
La a patra aniversare 
de apariție legala a ziarului 

„Sciinteia“

teaif tarile uniți t>al

La 19 Sept. a. c., se iippli 
n®sc 4 am d> la apariția le- 
gaM a „Scânte i” organul 
central al Partidului Munci
toresc Român. Tot în acea
stă ă se încheie „Săptămâ
na presei" eveniment de ma 
re importanță pentru presa 
democrată și muncitorească 

din țara noastră în frunte cu 
„Scânteia”, presă care a a 
dus și aduce o contribuție în 
semnată în lupta poporului 
nostru pentru desvoltarea de 
mocrației noastre populare în 
drum spre socialism.

Se popte afirma cu certitu - 
dine că nu a existat în ulti
mii ani un eveniment măr< ț 
fri istoria țării noastre la ca
re presa muncitorească și de
mocratică și in special „Scân 
teia" să nu fi contribtrit cu 
toat i hotărîrea.

Pe plan extern ca a cOntri 
buit și contribue la întărirea 
lagărului democratic și anti 
imperialist în frunte cu U. 
R. S- S. -- Țara Socialismu 
lui — demascănd manevrele 
imperialiștilor în frunte cu 
cei din St. Unite, care vor 
să arunce lumea într’un nou 
război.

Presa democratică ți mun 
citorească în frunte cu „Scân 
teia” a lămurit îndrumat și 
mobilizat massele în toate 
acțiunile guvernului inițiate 
d& P.. M- R., avantgarda 
celor ce muncesc, din țara 
noastră.

Ia anul care s’a scurs, ași 
gurarea stabilizării moneta
re, răsturnarea monarhiei și 
Instaurarea Republ .ii Popu 
lare, unificarea clasei munci 
toare într’un singur partid 
de avantgardă, înfăptuirea ac 
tului revoluționar al națio
nalizării lupta pentru reu
șita campaniei însămânțări- 
lor ți a colectărilor, precum 

și stimularea întrecerilor so 
cialjste, reformele structura 
le în justiție și învățământ, 
au preocupat intens presa 
democratică; și muncitorească 
din țara noastră.

„Scânteia" a acordat prin 
Îndrumările sale un sprijin 
însemnat muncii de partid 
din județ. La rubrica Viața 
de Partid ea a atras atenția 
asupra slăbiciunilor pe ca
re ziarul nostru le -a avut în 
perioada după naționalizare 
și în tratarea Vieții de Par
tid lipsuri care în urma în
sușirii criticii făcute au fost 
în mare parte lichidate-

Criticarea atitudinii greșita 
a unor tov. din Valea Jiului 
a contribuit deasemenea la 
introducerea unui spirit să
nătos în raporturile dintre 
membri de partid și tov. din 
conducerea partidului.

B. Someșfeleanu 
(Continuare In pag. IV »)

Brigadierii de pe Șantierul Național 
„Gh. Gheorghiu-Dej" Livezeni-Bumbești cer 

sâ fie puse în lucrare perforatoarele 
construite la uzinele 

Scrisoarea trimisă

Zilele acestea ne-a sosit la 
redacție o scrisoare trimisă 
de brigadierii de pe Șantie 
rul Național „Gh. Ghcor - 
ghiu-Dej" Filiași-Bumbești- 
Livezeni, sectorul II. (

Brigadierii 'din acest sector 
de lucru ca și ceilalți de pe 
întreg șantierul Național, 
cer să fie date în lucru 
perforatoarele .construite în 
uzinele metalurgice din Cu
gir- . (
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Nota de răspuns 
a Guvernului Republicii Ceho
slovace la notele guvernului Jugoslav 

din 15 și 16 Septembrie
in corpul ziarului

(Rador). Ouv ■ 
Cehoslovace, a tian - 

i! n Pra 
’e din

PRAGA 18 
nul Repubri ii 
mis amba adei Jigotaxc 
ga, o notă de raxpuas 'a noule din 
15 și 16 Sept, prezen a e de am

basada jugo laxă î i legă u ă cu u- 
cenicii jugox'a I d'n in r ■ rinde il« 
din Cehoslovacia.

I t

metalurgice Cugir
ziarului nostru

Iată textul scrisorii: 
Tovarășe ledacto ,

Noi brigadierii de pe șan
tierul național „Gh. Ghcor- 
ghiu-Dej”, FiliaȘi-Bumbești- 
Livezeni, sectorul II, aducem 
pe această cale călduroasele 
noastre mulțumiri tovarășilor 
muncitori, tehnicieni și ingi 
neri.dela uzin=le metalurgice 
din Cugir, pentru frumoasa

(CeotiiiMre la pag.

Voia -u\ enu’ui Cehc<oxac răs
punde ii tin.-ri jugos'axi ,a-e Ișî 
fa uce;ii<ia m .11 re,, i <J ri e ,ndus 
triale c<lios|ovccc au shdiază Li 
»’oi speciale se butur, ce cek 
mai bune condlt'uni in ce privește 
locuința, înibră-ă.i i tea ș. a.irr.en- 
laria etc. No1 a amin eș‘e că în că 
nanele tine e ului jucos av s’au pe

nii recent ev enîiren’e rare pro- 
xoa.ă cea mai rra-e indignare.

In mai mu te Ic alită.i — d clar.! 
nota — tinerii jugos a i ca e tră
ise în cămine și în a el e c precum 
și în afara lor, s’au dedal recent li 
iele teioristc împot iva a.cor u e- 
mci care s’au ’decla at de acord cu 
Rezoluția B roi lai Informa iv a Par 
tidelor Comuniite și Muncitorești.

Supraveghetorii .rimiși în că
mine de râpe pute nu! ,u;oslav ca 

■și'' rc-piezenlaniîî ambasadei din *
Praga, având cunoștință ie acest a 
nu au luat ni i o mă u ă. d trro 'L 
vă e i le înlesnesc.

(Continuare în pag. IV a)

Prin buna organizare a muncii grapelor

Dela șef de echipă
până la vagonetar toți vor contribui la bana 
desfășurare a întrecerilor socialiste în V -Jiului

„Săptămâna 
Presei**

Lupta Scânteii 
in ilegalitate 

de I. Chișlnevschi

— Cum se vor 
distribui cartelele 

de alimente pe 
trimestrul Oct-Dec 
— Conferința dela 
Paris a luat sfârșit

Lichidând cu lipsurile

MINERII DIN MUNȚII APUSENI>
pregătesc și Intensifică întrecerile socialiste în producție

Rândurile <le mai jos con >titu>- cuprinsul unei scrisori, 
trimisă ziarului nostru de rai ncrul 1’op Ludovic. deco
rat eu Ordinul Muncii c). I-a.,

In ea, el nrată tovarășilor săi mineri felul in caie 
spre a obține o producție și “ productivitate mai mar> 
— trebuc organizată munca echipelor în cadrul întrece: i 
lor soi 'aliste.

Pentru ca Întrecerile socialiste 
tiuia, ele trebue să fie organizate 
buce cii mai reale.

întrecerile spontane, nepregăli e, 
flM o studiere amănunțită a con- 
dițîiaiiior In care urmeară ă se des- 
fășoare și, mai ales, fără obiective 
bine cunoscute de to,i munci toi ii, e'e 
nn got avea o bună reușită.

In condiținnile de mai sus s’au 
diufășurat întrecerile în prima pe
rioadă 1a exploală ile aurifere din 
Munții Apuseni. In perioada până 
la 1 Mai, muncitorii acestor exploa
tări an câștigat drapelul producției 
pe județ datorită cond ț uni or Spe
cifice de muncă și mai a'es ela
nului cu care aceștia au pornit Ii 
întrecere. In cea de a doua peri
oadă 1 Mai—23 August, locul I 
a revenit — cum era și normal — 
metalurgiștilor dela Hunedoara, a 
căror întreceri au fost pregăti e și 
bine organizate,

înlăturând lipsurile sindicatul mi
nier Crișcior pregătește si inten

sifică întrecerile în producție
fusușindu-și critica făcu'ă de «a- 

in producție sa dea rezultate op- 
temeinic pregătite și porni e pe 

rul nostru și sub îndrumarea orga
nizației de Partid, sindi.atul mi ier, 
împreună cu comisiile de produc
ție au trecut la organizarea și pre
gătirea mărci băălii a Întrecerilor 
socialiste în producție.

In ziua de 13 Septembrie a. c., 
nenumărate echipe de abataje, din 
transversale și orizontale, au por
nit la întrecere între ele. Chiar și 
muncitorii dela sup.-a'a ă s’au che
mat la întrecere în muncă. Ce;e trei 
schimburi cari lucrează în rotație 
în uzina de prelucrare a minereului, 
ca și muncitorii celor două ilo- 
tații" se găsesc în întrecere. Func
ționarii administra i i dela cele trei 
grupuri (Brad, Gurabarza șl Bar
za,) au pornit șși ei la întrecere, 
având ca obiectiv întocmirea stare- 
lor de salarii, rezolvarea core pon- 
denței și furnizarea da e or stati - 
tice Ia timp și fără greșeli.

Urmărind obți erca u or cât trai 
bune rezultate, sindi a[ 1 a notărîț 
ea ședințele do colaborare a tehnl-

cieni'or să se fină regulat, s efii Ce 1 
mine, de sectoa e și ■ e ț i să facă 
rapoarte prerie ară and în i.edLiță 
rezultatele obținute, g e 1 ăți e i\i,e 
_________________________ * Gl,î i

(SeatiBUare 1» pag. Iii-»)

Până la 1 Oct. 1948 
nu se va face nici o înscriere la Facultăți 

și școli de învățământ superior
BUCUREȘTI, 18 (Ager- 

pi-es'l M'nisterul Invățămân 
tului Public, face cunoscut 
că până la clata de i Octom 
brie 1948, nu se fac" reîn- 
scrieri în nici un an de fa
cultate și n:ci înscrieri pentru 
examenele de admitere la fa 
cultăți și școli de învăță
mânt superior.

Pintiu a < r a iza «ftt n-ai b re 
ir l e ei de roia is e la iri e e d n V> 
Jiului, pe lingă îndrumări e a e 
către organizațiile de par.id și ri> 
dicale, fiecare muncitor minier t e- 
bue să caute dife. i a me,ode, , o

Până la data de 1 Octom 
brie 1948, Ministerul va co
munica instrucțiunile nece
sare referitoare la înscrieri 
și î-eînscrieri.

Orice altc înștiințări contra 
re prezentelor dispotițiuni 

<nu 'vor fi luate în considera 
re.

tiu a da un avânt cât mxi 
acestor in rece., s<ca'_i,te.

Astfel înainte de a L-> e, e nu«- 
cerca, grupe'e tiebue «ă te xJuca 
și să discute împreună pc»Mb*tă- 
țiîe pentru a orga iza cât a>u

ț bine munca, pentru a mări gr.w
■ ducția și prodi c'jx î atea munci pro 
1 tru a câștiga întrecerie Fiecare 

dela vagonetar până la șeful da 
grupă să x.nâ cu cifir 'e probat -ț 
din care fă rezu'te un | r.jgra.u <ăi 
organizare a munții la &r.>p >e ta 
întrecere.

Muuind a fel du a p og a ui 4- 
xat fiecare își va cuncxșe ma. ti» 
misiune» și dato ii lui în ânț> J
muncii De exemplu: Vago eanl 
va avea grije de mării, apă ’.untf 
de băut, vagonee goa e suf.ie.ite. 
vagonetcle pline să t e scoa-e a 
timp, iar Ia sf.îrși ul schimbului u 
Iul să rămâe gol, pent u a nu 
curca schimbul următor.

Ajulor-minerul ia avea gri e «» 
fie ulei pentru tmst l ma i-.ilor. iar 

’ mașinile să fie cură'ate iar ctl» 
______________ POP LUDOVIC, . iu r 

(Continua e în pag. lil a)
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,.SăPTĂMĂNa PRESEI
Cupla în ilegalalale

Fragmente din articolul tov. I. CHIȘINEVSCHI membru în Biroul Politic al
C. C. al P. M. R. apărut în Scânteia din anul trecut

Fandat în urma ho arii ii < C. 
al Partidului tu timpul tnaru crize 
•cmomice >i a a.ceusiunii rcacțij- 
Hii d'ictafoiia'e In tara noastră, 
,,Scâuleia” decine dea inie,>ut o 
•rna. puternica în lupta de apă-, 
rare a intereselor f>opoiu|ui mi nai- 
tor

Puntre prim i care au mi i at la 
1,1a „Scitde i ' se af a tov. Ana 

PMkcr, Va ite L jca, Oheorgl.0 Va 
«litri, lilrcogre Soi.a și a ți to 
«arași

Sub indiumaiea lor, prin partici- 
IMăca lor a.liva lu redactarea ei 
„Scânteia” pomi e pe drumul de a 
dev eni un ades arat organi alor, pro- 
pagandist și îndură o. al masselor 
«unciloreș 1 din o așe si ea te

In acei Ihp de ilegalitate a- 
dtfi' ă. tos Ana Pauke", ne indica 
aou lire i o< p.bl iși ă .Scân
teia” trebue să devină .en rul de 
•oncentrare a or e or luptătoare îm- 
(totrira teii i.ut de ar. de' dicta- 
tera reacționară și de p egă'jiiea 
rfaboiuli i. că ,Scâ lriu” trebue si 
devină tuirinllori 1 membri or de 
Partid îipo eiee erei e și tac
tice ale mișcării mu:ic to.ești

In țara noadrx, pre a muncite i 
reasca ți de.noc a ici a fost ii.o.dea- j 
una prigoni â de trate "uvemole . 
burgheziei tiacț'onarc ,Stânei” i 1 
sfa creiat u. regim excepțional de 
adâncă itega.i a e

Zeci și zedi de redacto i, tipo
grafi și culjxrrlon ai .S.ântJÎ’” e- 
rau mereu a.e tai <i S p și unor 
chinuri iniu o tai e c n a nu a i la 
ani grei de temniță și muncă sil- 
■ica Dar I’a-lidul își res abijea de 
fiecare dată redacția, tipografia, a- 
țaratui de difuzare, tazându-sc pe 
aprijinul a nrii ți mii de mun ito ■ 
at intelectual i î :a nta i.

Guvernele rea tio a e a e lui Mâ
nui , t Brâtian.-, Caiol ;.l ll-lea, 
ex-regee dicta or ți apoi gu.er ele 
bandiților fasciști Horfa Si 11a i An- 
tonescu, se ecapau direct c’e e a o- 
rarea măsuri or pen’ru dii.rugeraa 
^Scânteii”. Dar „Scânteia” n'a pu
tut fi distrtiiă, cum n'a putut fi 
distrus Par.idul Comunist și clasa 
Muncitoare. 1

.Scânteia” a educat masse de mun 
dtori, i-a chemat ți La î .d umat in 
luptele revinde a oa e, In manifes
tațiile anti-fasciițe, în acțiunile de 
massă pentru libertate, democrație

SARCINILE PRESEI
Iit discursul radiodifuzat 

cu ocazia inaugurării „Să
ptămânii presei”, tov. Ște
fan V-oicu, președintele sia • 
dicatului ziariștilor din Bucu 
vești, a trasat astfel sarcini 
le presei: ’

Cea dintâi sarcină a presei 
noastre este aceea de a fi 
un factor putem c organiza 
toric in opera de construirea 
temeliilor socialismului, în 
munca de educare econom 
oă ale masselor largi ale 
poporului muncitor și a Yioni 
lor cadre ecotomice. Nu mai 
puțin importantă este însă 
și cea de a doua sarcină, a 
ceea de a rid Ca permanent 
nivelul ideo’»gic al manșe
lor de citi*o i învățătura 
marx'stă-lenin.stă trebu? să 
fie însușită rla -ătre cadr le 
de Part d de cătrc sutele de 
mii de merii: ri ai Partidului

>1 pat, Ea a demascat 1 iipedialis 
mul fascist german și forțele unic 
ria isle ale altor state. Ea a clieaial 
la s al i.irea ie a iițor pre e ești cu 
U.RSS., țaia unde s’a clădit prima' 
fază a comunismului — coeieta'ca 
socialista.

Din 1932—<33, delii eroi ele lup e 
ale c eferiș' ilor, când arlicoc.e Ț a 
pelurile tui Gheorghiu Dej și Vasile 
l.uca înflăcărau inim le masselor, a- 
rălându-le calea lup ei și organiz-n 
du-le în țuplă, ți în to i anii care 
au urmat, „S.ânei” și-a îbdept nit 
cu cinste și cu succes maica oi nii-, 
siune.

In plină di.In u & legiona ă anlo- 
nesciană, tiparnița „Scântei” este 
restabili ă de tov. Teol.art Goorges- 
cu, care este în acel timp și unul 
din redactorii ziaiuui nostru cen
tral „Scânteia” dema că necruțător 
dictatul a fascistă, ideologia fa cis- 
tă și cheamă la luptă pentru un 
regim dcmo.ral, pen ru i'e tlți de
mocratice, pentru l.birta ca cuvân
tului. Ea vestește poporul că trădă
torii fasciț i le dona ii i anșoncs 
cienii, spri.ii i o ii i sfetr.l ii 'or — 
alde Maniu ți Biătlianu ca e se alia- 
seră cu germano-fa c știi — pregă
teau un războiu ciinrinal împotri/a

LEMN și STALIN
despre: PRESA

Sarcina noastră, constă în 
a transforma presa dmtr'un 
organ jenai mult de relatai c a 
noutăților politice ale zilei, 
într’un organ serios de e- 
ducare a masselor populației 
din pune* de vedere ccono 
mic-

Presa va trebui să pună pc 
primul plan problemele mun 
cii privite din punct de ve
dere al prăcticii imediate, 
Presa trebue să devină un 
organ lai comunității de mun 
că, în sensul de a se da 
publicității tocmai ceeace 
conducătorii intreprinderilo 
capitaliste au căutat să as 
cundă masselor. Pentru un 

dar și de milioanele de 03 
meni ai muncii care se gru
pează în jurul Partidului Pre 
sa noastră are și trebue să 
aibe un rol o ganizator din 
ce în ce mai mare — în a- 
ceastă muncă ideologică, 
căci [numai așa poate înarma 
massele de cititori in înțelc 
gerea reală a condițium or 
complexe în care se desfă
șoară astăzi pe scara inter 
naț onală lupta intre lagărul 
pacific antiimpenalist și cei 
agresiv imperialist; numai 
astfel, masse din ce în ce 
mai largi înțeleg rolul ho ă 
rîtor al Uniunii Sovietice la 
apărarea .libertății și păcii 
popon-clor și în asigurarea 
(progresului civilizației ama 
ne. iar o'amenii muncii din 
țara noast-ă cresc în sp:ri'ul 
sol da etății proletare inter
naționale,

Uniunii Sovietice. Ea chema la uni
rea forțelor anii fasciste in lupta 
pentru salvarea fă.ii. I>.ir afa ă de 
câteva organiza ii democ a i e, ce
lelalte par.ide și organiza ii po t.l.e 
n’au ascultat gla ui „Scânteii”’ — 
glasul Partidului Comunis'.. Și cât 
de scump a plălit poporul român 
pentrucă acest g as n’a (ost ascut.aț.

*
In timpul lăiboi-l-n .Scânteia” 

culliva încrederea mas c or in forțe
le lor proprii le îndruma cum să 
lupte, cuin să organ.zeze iczis ența. 
Ea le chema să pregătească întoar
cerea armelor tmpolriva ocupanți — 
lor nemți ți a trăJă orilor fasciei 
antone.cieni, să reci . e e alianța ci 
Uniunea Soiietlică ți cu ceelalte 
popoare îi lupa im|or.va hitleris- 
mului.

Popoiul român u re .pirat ușurat, 
când oastea sov:e ici clibcraioaie a 
izgonii pe nemți clin ța ă și când 
odată cu aceasta, d c-alura fas i. ă 
a fost doborî.a de forțee de nocra- 
ticc patriotice, care au că, ăaț asț- | 
fel posiLițitatca de acțio .a legal, i

Abea după a.lul dela 23 August 
„Scânteia” a pu'ul a| i ea pentru 
prima dată în istoria ci — LEQAI.,

capitalist, organiza’ea inter 
nă a intreprinderii lui era 
c-eva ascuns pr n secre 
tul comercial de- ochii pu 
blicului străin, un domeniu 
în care, după c;lt se pare, 
unii tindeau către atotpute” 
nicie , tindeau să fie la a - 
dățpost nu numai de orice 
critică, nu numai de orice a 
mestec străin, dar și de pri
viri străine. Dimpotrivă, pen 
tru puterea sovietică tocmai 
organizarea muncii în une 
le din cele mai nuni 'între
prinderi Și >n unele obștii să 
tești, constitui o < hestiun - 
a .întiegii vieți sociale, che 
stiunea cea mai principală, 
rea. mai fundamentală și la 
ordinea zilei- O presă care 
scoate la iveală lipsurile vie 
ții economice ale fiecărei m 
munități de muncă, care in - 
fierează fără cruțare aceste 
lipsuri, desvălue toate, plă - 
gile vieții noastre economi 
ce Și apelează astfel li o- 
pinia publică a 1 amcnilor 
muncii, cu s< op'.. l de a ș in 
deca aceste plăg o a-.tr. 1 
de presă constitui’ primul și 
principalul nostru mijloc de 
ridicare a auțodisci,;)liici c 
lor ce muncesc și de părăsire 
a vechilor metode de lucru 
care nu sunt bune de nimic, 
a metodelor de eschivare de 
la lucru din societatea c^pi 
talistă. Putem avea de zecc 
ori mai puț n material de ziar, 
(poate că era l.-:ne dacă a- 
cesta era de 100 1 • ori mai 
puț n) consacrat a a zis i 
actualități; dar trebue să a 
veni o presă răspând tă în 
sute de mii și milioani de

Presa din
• •

provincie
In ladrul ăplâinânii presei, zta 

rul „l.iberla ea”, organ k P M R., 
ocupându e de p e a din provine o. 
scrie următoarele:

Un mare nu năr d n ?ia<e'e rare 
apar în provinde au *lrbl o it zi
lele a ete.i împlinirea a pa.ru ani 
dela apariție.

Să bâlo.ir a pre ei d u pro Inele, 
venită scurtă vreme după aniver
sarea zilei elilierâiil norst e de 
sub jugul fas i t este inti’adevâr 
strâns lega ă de ma elo e eni nenî 
petrecut la 23 August 1944. t

Inlăluraiea tiraniei fas i șe a în
semnai o eră noul în de.io a ea pu-< 
blica.iilor noa 're din pio.m ie o 
îndrumare nouă, un drum nou.

Transformările petrecu e in țara 
uoastră In acești pat u ani s’au o 
gl.ndi. In col ani.- ziare.or t In pro
vincie.

La fel ca în Capi'ală, unde au 
apă ut ți s’au de.vo a m rife z are, 
înd.uri.ă oare ți idea oare ae 111a- 
Kselor, ți In provincie au apărut; 
ziare locale care ți-au asunat sar
cina importantă de-a mobi iza .or- 
țele creatoare în lupta ți munca 
pent u cons.ruirea nouei o ot ți.

Au dispărut vechile fiț -ici, or
gane ale unor d ci și de ce e roai 
multe ori foi de șan aj In mâna 
tuturor țar’a'anilor de uiv.rse spe 
țe, ațâțătorilor la u â de iași, de

exemplare, o presă care să 
.nformeze întreaga populație 
despre fclul exemplar cum 
este organizat to ul în câtc 
va comunități de muncă ale 
statului, comunități de mun 
că care le tntrcce pe celelal 
te.

Tocmai pcum trebue să 
ne îngrijim ca materialul bo 
gat, deosebit de preț os, p<- 
care ,îl oferă experiența că 
pătată prin noua o ganizarc 
a producției jn unele omșe, 
in unele fntr(-prind ’ i, în u- 
n<le comune rurale, - ca a 
coastă experiență să devină 
un bun al masselor.

V- I. LEXIN
I mporl anța pa rt ici părți 

muncitorilor la conducerea 
ziarului constă, inai ite de 
toate, în faptul ca crc’ază 
p o s i b i 1 i t a t ea t ra ns ro ’ măr i i, 
unei arme atât de ascuțite 
în lupta dintr(- clase, curți c- 
ste ziarul di itr'im jnstru 
ment de inroi. r a țoporuTi, 
într’un uistrmn-. -țt d - di - 
1 . iar.-. Nuna < or sj oa-lc-n 
ii irrja.ii.ri -,i ■- •' d-li sate 
sunt aceia, ( p-p. p > efectua 
acea ta imucața tra;-,sîbrma 
re.

Numai cu forța o ganiza 
torică, corespondenții mun
citori și cei dela sate, pot să 
aibă in procesul de desvol 
tare a presei rolul de a ex 
prima, și a pron o a opin:a 
pul-1 ca p.rol.’tară. precum și 
rolul de a sto tte la iv -ală 
neajunsur le soci .’tl'fib so
vietice și d? a fi lu-răto-i 
neol o iți pen ru cau-a înibti 
nătăț rji construcț ci noastre.

I- V- STALIN

naționalități i religie, organe
de diversiuni in mâna exploatatre 

i ilor.
lu colțurile iudepar ale a'e |»o 

vinciej, acolo unde bvonuj, uda 
ciuna, calomnia Iși fa Ioc mai cu 
ușurință, preia oi-nii ore«> I, pre
sa demo.rată a îndeplinit saru-fli Ln- 
fnrtante.

Ziarele diu («o io âe au f<x< u 
auxiliar prețios In marea lupU de 
democratizare a țârei, iu marile 
campanii [.t-o tiu iti tei « cmori cl, 
de irgoniic - . Je dena-ca e a reac- 
ți Linii.

Presa din prorini ic a tacul ari 
eforturi de a deveni ceeace arata L<- 
nin cu drepi cuvânt că l-ebue ■* 
fie ziarul pus In slujba massel-ir: 
,,nu numai im agi ator și pro a 
gandivt coeci., ci ți un c< an zator 
colectiv”.

l ara îndoi ab că presa din ;>ro- 
vincie, la fel ci «n • ea din < 
talâ a asul ți are unele liinur la 
a tivi atei ei.

Crili a tova ațeascâ ca și auto
critica pe care ți le-au fâcut .. ca
te ziare, au avut rol-l de-a Ir la- 
lltura ți remedia.

Pe deaiupra Ir, a a aces or lip 
suri se cere eii 'eipaâ mi nea rod
nici ți constructivă dep ta de pre a 
din p osincie, pentru desvol arca 
Republici noaitre <i îndreptare» o 
pe drumul SociaJjniuui.

M. Băcfeiaau

Scrisoarea Brigadierilor 
ds pe țantlerui național 

Bumbețtl-Llvezeni

_____ (Urmare dfa pa(.
lor realizare adusă în doue 
niul mineritului: perfora"<® 
rele pneumatice.

De o coTstrucție simplă, 
ușor do mânuit, perforatoare 
le construite la Cugir, crono 
misesc combustibil ți lucrea 
ză cu un randament mint ri 
dicat față de cele străine 
(Bohlef, l'lottmann, etc.) ■

Br gadierii din sectorul no 
stru, ca și ceilalți de pe în 
treg șantierul naț o ial. cer 
să Li se dea perfora oane de 
la Cugir. pentru a putea ter 
mina Jinia înainte d«- termen, 
așa cum ne--am luat angaja 
mentul față de clasa munc: 
toare și Partidul ei de avant 
gardă, 1 fptând, cu toate greu 
tâțili- o- survin și p~ care 
elanul nostru tiner^s le în
vinge.

In taunxk brigadierilor re l 11 
ți a co'ectiiulm său de conducere 

GH. MRAU 
lesponsalil organizatoric

A X U X Ț

Se aduce la ciinot nța tov. 
învățători fdîn .v-est 'județ, 
că ședința pl niră a secți lor 
sindicale se va țin? în zitaa 
de Joi 23 Sent. a. c., și nu 
în ziua de 26, IX, a. c-, cum 
a fost anunțată în ziarul cu 
dala de 17 Sept. a c.

I

pa.ru


Când va incepe la Deva I

Distribuirea nouilor cartele de
alimente pe trimestrul 

Octombrie Decembrie 1948

Minierii din Munții Apuseni
pregătesc și intensifică întrecerile socialiste în producție

Cu începere dela. 21 și pâ’na 
la 28 Septembrie a. c., se vor 
distribui cartelele de alitncn 
te pe trimestrul Octombrie 
- r>ecembric 1948, țropula 
țui 'salariate și n^aflariate 
din raza orașului Deva j_)j 
atribuirea se face in localul 
Primăriei, Biroul Ap’ovizio 
năni, camera No. 10 Par
ter. 1

Ordinea distribuirii va fi 
următoarea; I

Marți 21 Sopt. litera: 
A, B, C, K,

Miercuri^22 S^pt litera: 
L> E, F;

Joi 23 Sept, litera: 
G. H, I;

Vineri 124 Sept litera: 
J. L, M;

Sâmbătă 25 Sețrt litera: 
■N, O, P;

Duminică 26 instituțiile, 
Sindicatele 
cari ridică 
blouri.

Luni 17 
R, S T;

Marți, 28 Setpt- literă:
U, V, z.

Cei' ce tiu și vor ridica carte 
lele in termenul fixat mai 
îus, vor rămâne fără cartd 
Ir. )'

Pentru primirea cartelelor, 
de alimente, fieoare persoana.' 
»e va înscrie în termen do 
3 zile la o brutărie oare 
care și Ia un centru de di 
atribuirea articolelor colo 
m«de. Cei ce nu se vor fa-

și întreprinderile 
cart^L-le ]V ta

Sept litera;

Salariații Fermei de Stat 
din Leșnic au prestat 1456 ore muncă 
voluntară pentru gospodărirea fermei

Dragostea. bunăvoința 
pini care salariații Fermelor 
dc Sut au pornit să-și gospu 
dărească sectoarele lor de 
muncă, pentru f> deveni în 
tr adevăr călăuza țărănimii 
muncitoare, se manifestă me 
reu îh rândurile muncitorilor 
angajați la Fermele de Sțat 
din județul nostru.

Astfel Ia Ferina de Stat 
dm Leșnic, salariații de aici, . 
începând dela personalul 
•elmic al fermei până la bu 
câtă masă, au muncit in mod 
voluntar pentru gospodări - 
re a acestei ferme, prestând 

astfel «n număr de i 456 ore 

in atenția magazinelor 
de mezeluri I

Fabrica naționalizată
I. A. R. T. DEVA
aduce la cunoștință doritorilor că livrează 
ori ce cantitate MEZELURI de feluri 
diferite calitate superioară la preturi oficiale 

DETAILIȘTIlO.R $1 EN3?O5ISTILO?I

scrie până la data de 1 Oc ■ 
tombrie a. c-, vor pierde’drep 
tul de aproviz o tare cu ar 
tjcole raționalizate.

La distribuirea cartelelor, 
cetățenii sunt rugați a 

se prezenta în ordinea ,alfa 
betică indicată, mai sus.

ultimul tirntp s’a obserIn 
vat că în oraș circulă căruțe 
ale întreprinderilor Comuna 
le încărcate cu gunoaie care 
ipe jlângă aspectul urit pe 
care ni—1 da, mai emană 
un miros insuportabil.

Ar fi bine, deci ca cei în 
drept să i a măsuri ca aceste 
căruțe să fie prevăzute cu 
un acoperiș pentruca tran
sportul gtnio’ului să nu pe 
ricliteze 
lui.

salubritatea oraș1»

Taub coresp. voi.

câteva zile în locaAcum
* l'tate,s'a întreprins o acțiune 

sanitară la care au luat parte 
8 medici, 6 sanitari și 19 de
legați ai organizațiilor de 
massă și org. de Partid.

Cu această ocazie s’a pu 
tut constata la po?ulaț a din 
localitate o îmbunătățire cu 
75 la sută, a stării igienice 
și sanitare.

de muucă. voluntară, evaiu 
ând suma de 21.840 lei.

In'ajutorul salariaților de]a 
această exploatare agricolă, 
a venit și țărănimea munci- 
toăre din localitate, preș - 
tând un număr de 260 ore 
de muncă voluntară, cu o 
valoare de 7.800 lei.

Acest fapt ne scoate in evi 
dență, stăruința și dragoste» 
de care dă dovadă țărăni
mea muncitoare, pentru des - 
voltarea acestor sectoare so 
cialiste din agricultură noa
stră, menite să devină un a 
devărat sprijinitor al țărăni- 
mei muncitoare-

(Urmare Jiu pag. l-a)
Iipsuille de materialo, linele, mână 
dc lucru, ctc. In rândul muncitori
lor va fi du,ă o muu ă intensă do 
lăiuuriie, (x-ntrii înlă iii a ea deicei- 
telor ce îngreunează buni desfășu
rare a Întrecerilor. Absențele nemo- 
tiva e. care în uue’c zile ating 20 
la sută, ca și lip. a bpirilul.i de 
răspundere tați de muncă, sint c'o- 
ifeiențe caie încă îinp edi ă nor
mala desfășurare a întrecerilor so

cialiste și pentru înlăturarea aces
tora trebui dusă o puternică ac

Populația din Fetio-eni a 
rată acdaȘ continuu interes 
față dc o|K-ra de rc-constru" 
țic a țării.

zXstfel numai m ziua dc 12 
IX. 1948, au luat parte la 
munca voluntară pe șantic 
rul național Bumbești-Live 
zeni 149 persoant-, iar 250 
persoane au muncit pe șan 
tierele locale dii; I’ctro enî 
Petiila. Șt Vulcan'.

A. PE TRU i,

Dela șef de echipa 
până ia vagonetar, 

toți vor contribui la bunâ 
desfășurare a întreceri
lor socialiste în V.-JIulul

tru a 
rea for.

Șeful de
i se aduci 
cantitate suficientă, are g ija

grupa aranjează ca 
lemne pentru armat

defecte duse la timp ti tejarație. 
Minerul va avea gri e ca recuri» 

și fereslrăul să fie bine ascu i e cuie 
de sârmă tu număr suficient 'a d s- 
pozițic furtunul de aer, să t e re
parat dacă răsuflă, scara, Șipca/ 
scoabele să fie în bună sta o îm
preună cu restul sculelor. Toa'o a- 
ceste. Scule să fio depozi ale lnj 
tr*ur! loc bine cuno c t de to i pen

au pierde timp cu căuta*
1 

să 
ta 
ca 

grupa lui să intre la timp în mină 
la locul de muncă, In aba'aj arc 
grije ca lucrul să fie tn așa fei 
organizat încât si se evite or ca 
eforturi inutile, ia măsuri pentru a- 
eigurarea locului de manei gi se 1h 
grijește pe cât se poa e ca să puște 
cu un sfert de oră înaia ea sfâr- 
șîtalui de schimb, pen ru ca la vo. 
ni rea Khimbu'ui urmă or abataj J[ 
să fie aerisrit în unu gaze o- pro
venite dela hrțxiș a e, iar tovară» 
șîi «fin schimbul următor găs nd lo
cul de muncă pușcat și ae isrlt și 
vor face mai ușor încărcarea că> 
bunelui care este lucrul cel mai 
greu și care în prima jumă ate ■ 
schimbului când ei sunt mal o ib. 
ciți, se poate face mai ușor. 1 

Cootritniind astfel fieca-e de Ia 
șef (jle grupă, miner, până la va
gonetar la organizarea muncii -Iși 
fac tot odată o educa ie reciirocă 
devenind fie a e buni te'i ice i cc» 
tribtiind astfel f e are la mă îrei pro
ductivi ățiî grupei lor, demonstrând 
astfel că au înțeles chena ea Pa
lidului Muncitoresc Român avaib. 
garda clisei mu c fo-rr,

POP LUDOVIC, miner

Cinematograful 
„PROG1ESU1" 

prezintă :

CÂND VEI 
REVENI

țiuite de îndrumare.
Acum când minerii din Munții 

Apuseni, pe lân 'â în re-e ițe In că
di ul 1 I e irinde io du județ, ■ 1* 
și In întrecere so.ia istă cu mi| 
nierii din bazinul Baia Mare, vor. 
trebui să munccaccit mai mult și 
mai bine organizai, pen ru a pupa 
obține cele inai bune rezultate. <

Trebue ulguratâ producția

Pe lângă problema ai u Irii pro
ducției pe timpul iernii e .stă aici 
o problemă cen'rală de ere dt»in- 
de a tivi alea tuturor tnțrepr n e i'or 
anexe și parii u are, e re s int al- 
mentale cu energ e e ec rică de u- 
zina termo electrică d n Gurabar/a.

Instalațiile uzinei — cazan”, e'C 
— tn acest an împ inesc 10 ani dela 
punerea lor în funcțiune. In ace 2 
an expiră garanția arordatl de fa
bricile can le-au livrat.

Direcțiunea Regională, Organiza
ția de Partid și Sindiea u! au ca 
sarcină primordială să vegheze, să 
ia măsuri don limp pen ru asigura
rea bunei funcționări a uzi iei ter- 
mo-electrice, de caie va depinde de»

La îndemnul și cu sprijinul 
organizației de Partid și a 
organizaților de massă, ță 
rănimea muncitoare din co 
muna Birtin, plasa Baia de 
Criș — a întreprins în ziua 
de 14 Sc.pt. a- c., o acțiune 
de muncă voluntară, la care 
au participat 5 colective de 
muncă însumând u i număr 
de 110 locu lori.

Intr’o singură zi s'au efec 
tuat următoarele lucrări:

a)). S’a cărat și împrăștiat 
pietriș și nisip pe o distanță 
de 2 km. de drum;' ' '

b\ S’a curăț t și văruit inte 
riorul și exteriorul țo a'u uide 
școală, spălându--se dușu
meaua și geamurile, pentru 
ca noul an școlar să poată în 
c«pe.

c). S’au tăiat, fasonat și 
transportat 135 stâlpi de te 
lefon, esență stejar, pentru 
înlocuirea celor putreziți pe 
linia Birtin-V»ța de jos;

La a patra aniversare 
de apariției legile a ziarului 

„Scânteia"
Nu a 1 psit îndrumarea nici 

în problemele economice, de 
construire a socialismului în 
țara noastră.

Noua -metodă de muncă în 
minele din Valea Jiului, pro
blema întrecer lor din acea 
sta reg une precum și cele 
din Hunedoara, Călan și Cu- 
gir ,au fost desbătute în 
„Scântea” reeȘind din acea
sta însemnătatea pe care Or 
ganul Central al P. M- R. o 
acordă muncii de partid și 
problemelor economice din 
județul nostru. t

Pentru toate acest?a oame
nii muncii d.n jud țul Hune
doara ca și cei din țara în
treagă se s.mt 1-gați de or
ganul lor con ral luându-și 
angajamentul să-i urmîreis 
că zi de zi lupta, sf it ir le si 
îndrumarJe, contribuind prin 

Ușurarea întrecerilor în condipeai 
mulțumii' are ș) î isăș’ e Is en|a în
treprinde! ilor și mun itorilor din r 
giune.

Trebue dea eme ca să se irteiâ- 
fice luciărL de insla a e a o Mor 
baterii de s(ampare proecta" t, ținând 
seamă că șteampurJe din baz. oul 
Baia Mare lucrează cu 60 70*^ș din 

capacitatea lor de prelucrata, iu 
limp ce uziia de ș impare d ■ Gur» 
barra lucrează cu toată canaeifatt* 
de prelu rare

Deci este necesara crctar^a de 
rezerve.

Din enluzia mul cu <are uruna to» 
rimea din Munții Apuseni • rfispou- 
la chtmarea în întrebe e a mineri
lor din Baia Mare, se desprinde D n 
pede hotărt-ea lor de a »•« in :rut> 
tea producției, de a produce cât 
mai mult și mai bun, contrviulrrf 
prin aceasta la I alburii 1 i ea fa 
iului pentru tofi cei ce mun-«ar 
și creind condi >uni e p.iel i e lifăa» 
tuirii s»Jalismu|ui Lu <a a noastnt

V. Cel

iri din Baia de Criș
d . 'S'au scos și transjxjrtat 

cea. 15 mc. blocuri de pia
tră, necesară temeliei nou 
lui local al Primăriei .

In toată această acțiunc de 
mobilizare a comunei p<-ntm 
muncă voluntară s’au emden 
ția't: Tov- Stanciu Laur' an. 
secretarul,org. P. M- R-. to 
Mic loan. primarul și tov. 
Giurgiu Dumitru învățăm 
rul satului, precum și priete 
nele: Budugan Florea, Vrii 
ciu Carolina și Banciu Do 
r;ța.

Prin lucrările efectuate la 
Birtin, 3'a realizat o econo
mie (însemnată țn bugetul co 
munei și s’a dovedit că a- 
colo unde este coordonată 
munca, se pot înfăptui pc 
țiuni frumoase.

M hal Popovfot, ooreip.

munca lor la clădirea so ic 
tății în care nu mai există 
exploatarea omului de către 
om societate pentru care a 
militat și militează în per 
manență presa muncitorcas 
că în frunte cu „Scânteia '.

B, Sintgfasaai

26 Septembrie a.c.
CONGRESUL
FILIALEI ARLUS

DEVA

Trăiască orietenia 
româio-sovietică ■

I
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In ciuda rezistenței opuse de reprezentanții puterilor apusene

Chestiunea fostelor colonii italiene 
a fost deferită Adunării 
Generale a O, N. U.-lui

PARIS, — In a doua ședința 
din seara zilei de 14 Septembrie, 
lipsa de bunăvoință a reprezentan
ților Statelor Unite, Marii Britanii 
și Praa(ei de a ajunge la o hoLl- 
rlre de comun acord in chestiunea 
soartei fostelor colo ăi i.aliene, s’a 
evidențiat încă odată cu deplina 
claritate.

La iaceputul ș-'d n'.ei, d. Douglas 
(USA) care prezida, a observat că 
participanții la conferință nu au a- 
june la o liotărîre de comun acord 
și a propus, în conformitate cu 
paragraful 3 din anexa 11 a Tra
tatului de Pace cu Italia, ca pro
blema să fie Înaintată Aduntrii 
Oenerale a O.N U.-lui penlru a fi 
luată fn considerare.

D-nii Couve de Murville (Fran
ța) ș i Mac Neil, (Marea B.ila.-.ie) au 
propus imediat proectele lor de 
scrisori adresate se re a ului ge erai 
al O.N U.-lui .în numele celor pa
tru guverne. Aces e proecte declară 
că cele patru guverne înaintează 
chestiunea fostelor colonii i al e e 
Adunării Genera'e, spre a fi luată 
în considerare de aceasta, desa e:e 
ele nu au putut ajunge la o hotă» 
rîre de comun acord.

Proectele francez și b i an c nu 
vorbesc insă de da'a când Adunarea 
Generală trebue să ia in d scuție 
problema fostelor colorii italiene.

Atrăgând a'er.ția par.icipanți or li 
conferință asupra acestui fapt, Vâ- 
șinski, reprezentantul Uniu li Sori» 
tice, a prezenat un prcect de scri
soare mai si nplu și mai clar prin 
care cele patru guverne cer secre
tarului general al O.N U. , să ia mă
guri tn vederea Includerii chestiu
nii foste'or colo iii ita iese pe orci- 
nea de zi a cetei de a treia șe iuni 
a Adunării Genera'e a O.N U-Iui, în 
conf. cu paragraful 3 al anexei 1t 
a tratatului de pace cu Italia'’’. A- 
ceastă propunere a întâmpi at o o- 
poziție înverșunată d n partea re- 
prezentanți'or USA., Marei Britanii 
și Franței, care au dovedt prin a- 
oeacta că nu doresc o so'uționare 
cât nai grabnică a chestiunii fos

telor colonii Italiene. Cu toa'e dis
cuțiile prelungite, nu s’a ajuns la 
un acord. i '

Scrisoarea adresată 
secretarului general 

al O.N U. Iul
PARIS, — In ședința din 15. 

Sept., participanții la conferință au 
căzut de acord asupra textului sen

PROPUNEREA ST.-UNITE 
aservește fostele colonii italiene intereselor 

strategice și planurilor lor militare
— „Scrie ziarul UMTa*- —

ROMA, 18 (Rador).Ziarul 
„Unita” publică un articol 
intitulat „Brigandaj impe
rialist” în care comentează 
conferința treprccentanților 

j celor patru puteri dela Pa 
| ris, în legătură cu fostele co 

Ionii italiene.
I Articolul spune între alte 

le: „Este perfect că timp 
de un întreg d. Bevin s’a 
străduit sâ distrugă orice po

I sibilitate de acord între ce 
i le (patru puteri, deoarece el e 
i Statelor Unite, va comanda 
i majorității <ascultătoare a A 

ra e sigur că cu sprijinul 
dunării Generale, capabilă să 
asigure satisfacerea . erori- 

. lor sale.
1 Negocierii'^ s’au consumat 

prin declarație făcută de re 
prezentantul d-lui M^shall, 
prin care statele Unite con 
firmă că ele sprijină în între 
gime pretențiile britanice asu 
pra Cyrenaicei, Tripolitani ‘i, 

sorii adresate sccrefaru'tri general 
al O.N U , în care, în numele Fran
ței, Uniunii Sovie i e, Sta;e or U- 
nite și Marei Bii anii, îi aduc fa 
cunoșlință faptul că, In conformitate 
cu tra'atul de pace cu Ralia, chesiu- 
uea fo.tdor co'onii ila lene e te îna
intată Adună.ii Genera'e a O.N.U- 
pentruca, să fie examinată la se 
siunea Adunării Genera'e ca e se 
deschide la Paris Ia 21 Sept. crt.

că favorizează tutela Etiopiei 
asupra EUtreei și consimte 
numai în Samolia la admini 
strația italiană.

Pentru a motiva acțiunile 
lor cercurile, diplomatice din 
Washington,,'au invocat ni 
șinosul argument al securi - 
tății militare a Statelor Uni 
te. Statele Un’.țe au declaraț 
prin |aceasta pe față că re 
zolvarea problemei fostelor 
colonii italiene propusa de 
Statele Unite, nu are nimic 
comun cu interesele popula 
ției din Libia, Etreea' și 
Somalia iși cu dreptatea și 
că aceste hotărțre, trebue să 
servească numai interesele 
strategice ale Statelor Unițe 
și planurilor lor militare.

Nota de răspuns a guvernului
Cehoslovac la nota Guvernului Jugoslav

Intr'un discurs rostit
la iduffalo

Wallace condamnă „programai 
aducător de profit" al partidelor 

republican și democrat
NEW-YORK, 18 Rador'. 

Ziarele din Puffalo amrnță 
că d. Wa’]ace a hiat cuvântul 
la (6 Sopt. la un meeting 
de inassiî de peste ^.ooo 
persoane.

El a condamnat ,.progra
mul de război aducător de 
iprofit” al celor doua partide 
republican și democrat prin 
care a spus el. — moropo 
liștii iși asigură control il St. 
Unite. .

El a declarat că cheltueli 
le militare, au dus la urcarea 
prețurilor, iar conducătorii 
celor do’iă partide se întrec 
in a promova interesele ma 
rilor trusturi.

3.300 muncitori dela calea 
ferata engleza au cerut 

sporirea salariilor
LONDRA 18 (Rador). Un 

număr.de 3.300 muncitori de 
la căile ferate au cerut yj.. 
neri sporirea salariilor cu 1 2 
șilingi pe săptămână.

Secretarul Confederației 
Generale a Muncitorilor dela 
calea ferată a declarat că, a- 
ceastă cerere este motivată

Reamintind protestele re 
a< ționari'or îinjpotrkva pro - 
gramului de <ornbata*e .1 
șomajului a lui RoosvcW, el 
adaugă <-1 cei . are râu 
opus cu înverșu*ar<- I* > hei 
tuirca d< milioane peirtiu 
jutorarea americanilor .miju 
tori de foame, <.hehur*' a. - 
tualmcnte miliard-- pertu » 
campaniile de aviat • <’• i 
care <au opus la h-.4tu.rca 
de milioane pentru școli, 
spitalele și institute uituca 
le în Stat- le Unite, mvirie 
acum miliardele pentru con 
struirc-a <L- baze aericr*r și in 
stalațiuni militare în wvatâ 
lumea.

de creșterea costului viep- 
.Anul trecut Uniunea* ce

rut o sporire a salariilor r,r 
o liră pe săptămână. Dup® 
discuțiile duse de rvprezen - 
tanții Uniunii cu reprexentan 
ții guvernului, sa admis o 
Sporire a salariilor cu numai 
7 Șilingi.

Trygve Lie secretarul general 
al ONU-luî denaturează esența 
evenimentelor internaționale

Un comentariu al ziarului PRAVDA

MOSCOVA 16 (Rador).
Ziarul Pravda publică un 

«omentar asupra raportului 
de activitate al d-țui Trygve 
Li'* secretarul general al O 
N. U - lui, ce va fi prezentat 
la viitoarea Adunare Genera 
lă; a ONu-lui. Arătând căra 
portul lui Trygve Lie este 
pătruns de „un spirit bine 
voitor față de blocul anglo 
american și denaturează re- 
sența tuturor evenimentelor 
principale din viața politică 
internațională,Pravda spune:

Raportul secretarului g< ne

ral al ONU-lui nu poate fi 
sub ,nici un motiv considerat 
că ar corespunde condiții
lor unei aprecieri obiective 
a ,evenimentelor și unei inter 
pretări juste a realității. A- 
cest raport dă o versiune 
denaturată asupra activității 
ONu-lui și a organismelor 
sale. ’Ea oglindește realita 
tea în oglinda deformată a 
planurilor politice ale blocu 
lui anglo-american care în
cearcă să transforme Organi 
zația Națiunilor Unite într’o 
uneltă a politicii sale. i

(Urinara din pag. I a)

După ce citează o serie de inci
dente care au avut Ioc in căminele 
în care locuesc acești ti.-.eri jugo- 
slavi, nola continuă: „La 31 Aj- 
gțist delegați ai amba adei au vj. 
zitaț căminul tineretul i dela Ra- 
kovice și prin cuvânlă.ie lor ou 
creiat în rândurile tinerilor jugoa- 
lavi diferite curenta după ca e a- 
ce-ti tineri s’au dedat la comba eros< 
Rezoluției Biroului informativ. U- 
cenicii care s,au declarat de acord 
tu Rezoluția feiroului Informativ, 
chiar unii membri din per o a ul ce
hoslovac al căminului, au fost a- 
menințați cu bătaia chiar cu moar- 
lea”. |

Nota arată că atitudinea țineri
lor jugoslavi încura a i de suprave
ghetorii jugoslavi și de reprezen
tanții ambasadei jugos’ave, a de
venit din ce în ce mai agresivă, 
trecându-se dela bă aia cu ciomege, 
la provocări cu arme ceea e a fă
cut necesară in'ervenția pol ției, a- 
gresorii fiind arestai la 10 Sept.

Ministerul Afacerilor Străine al 
Cehoslovaciei fa e răspuizăoare de 

cele petrecute, Ambasada Republici 
Populare Federative Jjgosfa e din 
Praga, precum și organee -i supra
veghetorii puș* la cămine da că
tre ambasadă.

Considerând aii udinca reprezen
tanților jugosjaci drept o v o are 
a acoidului intervenit Intre Repu
blica Cehoslovacă și R.P.F. J ugos- 
lavia, cu privire la ucc t ii jugo* 
lavi, organele guvernului cehoslo
vac își rezervă dreptul da a trag» 
concluziile cuvenite din :

Supraveghe o 1. jugoslavi făcâa— 
du-se vinovați de cefe petrecute, gu
vernul cehoslovac mlerzi e intrarea 
acestora în cămine, până la noi d.9- 
fjozi,iuni.

Deoarece nu mai există motiv 
că acești sujrravegh-tori să cont nue 
a rămâne mai departe !u Cehoslova
cia, el cere ca a e,t a să pă ă ească 
teri o iul Republ 1 Cehos o ace.

Nota subliniază că o'gancle gu
vernului vor acorda deplină pro
tecție tuturor a e'ora care luptă |-et- 
tru democrația popu'ară și p ntru so- 
lidarila'ea muncito.ilor.

Ministerul A averilor Străine al

RepuLlitii Ceho-Rvace ra ta»
ponsabilul cu cl.as'iun'3* <0 tale al 
Amba adei J igo<Iave din P ața Jk 
van Petro, iri să fie reci a at, D*. 
semeni Ministerul A'a c i.oa 
ine cere să fie re.'ej.aj ea in
dezirabili : Milcrk.. Kova ’<4 Vfc- 
do Novsk, Niola Pr.kșlevio' ^ $ <- 
fan Jujic.

Iu ce privește dac a ■ ia A«-a«. 
dei Jugoslave că. va rechonao dfa 
Cehoslova ia pe to i KnJ 
goslavi, Ministr ul Afa erftor Strdha 
a Repub’i-ii Ceho I rvace dorlartl: 
,,autoritățile cehoslovace w vor M 
greuna în nici un fel pltaaa d* 
Cehoslovacia a acelor ucenici <1* 
doresc de bună voie sl pi.-ce; 
potrivă vor face tot ce vor putea* 
pentru a grăbi plecarea for’.

Ministerul Aia.erilor S rălne af 
Republicii Ceho lova.e ce e Amb» 
sadei Jugoslave ca, pentru a as* 
gura plecarea ucenicilor mai s< 
menționați, să ia contact cu Mini* 
Ierul Asigurărilor Soe;a e șl să st*, 
bilească de acord cu reprezentanții 
acestui Minis er dela i.e .ehnica ne
cesare’’.
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