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;Să sprijinim
HL/sapta p^n<ru

sănătatea poporului

Politici» de i'xploal ne, dc 
asuprire și tic totală xilieie 
a clasei muncitoare, Jiisâfidi*. 
regimurile capitaliste în tic 
'ut, a ifi ăt Ca și astazi să 
niai dăinuiască încă hi iv 
iV'le locuri eonsecmț -le mi 
/.etici, sărăciei stării sa
nitare dezastruoase mo .tini 
te dela fostele regimuri bui 
giiezo-moșierești.*

Bolile sociale tuberculoza 
sifilis il. și altele, încă niai 
persista în rândurile popo
rului muncitor dela orașe și 
sate. Tifosul exalitematic, 

își mai arată (colții în 
locuințele . j unor
țărani trăiți până mai (uri 
sub exploatarea cruntă a 
moșjerimii.

Pentru a înlătură această 
-J««a.struoasă stare sanitară 
lăsată de regimurile trecute 
Partidul Muncitoresc Român 
a mobilizat clasa muncitoa 
ie la luptă și muneă, spti 
jinind și îndrumând necon 
tenP serviciile de sănăta - 
talri pcntruca în cel (mai 
y nrt timp una din cele 
n* importante probleme ce 
și K pus — problema să 
nătățn publice — să fie re 
zolvată înțr’un ritm cat mai 
rapid.

Cu nestăvilit elan de mun 
că, pătruns de spiritul vo
luntariatului, care a cuprins 
mtreaga populație muncitoa 
re— personalul sanitar de
la majoritatea circumscripț:i 
lor sanitare din județul no
stru, îndemnat și sprijinit de 
P. M R. și organizațiile 
de rnassă, a pornit o nouă 
campaniei antiexantematică, 
asanat de lozinca: ,,Nici o 
locuință necurațită și nede 
parazitată nu va intra în iar 
nă".

In cadrul întrecerilor socialiste

Muncitorii dela secția Construcții Metalice 
aela 1MS Hunedoara au obținut noui realizări în muncă

Lipsuri ce trebuesc remediate
întrecerile socialiste în pro 

«hteție se desfășoară întru;n 
rițm din ce în ce mai |vtb 
in întrecerile din județul no
stru. Muncitorii detpiin toa 
tă sârguința în muncă, fîși 
tau zi de zi noui angajamen 
te de a îmbunătății munca și 
<fe a produoe cât mai mu't.

Astfel, muncitorii dela sec 
ția de Construcții Melodice 
dela I. M- S. Hunedoara si- 
au luat angajamentul să'tcon 
struiască încă două vagoane 
pentru furnale. Exemplul joi 
a fost urmat apoi de munci 
terți dela lin a de ru]are, cari* 
deasemeni și-au luat ang a
jamentul să contribue la ter 
minarea acestor lucrări pâ 
nă la data de 5 Octombrie 
a. c.. ’ 1 . U

! Echipele sanitare comiAi 
se din 'medici și miirmii-re, 
cercetează casăcu casă, depi 
stează locuințele celor mai 
îndepărtate cătune, dând con 
sultații gratuite iar acolo , 
unde este Tievoe, deparazi
tează, pcntruca '■» sfârșitul 
campaniei lozinca să fie I 
tradusă în viață.

Trcbue subliniat că acea
stă campanie nu se de?fă,oară 
peste tot (hi cele mai bune 
condițiuni. In timp ce la cir 
cumscripțiile, Deva/Gcoagiu 
Romos, Simeria, Vața;/Petro 
țeni etc- jmunca esto dusă cu 
9ucces la (bun 'sfârșit, 'la 
circumscripțiile .Burucne și 
Lupeni se pot observa o se
rie de (lipsuri în această căm 
panie- Lipsa de interes '■ și 
conștinciozitate din partea a 
colora cărora le revine sarci 
na înaltă, |de a face din popu 
lația județului cetățeni să 
nătoși și puternici se poate 
observa ușor la unii din - 
tre ei-

In cadrul < ampaniilor sa 
nitare desfășurate în județul 
nostru, ura neîmpăcată a 
dușmanilor peporuțui mneitor 
s'a putut vedea și cu acea 
stă ocazie, Cazurile — deși 

E. Gi/j b
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Lucrările au suferit o în 
târziere de 3 — (4 zile ,din 
cauza demontării unui com
presor. Din inițiat va munci 
lorilor, însă, s’a făcut legă 
tura cu un alt compresor 
vechi și astfel lucrările! conți 
nuă acum cu o jnai mare lin 
tensitate pentru a putea ve | 
cupera timpul pierdut. |

In rândurile muncitorilor 
din această secție sunt unii 
cari nu înțeleg strădaniile» co 
mune ale clasei muncitoare 
aceștia continuă a avea și 
acum o atitudine intolera’»i 
lă față de muncă. (

Aici se pot observa plim ' 
bari fără rost prin secție.

Această [atitudine (dăuna 
toare producției trebue \ 
dispară din rândurile munci

«■OH
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Cuvântarea tov. Iosif Chișinevschi 
membru în Biroul Politic al C. C. al P M. R. rostitâ 

cu ocazia sărbătoririi „Zilei Scânteii41 In Capitală
Grandioasa nerbare de Duiniuicâ 

a Zilei Scânteii a avut semnifica
ta po itică a par.lclplrii aț roa| l' a 
Intregei popu ațh ■ CajJ jlei la 
manifestarea a a amen u ui a a de 
Partidul Munii oresc Ro.nân șl or
ganul rflu central.

Tov. 1. C| i inevșchj, caie a a- 
dus salutul Gonii Olului Cen.rai al 
Partidul..î, a rostit o curun are In 
care, după ce a ari.at roii I ,,Scân
teii”, s’a o-upat de cl e a arpe i- 
ale vie,ii po.it ce iu.err.e i I ,ern.- 
ționale.

Primit cu ovații, tovarășul I. Chi- 
șinevschi a Început prin a aiMa ci 
,,mai bine de un pătrar de veac 
,, Scânteia” a promovat In sânul 
proletariatului, a țărănimii mun i- 
toaue, ta sinul mamelor largi popu
lare — idile mlre.e ale țiu Marx- 
Engels-Lenin-Stalin.

„Roiul Scânteii*1

De peste patru ani de a acele e- 
roice epopei, când vi ea -a 1 invincft 
bila Armată Sovie kfi a eliberat (ara 
noastră, ,,Scân;e a” ș a lin| I i.lt ca 
cinste misiunea ei de agi.atoare, 
propagând,sil ți organizatoare de 
masse In lupta Inipo riva rcac.lunj 
din țară și a imperialii Tor stră
ini, In lupta Partidului nostru pen
tru re- ons rucția socialistă In orașe 
și la țară.

Visul milioanelor de o.imei.l ai 
muncii se realizea ă astăzi cu suc
ces pentrucă ei au urmat Partidul 
marxist-leninist, linia sa populari

ce mai au loc^aici trebue^ 
torjlor. Ei trebue să'învețe să 
folosească fiecare minut în 
muncă, în producție. Dease 
menea actele de indisciplină 

(Cootmuire ta pag. Ill-a)
SALCALY IUL1ANA » 

core,p.

Sepulafta orașului
Hunedoara muncește voluntar 

la construirea orașului muncitoresc
Pătrunși de importanța 

contribuției lor la opera de 
reconstrucție a țării, ponu- 
laț a județului’ nostru ] a ti 
cipă în număr tot mai mare 
la acțiunile de muncă volun 
tară.

zată In rnassă, de ,,Scân eu’’, '■ <a e 
au co'aborat ți ce|ibo ea 8 io dj- 
lălori ai Partidul I nofru — Oh. 
Opeorghiu-Dcj țî A a P.ue, Va- 
sile Luca ți Tcohari Georgi cu J 
alți conducători și aci,iști ai Pari 
dului”.

Prietenia cu U R. S S.
Mai departe tov. I. Chîjiocvâc: i a 

spus:

to/. I. Ch șinevschl
,,Peste un sfert de veac bur hezia 

și mosierimea, partide e 'o șl ț re- 
sa vându ă jefui o i or, a d a o cam- 
panie de minciuni ș cro al It>- 
poLriva țării soda ismuki d de 
cotropitorii imper a i d.

Câteva aspecte ale muncii cu'turale 
în sindicatele din județul nostru

In Rezoluția celei <Je a II * • 
Plenarei C.C.. al P.M.R., ei’e tra
sați ca sa-cinâ pen'ru fie a e men- 
bru de Partid, munca permare-,tl 
in direcția ridkăr i il.elulii po'i- 
tic-ioeo'ogic.

Accastâ sarcinâ e e va ■’i.S tea
tru fiecare om al muncii în parte. 
Insă realizarea ci Irebuc să con- 
sti'.ue un obiectiv p:i.:cipal îl or
ganizațiilor de rnassă deii și a 
sindicatelor.

Desigur că tn ceea ce pricește 
, munca resoarte'or cvlu ale o bună 

parte din sindicalele jufe u’-1 no> 
tru au ob inut succe.-e remarca'. 1 e.

In ziua de 19 Septembrie 
a. c., populaț a orașului Ila 
ncdoara a particip tt la lu
crările de construi ție a o- 
rașului muncitoresc, ; rest.'..'’.d 
un număr <lc 1200 o d *

(Cootinuare ta pag. IlI-aJ 1 (

,<<■ tea'*’ i |4ira' la ma*«c * 
vl-i u Par ida ui cepri<ic,a^ ăâ- 
ție cu ou te po or rus, * m 

rra Umane So i<-ti- ă el«ij«r
Vi ut mirii a eo de o mata, 81- 

sul popor: |ui de a ret o la ț« "• • 
pțetsnia tn‘re r<j-oru' 'O-răo t

- a -1 Un ui So ie 1 e « ma 
luat. Astfel ca aj norul ho Srttn» 
al Urourir So m i.e I au*uM 8^- 
fet, p-ntru prita di ă ta sbvxd 
mata ei rs'o .e 'a a nea r> a d- 
blr.dit o dep'i ă «n i tlai E 
dependentă. De sSua i, -tea î tae - 
cele ri'f se e i'-c ă 1 -țări a a >> 
popo u! sovie i • uS a dres» » 
vart ardei -a'e Pa id 1 ’ o-no:» 
(b) și a o d clto li o aa e or <. 
V Sa_,n. ne-a aul fiteni 8 
putem far» ma b im nat 
din ta-a măriră, o f,rf pror^rî 
și fericită.

• -.'t ra ioarală aU orele ar. — 
de-logia fășiri 1 te vy at este 
pa-tc co-r eeăși udacnal 
l t e r ' [O i i i a ( om te u iJ Cen
tral sl par idu| i no tnc, a ia re;t> 
lui ro tru pa- i^juiit a un r.ono ai 

In ta'S noastră are a i ii un* 
te;. -uri'-.- rea ț ona e fa-, i te a o t 
câmp de :n r:gi și up*e -An e -ase 
de a u ri e ș e.poa re -ilf le. - 
că. s’a realiza: eo duce ea pa -

IConiinuare ta peg. Cl-a

Aid e carul »ă anăin ln> de .sal» 
zările rindi'a ta.i d n C rcir. mCe
pe lângă exis en*a unui auntar de» 
tul de însemnat de gaze a dr ptt 
rete s’a reiațit ca articoefe for 
»e schimbe — tn ge a al — cu 
destu.ă reg-. lari ite. P rafe) ra e- 
fortu-ile fă.u e ta c.dr I litrace d a 
socia'.i.-te, sindl.a ul că ta a.rtaș 
tiirp foile, i a:».n r und ori or să 
scrie,, dc a Li vă a să cor^iurv. 
creindu le pers e ive de der.L-we 
tn această dtrec ie.

Un a t mi loc p ii care se ț-o» a 
face o edu.a te li reia ar i 1 c al 
masse'or este e.t H In a *1 ă dl 
recție pe !â ă i 1 00 e> «ta e-c și 
cxemp’a ele re.iliză i ob ina’e da 
ma orila ei <i :dicat:la din ju e , o 
xisla ți une’e a pe e ne^.4 ve car* 
cer o cât mai g a’ ni ă rene', eu

De pildă Co i ul .-1 di al J de- 
țean-rfuncdoarn.re a a e <it să in- 
jglie e.-e pe lâ-.gă o o chcsl ă filar- 
moni.ă și un cor — de mu t cu
noscute și aprecia e de publ c < 
spectator — un an anblu drama
tic, care, a:ât >uh raportul sete - 
țio:;ă ii a.t r lor a-a ori — po L 
țătoate talente cr i t e — csț șt 
sub cel ai înt t i ii proțjam-jl 1 
din prezent ri vio , cea (ie ma

H. N DOREANU

(Continuate ta pag. tl-a>
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Cronica cinematografică

Povești pentru oameni mici și oameni mari
Cel ce și-a încl fjru t că desen I 

animat esle o ape ialil» e în ex- 
efuaivitate a cinemato ra i 1 a ■ c i- 
eane, a avut oca-ia 'ă se cin l.igă 
de contrarul, vi ioitând >1 inul p o- 
graiu al cinemato ra u]vi „Pro re- 
•dt”. iu o p od.cie '.otic 'că de a- 
cest gen. Ba chiar es c ne. oii iă re
cunoască o netă-ăd itS superiori
tate a acelor pelicule de curt me
traj, față de baualețe aventuri ale 
acelorași croi ai lui Walt Disnev; 
Mickv Maus, Betty Boop și Po- 
ppcy marinarul. De ere e a lima o 
ale studiourilor sovie ice au acer 
mari- ca'itate care în general deo- 
tdreje filmele eo'ie'ice de cele a- 
puseri’ ; nelipsiti 1 fond do idei, 
luat din cea mai autentică rca;i ale 
a vieții, todeauna desvăluind de
fecte și păcate, to detuna sti nit- 
lând la vigilență și luptă, (oț lea 
una învățându-ne ceva nou sau d:- 
prin/ându-iie cu lucruri ce nu tre
buiesc uîlate, fă-ă a cădea totuși 
în greșea'a unui dida ti-i tu arid. D-: 
aceia ele nu sunt des ina e numai 
celoi 'miciși nu suit tui st nplu di 
vertisment nici chiar pentru ace.» ia.

.Coada ursului" și ,’ă onia vul- 
riî”. cele două de e e anima o pro
iectate tn compe-'ae la g a dio ul 
documentar sovie ic ,X)!or e 1 ie 
Moscovă", stau mărturie ncde6niin- 
tiU.

Pățania ursului ne nulțu nit că na
tura tiu-J înzestra e cu o coa ’ă pe 
măsura lui și care se Impo fobedn 
cu penajul unui păun, pentru 
apoi respectabi'a sa poioabă să-l 
dea pe mâna vână ori'o-, este de
sigur prin cKce'onță o fabulă In 
imagini, cu morala ușor se izabitf 
de ori cine, de a nu te lăuda cu 
penele altuia. Dar mai es'e, în ace- 
faș timp, o plas irizare ariică a 
consecințelor îngâ rfării In viața po
litică fi cu deosebire în via a par
tidelor munci orești. Expeiiența a

Poșta redacț ei
N. Siara — Cugir./\— Poe 

«iile trimise de d ta nu pot 
fi publicatei datorită maițmul 
tor scăderi de formă, și de 
conț nut.

Analizând cele trei poezii 
trimise se poate constata 
că ele nu sunt decât niște 
lozinci pe care d-ta ai în
cercat să le faci să rimeze 
fără să reușești să dai c» 
ținutului o formă artistică 
totul fiind redus la câteva 
rime destul de greoaie-

Dar ceea ce fao poeziile 
d-tale nepublicabile — cauză 
principală — sunt gravele 
concluzii de ordiin direct de 
confuzii de ordin po’-it.ci. E 
direct demobilizam să ațâți 
că acum nu avem alceva de 
făcut decât să ne veselim rțji 
tihnă’’.

La fel și în ,,Socialismul 
internațional sfânt” (?)) te 
dovedeșt rupt de real tăți pre 
rentând S;tuaț:a noastră po
litică deformată și plină de 
confuzii. i I

Toate acestea trebue să-ț: 
dea îndemnul în primulyrâad 
de a munci mai mult în idi 
recția .ridicări /nivelului i- 
deologic politic, condiție fă 
râ de caro tnuf(poți ..realii (ni

dovedit — și cel mai recent e er> 
piu îl avem tn persoana rond iclto- 
rilor P.C.l- — că ligâ<n'ar<a stă, 
aproape fără excepție, la ta a tu 
turor dcvieiior in-I id-ialisle ni 
burgheze a’e tova Inilor caro uită 
maieu învățătură a 1 i Salin, că 
modestia este podoaba cea mai de 
preț a comuniștilor.

Povestea cu vulpea nu ilustrează 
numai ți etcuia praverlda ă a ni 
pii, ci și o aciua 1 ale po i 1 ă cir 
ce îu ce mai aculă La fel ca și 
vulpea, prin me'odeje sa e șanta- 
jiste, imperia i imul cau ă să-și po- 
tolească foamea, supuitând ți ilo 
marshalizate In noi fi noi sacri
ficii în folosul său, pentru a le răpi 
mai Întâi independența eoiomică, 
apoi independența po ilică șl șu e 
ranitatca na tonală. Șirete. ia și lă

comia, amenințarea ♦< șan'aul; Lată 
armele capitalismului 1 oper a i t a i- 
gfo-ameru ai, a î d: tujesiv eda e 
in cel dc al doilea de en ani nat. 
Dar pove.tea nu ar fi siiirient da 
construc iva da ă nu ar lăsa să se 
întrezărească pu ința de a (a de;-

mic valabil în domeniul ar 
tlstic. ' f

In orice caz după ce vei 
mai fi citit — țși aoost [lucru 
trebue să-l faci neapărat— 
încearcă de a scrie înspiran 
du te din realitate, pornind 
dela idei precise a'căror [trata 
re să tnu sufere, din cau^a lor 
mei. (

Totuși suntem de părere 
de alfîncerca să seri înțproza. 
Vei avea desigur mai mult 
succes. {I {

I ȘȚRi DIN BMA DE CRIȘ ! 

( In zi’ele săplâniâ ii tre u e Tca- 
| trul Muni ipal d n Arad, a prezen at 
1 pe scena lea rului din Bala de Cri^ 
I comedia mu. ica M , D > Călațule"’ , 

(Fala cu biciușca’’’). I I
Spectacolul s’a 'bucurat de mult 

succes priu prezentarea vn i pro- I 
gram cu uu conținut ridicat și o Sn- 
terpretare ca e dovedea rea cje ta- 
elnte ale peto i;or.

Faptul este îmbucurător și din 
punct de vedere a( i i e.ariul I pe 
care și î-a stabilit fea.rul Muniț- 
cipal din Arad și p l.i ca e nu a 
neglijat nici vizitarea cl.iar a ce
lor mai mici centre munci orești. ;

Fără îndoială Insă că a est cri
teriu de a stati'.i un ljine ar nu e , 
tocmai vechi dar uti izarea lui coi- I 
sti ue uu aspect po i iv din mi nea 
aitiș i or din Arad cae dau as I 1 
dovada că sunt conșticnți de mi-

I siunea lor. j

cieșta din s rlnsoaca iii ei prin r*o 
rezistență cu ții.u ă și a ti ă. pAnu 
la răpunerea ci |c tru lo.dea na.

P,in con i lut 1 lor ideo o ,1c su
perior, grefat pe pri idi, i e mo
ralei proletare și pe lu.rta lagă
rului anti-inipei al t și demo r* ic 
împotriva lagă.uhi impe I |lst i 
anii demo ra ic, aceste educa ive 
creațiu i, r.ai/ae Iii eonii u i toh- 
rii e perfec c io s i ue c I cl o | erăl 
nicc perfecte, con ijue c Încă o iti'â . 
a cinematogra i.i din Ța a SoJa- I 
Imnului

VASll.E BRETAN

Aspecte ale muncii cultura'e 
în sindicatele din județul nostru

_____ (Urmare din pag. I a)
viu exemplu [ cifru toa.e i d calele 
din județ

Dar in ace'aș li np ansa nitul dra
matic al sind ca ul 1 CFR -Slme ia 
— cu toa‘e că diip rnea dc a e. 
leași mi.loace ca și Con 11 ul Sin
dical — prezentând o !1 ii l paă 
de vigilență, a pus în s enă <m 
piesă caracteristică idco’o.iei bur. 
glieze. P e a t o ți ea de i ur mul i 
frazeologie prii csre au o ul că ta 

| sd-i dea un cancer projeit sau I 
1 mai bi e lis să ma.che e o ți u ul 
' ei reacționa-, J icarca a-e: oi piesă 

a fost po i’i ă doir pin ne;liar.a 
faptu ui că li acezrși mă u ă In care 
lupta de d.i=ă se dă pe pai ccx 
no.nic ea se duce și pe p an ideo
logic impunând deci ți aici o as- 
ciițire a vigilenței.
■ Un alt mijloc prii care sfndi-

1 catete pot să cb ină suc e e îi mvnei 
de Tidi are a niveujt-l cui ral al 
masse'.or mun iloare, sunt ca e;e dc 
culluiă. cluburile munci or ști, bL 
b'.iole ile etc.

Da ă un nu năr des'u’ de insei» 
nat al sindi.a elor din ju ’eț — 
printre care tret.lie citit cel di-L, 
I.MS.-Huncdoara care a reușit sâ 
facă din casa de caliciră ,Alexandru 
Sabia" uu adevărat fo ar de cul- 
tuia'izare a irembri.or ăi — și- 
au înțeles mi iir.ea lo , exis ă încă 
unele care sunt de,,arte de a rea
liza a.esl jeL

Acesta e cazul sind ca'ul ii Con
structorilor din Deva. Lipsit de un 
club sau de o ca ă d. cultură. B' ș -a( 
transformat propriu-i sediu IntEo 
sală de biliard, având mai mult 
aspect de caler.ea de cât de sin
dicat Și, e fesr.e Ce în elesc că be 
liardul, nu e deloc un mijloc da 
culturalizare a mașselcr.

Să i.iu ea nii□ ii ci 1 u a e (a a- 
cest sindicat — preo u a ea prinu 
cipa'.ă fiind UlLrJul — se i-ăleșa 
și în unicul ziar de pire e la care 
de mai mute lu i *e r' e n’a fost 
schimbat nici un ar i o . <

Această s ăhic uuc nu e e însă 
întâmplă.oa e. Ei se dațu.eșe toc
mai de\i:rii d ’a seisul a'evărat 
al mun.ii culturale Î11 care predomină 
— după cum am a-ă at — preoc 1- 
pările de crein minor ca e n’^ 
reu.it altceva de ât s’o aba ă ce v 
aderă a ut ei drum. i |

Pentru întărirea ccceriri'cr de până 
acum, pentru cons 1 dar a tor și ob- I 
ținerea de noi su ce e î 1 ă i e mun
cii culturale din il.dcae e impune 
imperios. 1 |

Pentru a se puea ei’.iza acest 
lucru, pe lângă u i i a ea din plin 
a srhimbu'ii de ex e ie ■ ă a e sar 
făcui în mai mul e rânduri în re rei- 
ponsabi ii cullura.i ai Ta it a elor, se

| O expoziție închinată 
I memoriei lui Jdanov

In biblioteca de stat ,.Le 
nin” din Moscova a,\lo t des 
chisă o expoziție consacratl 
în memoria unuia din cei ma: 
buni fii ai Partidulu\jComu - 
nist (b) și ai Statului Șovie 
tic, Andrei Alexandrovici’țcTa 
nov.

Cărțile, broșurile, articole 
le și diversele materiale pre 
zentate în expoziție, oglin 
dese activitatea variată ă u-

cere și o intensifica e a muncii cui 
turale, a vigițențoi de cai In a- 
ceaslă muncă și mai inul I analiză 
în spirit critic ș iautocri k a ac l- 
vită ii depuse până acum.

Aceste lucruri, vor da po i nilta- 
tea siudi a e or din jude ul no tru Ce 
a depăși chiar și ce e mai bu e ro
zul .a e obținute pâ ă a un ia man
ca dc ridicare a nive.ului cu,taral 
al celor ce muncesc.

’ bÎblÎoTECJLE $1 CÂRTILE 

I în U.R.S.S.
Biblioteca publică „S^tă- 

cov-Scedrin” din Leningrad 
există de 135 de ani, Aci a 
lucrat Lenin primele sale o- 
pere.

Biblioteca a fost vizitată 
de Tolsto', Cefnâșcvski, Gor 
ki, și mulți alți reprezentanți 
de seamă ai culturii ruse.

In anii puterii sovietice 
fondul bibi otecii s’a mărit 
considerabil- In prezent se 
găsesc 'acolo 10 m l oane de 
volume.

Locuitorii 1 eiiingradu’.ui se 
mândresc pe drept cuvânt cu 
bibliotecile lor.

In 1914, la Petrograd nu 
erau decât 20 de biblotcci; 
astăzi 1 Leningradul numără 
1^00 de biblioteci cu un nu
măr total de cărți de aj’ungc 
la 50 milioane volume-

a

La Moscova a fost inaugu 
rată Luna cărț Iar de știință 
și tehnică. I11 v lrin le și ra
fturile libtării'or se pot ve
dea mai mult ue 2.503 titluri 
de căiți din toate domeniile 
științei și technicei, anuare, 
reviste [și ediții de știință 
popularizată. In mai mu’te 
librării au fost organizate 
consultaț i p?ntru viz tutori, 
Aci, vizitatorii se pat infor
ma despre noutăț le literatu 
rii tehnice Și pot obține cata 
loagele căi ț lor.

In curând vor fi organiza 
te în librării și biblioteci în
tâlniri între autorii cărților

nuia din'cei maijnari u-oreti 
cieni și marxismului A 
A- Jdanov.
Sute de documente vor'^R 
despre (rolul Jn^KirtarA nA 
lui Jdanov în apărarea eroi 
că a Leningradului. Un rna 
re interes în prezintă^fo ogra 
fiile. placardele, manifestele 
și citatdi-le din apelurile lui 
Jdanov către cu răgi ii apără 
tori ai ora^-ului-erou. O se
rie de broșuri și cărți ex 
puse conțin auuâhui.te de
spre munca lui JdanuVrtn ul 
timii ani „Raportul asupra 
revistelor „Zvezda” și ,,Le 
ningTad”, ,,Despre. cOnferin 
ța muzicienilor sovietici", 
„Consfătuirea .1 eprczenftvnți 
lor unor part de comuniste 
din Septembrie 1947 în Po 
lonia” Ș> revista „Probleme 
le Filosofici" Nr. 1 din 1947, 
în care s'a publicat un im^ior 
tant studiu filosofic al Qui 
Jdanov.

de știință și tehnică și de 
știință popularizată cu citi
torii.

Calendar muncitoresc

5o*rol»r. 6,5
. •? 16.1) Z3

Joi

Zilt tr»4 296
ZtU rfc» .00

iVZJ—Revol a arzri I a rrranci(orilo« 
și ti an lor din Bu.ra ia.

1933—Discursul lui D rj.rov ta 

proce.ul dela Leipzig.
1940—Asasina ta profesorilor N. loa- 

ga ți Vi.gil M:doe il

Din pledoaria Iul Oimitniv 
la procesul dela Lelozîg

„...Nu numai ii am fost pesic 
măsură de insultat prin presl —• 
aceasta tri Ird rece — dar pri» 
mine și po-oru! mea bulgar a fo4 
uumil turtat și ba bar, ceea.» n» 
pot trece cu veie ea.

Esle drept că fa-cisinu! btdgw 
este foarte tu bat și barbar! Mua- 
citoiinea. ță ăaimei și tneecu .il- 
ta ci nu suit ti ă ni.i tir a e, n di 
barbare. Civi iza ia ma eria ă dia 
Ba’cani nu este de 1 pir a lt d» 
Ina’U ca Li alte țări eu o e e, dat 
spiiiuaiceșe -1 po.i i e$ e matvele 
poporu’ui nostiu nu sunt mal preș 
jos decât raasse^e din al e țări dfl 
Europa.

Un popor care a trăit 509 de ani 
sub jug străin fără să-ți p a d* 
naționa'italea, un asetre ea popd( 
nu esle barbar și să ba e .

Barbar și să bale: es e în Bu.g»- 
ria numai I* ci jn.l. Da , \ă la rei>t 
domnule, presrodin'e, în ca e tarfl 
nu esle fascismul barbar ți 
tec?"

%
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‘Oascursul 3» 'dtaștnevsclaâ
tidnfiâ codr i o indl ol'.ibl ă fră lâ 
Intre români, ma-hlari, cv ei, sârlil 
•i Eroii litre toa'e po ri o e caro 
locuiesc, muncesc ți cio azi pe av 
cest, pământ,

A-easta ou c e pe pac 1 î npo- 
ria'.biilor americani și eng e i. a 
sateliților lor r<a ț o a i, terci și 
«iii a proan ei or |o_ cr Inel d- la 
Belgrad — care tom un icul grup 
de fra țio iș i raționa Iști In c p cu 
Tito, Ka d I , O i as si Ra îho 1 1 .

Partidu’ nes ru. Corni e il ' en ral 
și organul central al par 1 I ii i 
,.Scârne a" ’ am au uciiia at si l- 
îhidat e'e i en ele ra ional’ ie <-ontri 
revoluționare de tipul lui Pa'raș- 
Caria, au demas at și conbăt t 
bazați ferm pe prin i I e pe olu'lei 
Birou ui I firma iv al Par ide o Co
muniste și M n itere fi, ’ao al ă cu 
toate Pa ’ d l- Co uu is e și M n.l- 
torești și această fr:c ie națJ ma- 
ițstă-tiădătoare al lui Tito ți -o» 
ipanie, i i
Rezoluția Biroului Infor

mativ și articolul din
, Pravda"

Popeuut iuno lav care a li lat e- 
roic și a vârât I ciri de -â ge ren- 
tru libera ea sa, pop- r l iu ;oslav 
eliberut cu ajti'oril hotă î‘or al 
t/niumi Soviet! au va pu ea j 
linul mult tiup în în ă u are n ei 
de t’cșt i săi condncă o i ai al.« 
dată au avut poate majoia<a par
tidului comunist iugo;]av sub in- 
fluer ța lor, dar care aită-i nu con- 
stLue decât o fracțiune infimă, na- 
țion.i'i.tâ care l-a trădat și cau ă 
iă-î inip.'ugă Iu |ră >a tie.

Titlul dc maicșal fi o.ole ’i lui 
Tito, și rufîtele I i Rarkov’ci, uj 
vor putea mult fiitip ține |X> oarele 
iugoslave sub jug.

Rezo u a Biro 1 ii I i'o ir a Iv, ar‘J> 
cfllul ,,Pravdei’” iscălit feka, po- 
tiția fermă a Iu u or pafdeor co- 
ouinrste din lume pe baza pr’nd- 
piLor Biroul i Informa iv ți-a a-- 
ticoluliii rfin .,i’ravda" sunt cunos
cute și fmb ă i a'e de major ta ea 
ooinu uști'or iugosla i și de mas ee 
populare iugoslave ți aj ilă în gă
sirea drumului iu t de salva e a Iu
goslaviei de de e ea e t.a r*o repu
blică burgheză, vasală i riperialismu- 
iui.

Prin ip’ie Re-o ulei Eio.’il In
formativ ți artico ui din ,Privda” 
Be-atr ajutat nouă, partidului no> 
tru în lup'a pentru în ă irea rân
durilor parlidJiui. a vigl e- ței noas
tre,» i i lup a pe tru cons rucția ao- 
cia istă h ora? și - at. •

Cu fenrita e noi re însușim expe
riența marelui Partid Comunist ('^ 
care va fi aplica'ă cu curaj și bu
curie de munci o iirea noastră și 
de țărănimea noastră muncitoare.

Noua at tudine față 
de muncă

In altă ordine de i ’ei tov. L 
Chijnevscfri a a ă că ,,o nouă ati
tudine fa'ă de muncă s'a și ni c it, 
ea a început, dela na‘iona:i :a ea 
principalelor întreprinderi să cu-» 
prindă masse din ee ti ce mai 'ar ț 
tn lupta penru definitiva des.lin» 
(are a exploatării omului de 
tre om.

Această nouă atitudine fa ă 
muncă, față de bunul comvn, 
încadrarea intereul i ies nai ii
general, de sta1, pu e ea interesul î 
general de sta', a Re u: licii noa t 8 
popu'jre deasupra inte e u;ui per- 
•onal, va triumfa și el definitiv. 
j$i tn această di ecție Co ri e ul Cea. 
trai al Partidul .i Muncitore c Ro> 
mân, prin ,,Scânteia", tnd umează 
și promovează această mișunată 
transformare.

Acțiunea Partidului si Gu 
vernulu1 pentru Irbună'ătirea 

traiului celor ce muncesc
Scopul nostru este socia ismul p 

comunismul — unde omul trăiește 
fericit, munca devine o c.e.iune de 
cinste, glorie, așa cum e azi ia 
Uniunea Sovietică.

I Partidul și guverne! nos'ru In lup
ta pentru socialLm se străduiesc Să

dh

de
de
c-f

treptat ți conținui 
: muncesc cu brațul 
Un trai mal bun In

îmbunătățească 
traiul celor ce 
și cil mintea I 
conlinuj desvol a e po (e i o fnl 
și a i ir al numai pe ba a 11 or p,-r- 
inanente c'orturi a unei ntișcă i de 
masse, de întreceri soc a iute, ale 
mu 1 i o ii r r l ă ani o m n i oii, 
ale tehnicienilor i in i e i'or nor- 
tri, a'e oamenilor noș ri de s ii iță 
ale bravelor femei și tiueii din R. 
P.R , pentru spo r a piodu. ție , a- 
dică a fumul,i ii ma firilo , a pro
duselor industriale și a^iLo.e de 
bună calitate.

Și Iov. I. Chhinevscl.i a înciie 
iat declarând:

Partidul este si"*ur că proe'_aiia- 
tu! nostru și (o 1 cei ce muncea 1,1 
vor îndeplini , u cinste I datorirea 
față de Republica noastră, țață de 
el lnși-.i, de faini,! le

Trebue să fim 
stăpâniți de spirit de 
să păzim ca ochii din 
și respertarea le i or 
stăpâniți de dragos ea 
mașină, de pământul 
vem atitudine de fia e fa ă de po 
poarele iubitoare de pace și liber
tate, și t°loJa,ă să fin sțtpanțl 
de vigilență și ură nelmpă a ă față 
de dușman o num s’ar 'maica, să-l 
descoperim |e du ma i, sa o ori șl 
diversionișT rare ar tic rc> ă sub
mineze ori.ât de puțin eorturio 
poporului pentru dobândi ea unui 
regim so ialist Iu țara noastră

In Frontul Unic Soc alist, in f ou
lui unic democra ic și am mperia ist 
In fruntea căruia se află U R S.S.. 
Republica Populară Română este 
un factor activ.

Aslăzi la sări ă'cr rea ,,S â-ț.-i" 
la această sârbă oare popula ă, la 
care masse'c și-au ma i ei'at d 11 
nou cu a'â a pute e a a a e țul rață 
de pa Udul nostru, și linia sa, pu
tem afirma cu țoală ho 5 îr a că 
odală ce c'asa mu citoar a o în re- 
dere deplina in for e u ne, odată 
ce ro'ul ei conducă or în a'ianța 
cu țărănimea munc t a e e asigu
rat, iar Par.idul este urmat de Li-

i copiii lor.
vi eji în muncă, 

or n tuia ă ți 
ca: ap i area 
țâr I, să fim 
de uzină, de 
țăriii, să a

|

treg poi o ul mim 1'or ți aveai ► 
julorul fii esc perinane.it I Uniunii 
Sovietice și eolsborJm cu toata ți
nte prietene, de deniocra ie |>opiv- 
Iară, In Republica Populară Romi 
nă, piin muri ă >i lupa, no.-ia.Lin ni 
va triumfa de initi.",

Cuvântarea tov. I. Chi- iievsclii a 
fost întreruptă de pironii e aplauze,

După termina ea înec iu u ui a ur
mat un excep|io.ial piogram ar istic.

Muncitorii dela secția Construcții
Metalice dela I. M. S. Hunedoara

au ob|inut noui realizări în muncă
(Urmare din pag. I «) 

fie înlăturate. Numai muri 
cind organizat și disciplinat, 
numai folosind cu strictele 
orele de lucru, munc torilțde 
la secția Construcții Mf.Jtți

Dizolvarea unor asociații 
profesionale de comercianfi și industriași 

din județul Hunedoara
Printr’o decizie a Consiliu 

Iui dc Miniștri au fost dizol 
vate următoarele asociații 
profesionale de comercianp 
și industriași din județul' Hu 
nedoara:

Reuniunea meseriașilor, 
comercianților și industria
șilor români, ,;Crișana" d..n 
Cug r-IIunedoara-

Reuniunea comercianților, 
Industriașilor ,și meseriași
lor români din Valea Jiului 
iPetroșeni-Hunedoara, str. 
Conta nr. 10.

Reuniunea meseriașilor, 
comercianților și muncitori 
lor români din Deva-HundV 
doara, la Liceul de (băeți, 
Decebal. I

Asociația pentru organiza 
rea exportului de anlmale și 
carne proaspătă din Deva 
Hunedoara str- 23 August 
nr. 9.

Sfatul negustorilor, secția

Hunedoara- Piața Libertății 
nr. 8.

Sfatul negustorilor, secția 
Sirneria-Hunedoara.

Sfatul negustoresc, secț'a 
Brad-Hunedoara.

I

halatul Justiției
Sentințe pronunțate de

Tribunalul Hunedoara-Deva
I11 continuarea activității lor 

pentru a face dreptate po
porului muncitor, asesorii po 
pulari, pedepsesc sever dar 
just pe acei care prin dife • 

rite înșelăciuni uneltesc să 

se sustragă dela datoriile lor 
față de Stat-

Astfel, asesor.i populari din 

completul de judecare a Tri 
bunaluiui Hunedoara Deva, 
au pronunțat z lele trecute ur 
mătoarele sentințe:

Nicula Sabin, din comuna

Gothatea a fost condamnat 
la un an închisoare corec-- 
țională pentruca a introdus 
nisip în grâul predat drept 
cotă.

Kendeffy Nicolae, din co-- 
muna Râul de M'°ri, a fost 
condamnat la 6 luni închi 
soare corecț onală pentru că 
nu a predat cota de lână. 
Taf N. 1. Nicolae Ioaneș 
Ioan Taf Petru și Ioaneș Ni 
colae 1. Ion la câte 6 luni 
închisoare corecțională pen 
tru că nu au pus la 'punct 
batoza de treetat.

26 Septembrie a.c.
CONGRESUL
FILIALEI ARLUS

DEVA

Trăiască prietenia 
româno-sovietică

v ■

Publicațiune
Inspectoratul Reg onal de 

Energie din Arad, str. Cloș 
ca Nr 7, aduce la cunoștin 
ta tutui or intreprinderilor ca 
ri posedă cazane de aburi 
ce lucrează sub presiune, că 
nu pot executa și mici nu 
pot da spre j (re
paraț e> aceste’nstalatiuni de 
cât celor car, posedă auto 
rizația specială prevăzută de 
Legea Nr- 347 din 1947.

Totodată se aduce la cuno 
ștința pe această cale tutu 
ror meșterilor sau ateliere
lor, cari au această auto-- 
rizație de mai sus că'nu pot 
se execute lucrări, decât du 
pă aprobarea cerer i lor din 
partea Ministerului.

Orice abatere va fi' sanefo 
nată conform leg.lor în vi 
goarc.

lice, iși vor putea mtenai 
fica eforturi!»- pentru câșu^a 
rea întrecerilor socialiste in 
producție.

Fiind in pragul iernii,’con 
ducer< a se< J ■ 1 trebue să 1 a 
îngrijească ca pavajul din 
secție să fie îmbunătățit. Ea 
trebue să creeze cond ț u ii 
prielnice în care muncitorii 
Sa-și poată desfășura rnun.a, 
feriți de frig, ploi și zățpa- 
dă.

Deasemeni trebue să se 
dea rnai multă atenție ordi 
nei și curățeniei in cupnn 
sul secției.

Un i muncitori din echi e 
lasă diferit,.- piese în>prășra 
te prin secție- Ei t'ebue să 
fie pătrunși de importanța 
disciplinei în muncă și <H_ 
curățenia ae. trebue să fie 
păstrată la locul de muncă.

Munc torii dela această Sec 
fie trebue sa. lichideze n<-ir* 
târziat cu lipsurile ce le mai 
au și pornind int-ns la 
muncă în cadrul întrecerii ar 
să contribue la Întărirea 
sectorului socialist, care va 
aduce bună stare pentru ta 
treg popor muncitor.

SzFcaly lu'iaoa coresp.

I

Publicațiune
Uzinele'Metalurgie'Cugir, 

dau în antrepr ză următoarele 
luciări; zidirea a două ca
zane de aburi pentrujncălzi - 
rea uzinelor, construirea u- 

. nei magazii de zidărie pen 
tru depozitarea materialelor 
necesare turnător ilor, termi 
narea unei clădiri compusă 
din două apartamente mari 
ridicate în roșu acoperite șî 
e.xecutarea a două capre^nen 
tru apărarea malurilor Râu 
lui Mare. [

Caetele de sarcini și ori 
ce alte lămuriri suplimentare 
se pot primi la Uzinele Me 
talurgxe de Stat Cugir, iar 
ofertele se vor primi la Cu
gir până la data ^de 4 (Oc
tombrie a. c..

Publicațiune
InhntJa Or. Suciil

Dcrmato cosmet cian dMa
Octombrie a. c., își reies

chide cabinetul str. 23 Au 
gust No. 69 Deva, telefon 
26: vindecă orice impurita 
te a pielei.

Pentru smdicaliste.uit trata 
ment 100 lei.

Tentru particulare un trata 
ment 200 lei.

Ore: dim. 8 —[12 (tn ffie-- 
care zi).

D. m . 2 — 5’(Kfarț; șfSâm 
bătă).

Populația orașului Hunedoara muncește vo’untar
(Urmare din pag. I-»' 

muncă voluntară. Cu acea tă 
ocazie s’au făcut 30 m. c. 
săpături pentru canalizare și 
alți 25 m. c /săpături la fun 
daț ile și subsolurile celor 
două case roșii, ce se con- 
stiuesc în întregime prin ' 
muncă voluntară. S’a tran
sportat depe șantief pămân 
tul rezultat dela săpături, 
iar alte echipe de voluntari 
au muncit la descongestio

narea drumurilor, îndepărtin 
du-se lemnăr'a. cărămizile și 
fierul ce împiedeca circulația 
și transportul materialelor 
de construcție.

Lucrările executate prin 
muncă voluntară at ng suma 
de 40.000 lei.
1. După terminarea muncii, 
voluntarii au plecat încolo 
nați la cinematograful I_M 
S.,unde au as'stat la sârbă 
torirea .,Zilei Scânteii".

Publicațiune
Administraț:a Financiară 

Hunedoara, Serviciul Consta 
țări.

,,Se aduce la cunoștința tu 
turor meseriașilor, atât a ce 
lor scut ți de ținerea regi
strului de intrare și eșire, 
cât și a celor obligați spre 
a ține acest registru că, 
sunt obl'gați la. plata tax-ei 
forfatare de 2.000 lei anual.

Conform ordinului telegm 
fie al Min. Finanțe Nr. 
436-658 din 20 IX 1948. toți 
cei de mai sus, care nu au 
schimbat până în prezent 
taxa de timbru forfetară de 
2.000 lei, o pot schimba fă 
ră amendă și fără majorări 
până la data de 30 Septem 
brie a. c..

După această dată se va 
verfica situația plății taxei 
forfetare de 2 000 lei și ce* 
lor ce nu au achitat-o,li se vor 
dresa acte de contravenție”.I

perinane.it
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Desbaterile celei de a 3-a sesiuni
a Organizației Națiunilor Unite

Statele Unite urmăresc să instaleze in toate posturile 
oameni fideli Londrei și Washingtonului

Astăzi Statele Unite 
se afiă în mâinile unor conducători in
capabili și necinstiți, politica externă a 
celor două partide a dus la o criză 

extrem de periculoasă
PARIS, 22 (Rador). Eri s’a d * 

chîfl la Paris cea dc a 3 a so*iu o 
u Organizației Njțuior Uni e, ( 
care participii rep.ezen.aBți a 58 
firi.

La deschiderea șe.llnței a fost 
aciaunicall ordinea de ri ca e cu
prinde 70 de puncte, din cate ira- 
joritatea prevăd cl.« ț u «i în e ;ă- 
turti cu apărarea păcii și securi, 
tatea popeai cor.

Delega ia tovietiiă ea» condu! 
rie Ă. I. Vâținski, ministru ad
junct a! Afacerilor Externe al U R. 
SS, iar din partea Ucrainei par
ticipă 'Manuilski mi is rt.l al Afa
cerilor Străine al Uc aiuri și < U 
partea H.c o u ic-i Ki. c.ef ministru 
Afacerilor Externe el Bielorusxi 
Printre delega.ii celor.al.e sta.e ac 
aflfi D. Marshalli seci® a ul de Ștat 
al U.S A., d. Bevin ministru Afac©< 
iilor Externe al Marei Britanii șj 
d. Schuinann ministru de Externe 
al Franței.

D4 Vincenl Auriol președin ele 
Argentinei a fost autorizat să inau
gureze scoiur.ea.

Dela început s’a observat o a- 
ii .udine violentă cin par ea de.eja- 
ților blocului anglo-american. Aii. 
tudinea tor a fost acea de.enită .< 
de acum tipică pen ru reprezentații 
blocului ameikan. Nu au ținut cont 
dc celelalte pu eri care ta a.e aș mă
sură poartă principala răspundere 
pentru menținerea păcii și secu
rității. I

La propunerea secre’art
al O.N U. s’au onorat memoria lj 
Bernadotte, mediatorul Na iuniior U- 
riite ți ofițerului francez care au 
fost uciși !n Palestina.

Be’a început s’a remar at tend nți 
evidentă a S a’e or Uni e de a ns- 
trla partizani fideli ai b o.ujui ame- 
ricjn in toate poturie mai mult 
saa «nai puțin importante. N’a în- 
dfcat in întregime tradiția stabi

lită de Națiunile Unic potririt că
reia trebue să se țină sca.nă ta dis
tribuirea aceslor po turî dc prin
cipiul repre. en'ativ.

Toate pos.ur le a i tiu 
pentru repre ei arț.i Io I r a !> 
«mcrican.

Cu o major.la.e a,bc.iiiil .1 
după voturi rept a,e deega ul Aus
traliei Evatt a fosl ales pr^edin e 
al acestei se iu.ii al Adună ii Gen - 
rale. El este bi.-.e cu ro c t ca un i- 
del ascultă or a! intrai [or Landei 
și Washington,uiui. I

D Spaak de egalul belgian care 
Da adus marii se.vi ii bo ulei a» 
glo-american tn se iuni e an e i ,ar4 
a fosl a es președin e al Co ni.e.u- 
lui Politic.

Este elocventă re-pdnge ea candi
daturilor făcute pentru de e jațli țte 
rilor din Răsăritul Europei.

Din prima zi a ce'el de a treia 
sesiune 
valoare 
legatul 
tit de 
Cliarta 
vede ca m 
Generat Ircbue respectat ., a acler i 
reprezentativ’1.

După cum se știe Corii etul 6* 
compune dinti’un președin e al so 
siuni Adină, i Oe eae, Preetiiii 
Comitetelor ți vice-p.e,odințli se
siunii.

s’a pu'ut consta'a ac’evărața 
a cuvintelor ro ie dt de- 
Argentinei, In ca e a ami n- 
importantul princip u dirt 
Națiunilor Unite care pre- 

alcâtuirea Co ni etulal

I

Felul cum s’a ’p.e edit în a ea/i 
ședința a Adunlrii Generale când 
In niciun singur post de pre,ediute- 
al vreunui Coini et de condu.ee, nu 
a fost ales nici un reprezentat 11 
țîrilor slave, .constî ue o curai! bl- 
tae d c joc fața de acest principiul 
și lipsește Corni c,ul Gene al chiar 
de umbra unui „caracter reprezen
tativ’’.

I

a declarat Hen< y Wallace într un discurs 
radiodifuzat

NEW-TORK, 22 (Rador). — D. 
Heury Wa ace inti’un ducui» pro
nunțat la radio a declarat unni- 
tuarde; ,,As> izi Sure lațe ac
afli in mâinile unor coo dacilor) lo- 
capabl i și net utiți. Poli 1 a ex-

Toți oamenii de știință 
trebue sâ ceară ca energia 
atomică să fie folosită numai 
în scopuri pașnice
— a dec'arat Joiiot Curie la conferința 

Federației Mondiale a oamenilor de știință

temi a zelor doua par d nt~a adus 
la o trizl extrem de re î u.oa * e

J1 re .»
<1 > 

e a < a a al 
r.r^Uf e,rr 
ir | ewri, 

aw

riAtxu J-aa i, c^ul 
ble u| ai 1 i ar |

Hale- -J f«irt. a 
a -rl at i >.l a

in rac en ol '* Mi.» 
dr ace ați O in» i . a t 1 i 

cel Ce J <!c ha azba 
d ept 1 .< ejai ul c ei a r*. 
d.api o io li i< r . 

Aag i la ri uaț a <_« ar« 
,i ten .1

VARȘOVIA, 22 (Rador). 
In legătură cu desbaterile 
Federaț ci M»ndiale a came 
r.ior de ști nță, profesomi 
Jaliot-Curie la o conferință 
de presăț nută în,Boemia de 
Sud, a subliniat necesitatea 
schimbului de informațiuni 
cu privire la cercetările în

ului .; I Servind interesele guvernului de Gasperi
memoria 14 r

I

pe

POLIȚIA ITALIANA 
arestează și (ine sub teroare 
muncitorii cari

domeniul energiei atomice.
Prof. Joliot-Curie a adău 

gat: ..Toți,oameni» de știință 
trebue să ceară ca energiei 
atomică să fie folosită (nu 
mai pentru scopuri pașnice. 
Fără schimbul de informa 
țiuni în acest domeniu nu 
poate exista nici un progres 
și folosirea în chip abuziv 
a informațiilor științifice de 
către ațâțătorii la războ\pen 
tru scopuri militare, este’ine 
v’tabilâ.

iși cer drepturile
ROMA 22 (Rador)). Din 

Sicilia sc anunță căț\poliția a

Sâ sprijinim lupta pentru sânotatea poporului
(Urmare din pag. l-a)

izolate — dela Geoagiu Băi 
unde lăsându-se antrenați de 
svonurile chiaburilor unii să 
tem nu au primit vizita sâni 
tacului sau au căutat să se 
sustragă dela aceste bine 
intenționate măsuri sanitare, 
desvălue armele murdare 
ale dușmanului de clasă ca 
re nu pierde nici un pr.lej de 
a lovi în înteresele poporu 
Iui muncitor.

Deaceea sarcina imediată 
a organizațiilor de bazăfdela 
sate, este de a 'lămuri pe 
săteni de importanța Ș’- no 
cPsitatea acestor campanii sa 
nitare efec'tțuate (în folosul 
populației muncitoare dela 
sate și oraȘe.

Spitalele, sanatoriile, case 
le de sănătate, nu ma’ stau 
astăzi la dispoziț a celor a- 
vuți, ci sunt menite să dea 
țării cât mai mulți oameni 
vindecați, să dea fabricilor 
^i ogoarelor cât mai multe

brațe puternice de muncă.
D1 aceea organizațiile de 

Partid din inst tutele sp ta- 
licești trebue să lupte cu ho 
tărire pentruca'personalul să 
ia o nouă atitudine față de 
bolnavul care vine cu încre 
dere la spital fiindcă știe 
că-și va recăpăta grabnic să 
nătatea, să-și facă o probk 
mă permanentă din grija pen 
tru sănătatea oamenilor mun 
cii-

Prin campanii san tare, 
printr’o îngrijire deosebită a 
bolnavilor în spitale, *. și sa 
natorii, (printr’o anuncă sa 
nitafă cât mai intensă nu 
mai așa putem să pășim cu 
hotărîre spregidicarea nivelu 
lui sanitar al poporului i.o 
stru, spre rezolvarea uneia 
din importantele probleLnc 
ale democr;1ț'ei noastre popu 
lare — sănătatea celui m ti 
prețios capital al Republicii 
noastre Populare — omul.

E. Gârjob

declarat stare'de asediu|iîn o 
tașul Partnico de lângă °9 
lermo. In cursul unei singure 
nopți poliția a reținut trei 
sute ',de locuitori pașnici 1 
din care 25 au 'fost amen

Vicepreședintele J-'edR a
ției oamenilor de știință-- 
prof. Bemal a declarat 
savanții trebue să ajute Ia 
înlăturarea de război.

Federaț a Mondială a
menilor rde știință a (spus 
ap azajoqvțoo vs ancpjj ța 
aproape ’cu 'Federația wSin 
dicală Mondială.

că

oa

tru Arac ica >1
A.U.â «J.,-1 pe 

un ilrboi rece, 
câ a. eO 
zcntai.ț.î 
T rumân, 
Wa )a:c
lor tini.e 
contre, a a 
aooodc al 
moad.a.” 
ii.ane ți 
redu.e 
neri minori la nan 
f ti ia 1 n.ulai a.ra im'

[jc tar jral câ aceata n< I ta ta
lul ,'k'izenicr.l miliarelor •» 
II:. r a bjMi? câ diifl moar tea lt« 
I<ooc.<li a <l d țl a o 1 • tui
aie-lă 11 inf a nu su av.1 [r>z*r- 
litatea O rvu. k.Jiuie dr co
mandă ffit:u .-< • oj f> a ' c . I a M 
Roase , e t. „Noi atO >1 u. mv 4» 
manii Uniuni, Se. ie l.-e irutrcao ■ 
pur i mâjia pe pu ere IvA *a ’W’t 
de Inmor.i I rar.a ui R o • a • Ei 
am au-il a cai a ci id me te
autome! il imp e..nfl cj T.-iumb »i 
D»tj peniru a in ,«w4
10311111/'.

Un lu-iipu le-piufâ o • e te
lul cutii parliza ii ac a ei pxdllS 
biparlide au '.ridai onaen «*• 
ca -earir.ța (e-neri 4 iu dm B-*he» 
laaldc lise Ko.-h a fo t taodi iea< 
Acest lu.ra t-sfe un * e-nptu cfețwu 
felul in care Truinan ri ti*’-»;* 
partidului re;ohji-ai au re-* te 
politica de pat- a ltri Ro.cld 

| mititea?) pentru o poli,ac* «cer
ni bipartit ce ta q 1 [« ■ aiw

i lirea narirmutui In Ge.tin*»’' 
I Ce-lnd ascu io j;or

liartidul projTe i;l ca e era in.» 
, rut part.d ne on.rolai de mra» nwilft 
1 de tipu1. ki J >hn Foster, D.a.el ■ 
i atras ater.f a ci votul aoartet I i 
i Trumân sau lui Devei, ar tasaa*

,.nn vot perr.ru i boi ri pestru 
restabi i ea narii Ir 1 fa Oeru*rib”

I

dați-
Ziarul Unita anunță căi 

în orașuf Popoli — provincia 
Toscana— poliția a arestat 
11 fruntași ai camerei de 
muncă și foști panici^xinți 
la mișcarea »de rezistență. 
Cei arestați sunt învinuiți că 
au condus greva de protest 
împotriva atentatului asupra 
lui Palmiro Togliatti. Ei au 
fost trimiși în lanțuri la în
chisoare.

Desbaterile Adunării Notioncle FrancezeI
asupra Incidentelor care eu avut oc cu ocazie 

vizitei lui da Gaulle la Grenob>e
/PARIS, 122 (Rador). Du 

pă cum anunță France Preș 
se în 'ședința de Mfcrți a A- 
dunării Naționale Franceze 
au fost desbătute incidente 
le numeroase dela Greno - 
hlc can* au avui loc cu pnle 
jul vizitei generalului de,Gau 
ile în acel oraș. Deputatul 
comunist Buclos din depar 
tamentul Isere, a arătat ră

Pentru prima dată în marină R. P. R. 
a fost încadrată o femee

BUCUREȘTI, 22 (Ag r- 
pres). Pentru prima dat i în 
marina țării noastre a fost 
încadrată o femeie care a 
reușit să se evidențieze, e 
xecutând cu multă sârgu'.n 
ță și pricepere - toate munci 
le marinărești.

In luna Aprilie a- c., Ana 
Bulescu datorită drepturilor 
acordate feme lor prin Con 
st tuția Republ'cii Populare 
Române a fost încadrată ca 
asistent de bord pe remor 
cherul „Filimon Sârbu".

spunderea ministrului de 
Interne Jules pentru ace'a 
incidente, demascând com ■ 
plicitatea criminală a po? 
ț.ei. Gaulliste- El a dat c» 
tire unei moțiuni a lgij drr 
pturilor omu’ui din Gref oble 
in ca>e «e c<re d zolvarLa gru 
purilor parlamentare organ, - 
zate do generalul De Gau’l. 
fn .,darej de SoamĂ'1 asupra 
incidentelor, dl- Mivh mini 
strul dc1 interne a r« cunobcUt 
că” cuvântul de o dine, a 
R P F. numărând rco oame''-î 
din Paris și 10.000 jin pro 
vincie a pticat țv- mania— 
star.ți cu focuri de arrnA

Totodată el .« i-ăta’ r« 
menț neică ordin» !” tn cad 
rul doț?asărilor generalului 
Dc Gaul'.e a costa: Franța 
proapo 10 m liom? f anei.
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