcr alrste 
nici nu încearcă ăși a .undă sa
tisfacția și simțământul de ușu.a e 
provocate de izoziția o t'ă antiso- 
vietică, pe care s’a iluat C.C al 
P.C.I.

In cercurile ofic ale din M’ashing 
ton, în ultima vre.ne, o î iceput s-i 
se vorbească cu o in:i ei.ța sus
pectă cum că „nu.nai l i o e te un 
erou național au'.er.tic, c>rc își ma
nifestă, datorit 1 ca’ ă ilor -a ■ de •> 
sebite, năzuința spre inie e de .ți. ” 
Emisiunile de caJio e ig ez și a» 
mericanc laudă în fel și chip „j*o- 
litica de independe .ți a 1: i t ilo 
și a colegilor ăi”, al r .ânl că gu
vernul Iugoslaviei „apreciază ju-, 
politica exlemă a pu.er. or a u e- 
ne”, ca o politică, „cir? a igură in
dependență țări'or”, că „ Iragos.ea 
de independență și bărbăția, , pe 
care Ic-a manifestat ma eșalul Tito, 
sunt demne de admirație”.

S’ar putea cita încă mu'te pă
reri ale cercurilor reacționare, cari 
ar arăta cât de jos a u căzut actual i 
conducători ai P.C.I, a căror o- 
rientare naționalistă poate du c a 
degenerarea Iugoslaviei intrio repu
blică burgheză oarecare și la t ans- 
formarea ei înfrio colonie j țărilor 
imperialiste.

Este lesne de înțeles, dece impe
rialiștii laudă, încurajează și bat pe 
umăr clica naționalistă a lui Tilol

In zadar însă jubilează presa reac
ționară, oglindind îngustimea do 
vederi a cercurilor imperiaiste, care 
nu vor fi niciodată In stare să pri
ceapă faptul atât de simplu, că o 
critică directă, deschisă și cinstită

aviației sovietice

rât tnn «i /)iî g 1 a 4* t
COll dțt’MMr J
v «1 li <f. Iicr.t 1 •i iiiiiilÎ'IIUI t

iru aviație, vorbita1'* A
<i i« autiiMiat: 

ir 1 un mo 1
• i t
1

-' • >. • I 1
4 Mtva

n >j • . 1 -

r li vi C» •ii.i) 4U1 ol.din
Vl.lțM X,VU ti» 4 b
ni de gin1 ■ & 1

iul pentru ap. rir_a • itu
I>ti| a Victuiie . loivl- •X*
mat ;d< l'ni . uii 0 i. 1
au <j noua ..ircina. El e U *•
btJ'« ■■ 1 pa oa-' - p.< c’
munca creato. 1 r< a ,,«a im 1 r
luT sovietice tar ai i .1
Șijvjctice it r«vi >•’ " • >
de <jt roare.

a P.C.I., o critică ce nu țin, • 
mădr-per»oa e,nu e .eu.i irdic u f. 
slăbiciune, ci, di .potri.a, o d . 
dă a puterii pa.td'kir .oir><t-e 
și a întregului ironl ■ o ,u l-t o 
metoda cons antă de lu ru a aua- 
nizațillor de palid, u.i mjL> 
inlărirc a rânduri 01 Par.:du in

Pentru fiecare marxist a de ari I 
este limpede un lu.ru: Par'id-rt ..c- 
munist din luco-la a va ramarrc 
cicdmcio-: mai i-m-i< ini - ulii 1 
\a extirpa gangrena n i io al-•msfui. 
burghez și ub -? a u' ii,'< . :,1 1 •- 
lis'mu.ui lenii ist-'la.i. ist a rț.... 
cu hotăriie [x- a\a .m-tiu r»i 
■ .alis nului, de - • c p.-ir «Ie., 
muniste sunt partide a* nă
cini în r alita ei ' e. wtl ’e a • 
dente ■ 1 merg =pre i tor e ri:
r-ctiag din c i c.1 ;i .i . a-t «o . > 
sucul vital al re : rl l-x tl » 
taririi lor ideo'ogi e pofti- .a
ganiz.ato ice.

Nimeni nu - a r u.i A < «U
din mâinile Par i lutui e I U l(l
n tioiia'isn-.u'ui pțc : tar 1 *±-4 ți
h" uia-. ă cu ș:<-. ul m oahunu •
lui burghez; ni .«mi nu t a rt’U 1
să întoar a . • p- a e e 1 MJJ* * i. t
înațroi | e 1 ea ca i ... .

Greșelile grosolane ale condu ’iii
actuale a PCI, greșeli
prezintă o trădare fa?, Je 11.a >i.-- 
leninism, sunt da'.e la iveală si de
mascate. Analizând gre c i e P.< . «| 
P.C.I., și studiind rezolut a Birou
lui Informativ, partide e comuniste 
și muncitorești scot îavftțămin e ș»'n- 
tru Întărirea ulterioară a orpanir-t- 
țiilor de partid; deasemeni coada- 
cându-se după experiența istorică a 
marelui Partid Bolșevic și învăță
tura lui Lenin-Stalin, pășesc cu în
credere înain e sub steagul i itema* 
ționahsmului pro'etar, spre n m ■< > 
torii în construirea democrației po
pulare., luptând mai departe pentrii 
triumful ideilor mar\i„in-!errinMnuU

Articol de fond publicat Itt
• Pentru paee trafcilc?/ pea'ru de* 
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