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Un an dch deschiderea 
Congresului P. M. R.

Congresul delu 21 Februarie 1918, 
s'a iiicadral printre eveiilineuiilo de 
luiportauU Isluricâ prin luptul ea a 
creat unitatea politici, Ideologica sl 
organizatorica a dusei iiiuiicitoure 
din (ura noastră. LI a pus eapat 

prin loriuarea Partidului Munci
toresc Român tuturor diversiuni
lor lansate de oportunist!, arătând 
că îndeplinirea sarcinilor revoluțio
nare ale proletariatului nu este po
sibila decât iu cadrele unității de ac
țiune sl voință.

Congresul P. M. R. a constituit 
prin toate acestea o cotitura de o 
însemnătate deosebita in Istoria miș
cării muncitorești din tara noastră, 
înlăturând divergentele de ordin ne- 
prlnclpal provocate In rândurile 
nuincltorimil de elementele dușmă
noase proletariatului care, sub mas
ca social democratici apărau Intere
sele de clasă ale exploatatorilor. So
cial democrații de dreapta au fost 
demascatl ca purtători al Ideologiei 
dușmanului de clasă.

Bazat pe învățătura Iul Marx, En- 
gcls, Lenln si Stalin si mergând pe 
drumul dela bătătorit de P. C. (b) al 
Uniunii Sovietice, încă din primul 
moment al existentei Sale, Partidul 
Comunist Român a invitat proleta
riatul că fără o unitate de voință s> 
de acțiune revoluționară a întregi’ 
clase muncitoare, lără învățăturile 
marilor lui dascăli, nu va putea trece 
cu succes la construirea societății 
socialiste in care să dispară exploa
tarea omului de către om. P. C. R., 
a invătat proletariatul că nu poate 
duce cu succes lupta împotriva ca
pitalismului îără o luptă dârzi împo
triva oportunismului, reformismului 
Si a social democrației de dreapta. 
Si tocmai in această luptă P. C. R. 
s'a călit ca partid marxist leninist de 
tip nou. In decursul eroicelor lupte 
caro au culminat cu cele dela Lupeni 
Grivifa ș. a. P. C. R. a putut face 
ca massele pe baza propriei lor ex
periențe să simtă necesitatea luptei 
unite împotriva exploatatorilor.

Și-apoi lupta continuă a comuniș
tilor a făcut ca ideea unității să de
vină scumpă în masse din ce in ce 
mai largi, a făcut posibilă lichidarea 
sciziunii din rândurile muncitorimii 
șl crearea Partidului Muncitoresc 
Român prin sdrobirea social demo- 
ciatilor de dreapta.

Prin această luptă consecventă du
să de comuniști, s’a creat unitatea 
clasei muncitoare, o unitate înfăptui
tă pe baze principiale, pe baza în
vățăturii dascălilor proletariatului si 
a principiilor organizatorice leninist- 
staliniste. Si această unificare a con
stitui! un eveniment isteric pentru cla 
sa muncitoare din tara noastră, eve
niment de natură a întări pozițiile 

clasei muncitoare. In acelaȘ timp el 
a însemnat și o grea lovitură dată 
dușmanului de clasă.

Partidul Muncitoresc Român — 
fruct al Congresului deschis la 21 

februarie 1948 — este un partid 
marxist-leninist revoluționar, este un 

partid de tip nou. P. M. R., învățând 
din experiența gloriosului P. C. (b) 
al Uniunii Sovietice s’a dovedit ca
pabil de a conduce clasa muncitoare 
la succese uriașe.

întărind alianța muncitorimii cu 
țărănimea muncitoare, P. M. R. a 

reușit să smulgă principalele mijloa
ce de productiv din mana exploata
torilor prelacâudu-le iu bunuri co
mune ale întregului popor, a inițial 
o serie de reforme revoluționare in 
domeniul administrativ șl cultural.

Datorita liniei sale revoluționare, 
P M. R„ sub conducerea clasei mun
citoare a mobilizat întregul popor 
muncitor iu munca de reconstrucție 
a țârii, a putut da lovitură după lo
vitură burgheziei. Datorită justei sale 

linii, Partidul Muncitoresc Român u 
făcui ca prin regimul de democrație 
populară, clasa muncitoare să înde
plinească cu succes sarcinile dictatu
rii prolearlatulul șl in sfârșit s'a pu
tut Întocmi primul Plan de Stat care 
va lace ca economia (ărll noastre să 
se consolideze șl întărească șl mal 
mult Indreptându-se cu pași șl mal 
repezi spre socialism.

Lducatl de P, M. R. muncitorii mi
neri din Valea Jiului, siderurglșll dela 
1. S. S. Hunedoara cât șl muncitori
mea din celelalte exploatări șl Între
prinderi din județul nostru, luptă as
tăzi pentru depășirea primului nostru 
Plan de Stat.

Deopotrivă Planul de Stat vine să 
pregătească condițiile așezării pe 
baze socialiste a salului.

Sub conducerea Partidului Munci
toresc Român, clasa muncitoare a 
ob(inut o serie de mari cuceriri șl 
victorii. Ele cer a fi insă desvoltate 
și acest lucru impune noi și mari 
sarcini membrilor și activiștilor de 
Partid.

Munca dusă cu consecvestă in di
recția ridicării nivelului politic-ideo- 
Itrgic, temeinica studiere a experien
ței P. C. (b) al Uniunii Sovietice sunt 
acum sarcini de primă actualitate. 
Prin traducerea lor in viată, mem
brii de Partid vor putea fi la înălți
mea misiunii lor, vor putea deveni 
adevărat! luptători de avangardă ai 
poporului muncitor din Republica 
noastră Populară.

Actuala acțiune de verificare 
— prin care sunt eliminate elemen
tele trădătoare, oportuniste șl neco
respunzătoare din rândurile membri
lor de Partid — vine să apropie și 
mal mult massele de Partid, să 
crească prestigiul Partidului in rân

durile lor
La un an dela înființarea sa. Par

tidul Muncitoresc Român, s’a întărit 
și se întărește pe zi ce trece. El a 
devenit o forță de neînvins. Educând 
ciasa muncitoare șl întreg poporul 
muncitor in spiritul deplinei unități 
pe plan intern și al internaționalis
mului proletar, a făcut din tara noas
tră — încadrată în lagărul antiimpe- 
rialist condus de Uniunea Sovie
tică — un factor activ al luptei pen
tru pace, democrație șl socialism.

CITIȚI
în corpul ziarului
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»In primele 20 zile ale lunel Februarie 
Mecanicii |i fochiștii care conduc lo- 
comtivele depoului CFR. Petroșeni, au 

realizat iconomii la conbustibii și 
uleiuri In valoare de 520.586 lei
Echipele de mecanici și fochiști care conduc locomo

tivele din depoul C. F. R. Petroșeni se găsesc angajate în 
întreceri socialiste pentru îndeplinirea și depășirea progra
mului de circulație

Paralel cu aceasta, urmând îndemnurile organizației de 
partid ei au pornit cu hotărâre la luptă pentru realizarea 
unui regim sever de economii. După ce în lună Ianuarie 
au economisit o îr.sămnată cantitare de conbustibii și uleiuri, 
în cursul lunei Februarie’ mecaniciii și fochiștii depoului 
Petroșeni au obținut succese și mai frumoase. Intre 1. și 20 
ale lunei curente .s'a realizat o economie la cărbuni de 200,8 
tone, la ul i mineral 940 kg., la ulei special 149 kg iar la 
valvolină de 319 kg.

In total valoarea acestor materiale economisite în primele 
20 zile ale lunei Februarie, se ridică la suma de 520,584 lei 

lată cum înțeleg mecanicii și fochiștii depoului C.F.R. 
Petroșeni să lupte pentru realizarea unui regim sever de 
ecouomii F, Fâgurel

UN MOMENT SIMBOLIC DIN VIAȚA ARMADEI 
SOVIETICE

Soldații sovietici depun în fața Mausoleului lui Lenln din Piața Roșie 
(Mos cvj> drapelele dușmanului înfrânt

Importanța istorico-mondială
a victoriei Armatei Sovietice

Au trecut mai mult de trei 
ani dela victoria Armatei So
vietice repurtată asupra forțe
lor agresiunii, și cu fiecare zi 
crește în conștiința popoarelor 
importanța acestei victorii.

Omenirea nu va uita nicioda
tă tot ce a îndurat in anii răz
boiului. Și niciodată nu va uita 
faptul că în timpul războiului, 
întreaga lume urmărea cu o nă
dejde pasionată lupta eroică a 
Armatei Sovietice. Popoarele 
Poloniei, Franței, Belgiei, po
poarele Balcanilor, popoarele 
Scandinavici, insulelor Britani
ce. Asiei și Africei, popoarele A- 
mericei, întâmpinau cu adâncă 
bucurie fiecare veste despre vic
toriile Armatei Sovietice. In fie
care om cinstit trăiește ideea ea 

Armata Sovietică a săvârșit cea 
mai glorioasă faptă din istoria 
popoarelor. Toți oamenii iubi
tori de libertate sunt cuprinși de 
sentimentul unei adânci recu
noștințe față de .Armata Sovie
tică.

Numai cel ce nu nutrește res
pect față de umanitate, și, prin 
urmare nu e el însuși demn de 
respect, poate să creadă că acest 
sentiment se va Șterge vreodată 
din memoria popoarelor. Nici
odată poțwarele nu vor uita că 
Armata Sovietică a salvat civili
zația de sub barbarii fasciști, a 
eliberat popoarele Europei din 
închisoarea fascistă, a scăpat po
poarele altor continente de peri
colul invaziei fasciste.

Victoria Armatei Sovietice a

La aniversarea 
eroicei Armate 

Sovietice
La J. Februarie, jhq*.arelc 

sovietice și forțele pl’ogre islt 
tini mljv.ig.t lume, mbal..rc«c 
<e.i <le a 31-a aiuver ,iie vl.j- 
rma-ei Armate Sovietice.

t reală de Lemn și SLalin, 
Armat. 1 Sovietică -a de-voltul 
la o armată de tip llou, a viind 
o lul de a apăra cuceririle oa
menilor -ovietici, de a pă-tra 
]• ea și securitate;, («potirelor. 
J11 . ndip.urnle lupte. iinți. iriva 
mtervenpon.știlor streini, forțele 
armate le Statului So-. leii, 
rt’au avut vrenu ... formeze 
-■ să >e m-truiască; ele 4 dez
voltat și și-..u în-uș.l arta mili
tară pe umpui de bătăii

< ondulând apărare? Statului 
Soviitic, Lemn -i St in iu iî 
butii xă învingă greutățile
și să creeze o iernată care a ie- 

■șil tc.rioa-ă <l:n rărbo'm) greu 
du- k Puterea S««*irtic

L‘in inițiativa lui V I. Lenin, 
odată cu formarea prunelor re
gimente ale armatei regulate, au 
început fie create institute 
de învățământ militar pentru 
pregătirea ofițerilor sovietici. 
Datorită activității gigantice a 
Partidului Bolșevic, sub condu
cerea lui I-enin și Stalin, ane
voioasa problemă a pregătirii de 
ccmandanți rușii a fost rezol
vată.

In cursul războiului, Lenin și 
Stalin au construit armata și 
au creiat știința militară sovie-

Iccîifinimre in fag. IIl-a)

smuls din robia capitalistă po
poarele țărilor Europei Centra
le și de Sud-Est. Popoarele a- 
cestor țări și-au luat soarta în 
țropriile lor mâini, au creat o 
nouă democrație, au terminat 
cu dominația moșierilor, banche
rilor și marilor industriași, au 
pornit pe drumul construcției 
socialiste. înainte aceste țări au 
fost o armă in mâinile imperia
liștilor, care pregăteau războiul 
împotriva Țării Sovietice. Astă
zi, popoarele acestor țări, îm
preună cu Uniunea Sovietică, 
luptă pentru o pace trainică, de
mocratică.

Importanța victoriei Armatei 
Sovietice crește cu fiece zi. de
oarece ea a creat condițiunile 

(con lin nare in pag. IlI-a)
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Unele aspecte ale activitatii cluburilor 

din centrele siderurgicemuncitorești
Regimul nostru de democra

ție jxipulară, in care rolul de 
conducător il are partidul clasei 
muncitoare a adus o seamă de 
transformări structurale in toa
te sectoarele de activitate, pu
nând in acelaș timp noui sarci- 
11 'ii fata oamenilor muncii ș 
a cixlueătorilor lor

Asemenea transformări s au 
petrecut și in ceea ce privește 
activitatea culturală și dacă 
până mai eri cei ce munceau e 
rau privați datorită vitregiei 
legimurilor trecute — de ori ce 
contact cu adevăratele valori ale 
artei, erau ținuți în întuneric și 
ignoranță, astăzi au toate (xisi- 
bilitățile de a-și mbogăți mintea 
și sufletul cu tot ceea ce arta și 
știința a creat mai bun. Rămâne 
de stabilit doar un lucru. Și a- 
nuine, măsura în care s’a reușit 
să se exploateze aceste condî- 
țiuni, dacă toate posibilitățile au 
fost și sunt din plin folosite sau 
dacă munca in această direcție 
- - adică acea a ridicării cultu
rale a masselor muncitoare — 
a fost sub apreciată, deci negli
jată.

Parte din multiplele aspecte 
ale problemei vom încerca a le 

’desvălui ilustrându-le cu realiză
rile și slăbiciunile cluburilor 
muncitorești dela cele două în
treprinderi siderurgice din ju
deț: T. S. S. Hunedoara și „Vie 
toria" din Calan.

x x
însăși faptul că pe lângă cele 

două întreprinderi există ase
menea cluburi constitue un fapt 
pozitiv. Și-apoi felul in care ele 
sunt organizate — oferind lar
gi posibilități de ridicare cul
turală și manifestare artistica, 
tistică a muncitorimii, constitue 
un al doilea fapt pozitiv.

Intr’adevăr, clubul muncito
resc dela Calan de exemplu, 
care e cel mai modern și avan
sat din județ — cuprinde o bi
bliotecă de cca 3.000 volume in 
limba română și maghiară, are 
două săli de cursuri pentru șco
lile de specializare, de califica
re, alfabetizare și școala serală 
sindicală, are o sală de lectură, 
alta de discuții, de șah și pen
tru repetițiile corului și echipei 
de teatru. La fel, ca și la Hune
doara, unde casa de cultură e 
organizată aproape identic 
clubul muncitoresc din Calan a 
concentrat aproape in întregime 
activitatea culturală din locali
tate în cadrul său.

Să urmărim acum activitatea 
ce se desfășoară în după amiaza 
unei zile în cele două cluburi și 
să începem cu biblioteca. 

' Sălile de lectură sunt deobicc 
căutate. Bibliotecarul — tova
răș mai ridicat politicește — m- 

’drumă cititul muncitorilor dând 
fecăruia cărți pe măsura cunoș
tințelor. In cazul când unele lu
ci uri au rămas neînțelese, bi
bliotecarul e acela care vine sa 
dea lămuriri cititorului, sau n 
dă o altă carte care să trateze 
o aceeași problemă într’o forma 
mai ușoară sau care să cuprin
dă alte probleme pregătitoare.

La Hunedoara nu s’a introdus 
aceasta metodă, dar biblioteca
rul clubului din (. ălan cere fie
cărui cititor câte o recenzie a- 
supra carțn citite făcând ațxii 
observațiile respective i iișa 
individuală. In felul acesta poa
te urmări mai ușor desvoltarea 
prin citit a fiecăruia, țxiate sa 
ducă cu mai mult succes munca 
de îndrumare a cititului.

Și tocmai prin această atenta 
îndrumare a reușit să desvolte 
la un mai mare număr de to
varăși gustul cititului. Astfel, în 
timp ce la Hunedoara în cursul 
lunii trecute i: rumăr de 44c 
cititori au luat din bibliotecă 
591 cărți, la Ca an — in aceeași 
perioadă de timp — au existat 
1.200 de cititori. CA numărul 
de cărți citite este de numai 4B0 
volume, se datorește faptului că 
in majoritatea cazurilor lectura 
se face in colectiv, metodă care 
deasemenea a dat rezultate po
zitive.

In ceea ce, privește felul căr
ților care se citesc, s’a observat 
preferința țxntru literatură, și 
cărțile tehnice. Mar puțin citite 
— și aceasta constitue o scădere 
in munca bibliotecarilor — sunt 
cărțile politice ideologice. Celor 
care îndrumă cititorii le revine 
desigur sarcina de a stabili un 
echilibru in sensul de a dezvol
ta în aceeași măsură gustul (ren
ii u cititul cărților cu conținut 
politic, ca și pentru literatură. 
Și acest lucru trebue să se situe
ze printre preocupările de sea
mă ale bibliotecarilor dela am
bele cluburi, dată fiind impor- 
l mța ridicării | o ifico-ideologi- 
ce a oamenilor muncii.

x x
O preocupare principală a 

conducerii cluburilor muncito
rești a fost organizarea forma
țiilor artistice, dramatice și co
rale, cărora — ceea ce e impor
tant — a reușit să le dea viață. 
Activitatea acestor echipe artis
tice prezintă insă o serie de as
pecte, unele pozitive, altele ne
gative.

Faptul că aceste echipe au 
reușit să ailie o activitate in ge
neral bogată e o realizare de 
seamă și față de timpul când ele 
se manifestau întâmplător, spo
radic, fără să înțeleagă pe de
plin scopul existenței lor, în
registrat un succes însemnat, au 
făcut un pas înainte.

La Calan, de pildă, s’a reușit 
o sincronizare a activității artis
tice a căminului cu evenimente
le importante pentru clasa mun
citoare și întregul popor mun
citor.

Cu ocazia recentelor alegeri 
sindicale, corul clubului a deve
nit un factor de mobilizare a 
muncitorimii prin programul 
prezentat.

Totul nu constitue insă decât 
un început care va trebui să fie 
desvoltat, ducându-se în acelaș 
timp o luptă hotărîtă împotriva 
scăderilor care mai există încă 
în întocmirea programului ne
adecuat în întregime evenimen
tului.

Stat. Munca artistica 
■•ă -e îmbine armonios

Programele vor trebui astfel 
întocmite încât să devină un 
factor activ de mobilizare a 
muncitorimii, la realizarea Pla
nului de 
va trebui 
cu lupta pentru depășirea Pia
nului. Și mai mult, ea treime să 
f. i ă parte integrantă din aceas
tă luptă.

In general însă, in stabilirea 
programelor, a repertoridor se 
mat manifestă încă slăbiciuni. 
Pe de-o-parte aceste slăbiciuni 
sunt determinate de lipsa încă 
simțită de material cultural 
— ceea ce a făcut ca hunedorenii 
să joace șceneta „Toanta" o crea
ție cu vagi intenții de progre
sism, cu o linie neîndeajuns de 
cristalizată, de natură a crea 
mai mult confuzii. Pe de altă 
parte slăbiciunile sunt cauzate 
de supraaprecierea capacității 
Așa, la Călan s’a pus intuitiv 
in scenă comedia lui Caragiale 
„O noapte furtunoasă”, fără o 
prealabilă studiere a „Scânteii” 
și a săptămânalelor „Flacăra” și 
„Contemporanul". F. indoio.-, 
deci felul in care Caragiale va 
reuși să fie jucat 
reconsiderări, sau 
a sublinia in <ț,o 
noasă” elementele 
tira.

|t linia vinei 
mai mult, de 
noapte furtu- 
escnțiale, sa-

(Continuire tn pag. IV.«)

In scopul de a ridica nive
lul cultural al muncitorimii ce
feriste, sindicalul C. E. R.. Pe
troșeni a luat inițiativa de a 
organiza — începând din a- 
ceastă lună — procese lite
rare în cadrul cărora să se 
citească și să se discute câte 
o operă literară.

La prima ședință a fost 
citată și luată în discuție nu
vela lui Ivan Turgheniev »Ha
nul* față de care întreaga a- 
sistență a manifestat un viu 
interes.

La sfârșitul ședinței s'a pro
pus din partea celor prezenți 
că asemenea ședințe să aibă 
loc de două ori pe lună. De- 
asemenea, s'a luat angajamen
tul de a mobiliza și pe alți 
tovarăși la procesele literare 
care vor avea loc coniorm 
programului stabilit.

N. Stan,
corcsp. voi

♦

Mobilizată de organizația 
de bază P. M. R. țărănimea 
muncitoare din corn. Sâncrai» 
Hunedoara, a întreprins o im
portantă acțiune de muncă 
voluntară în vederea amenajă
rii căminului cultu.al din loca
litate.

Astfel, în cadrul celor 540 
de ore de muncă sala de re
prezentații a fost reconstruită 
și dotată cu o scenă fixă.

Valoarea muncii depuse ș1 
a economiilor realizate prin 
această acțiune de muncă vo-

Primii pași în literatură.
Elevul tipograf Clilraș loan din localitate a încercat câteva 

versuri. E la primii pași în literatură și poezia lui mai are încă 
scăderi. Ruga de concrer, generalizarea și într'o măsură schema
tismul izvorit din neaprofundarea problemei, și apoi o oarecare 
lipsă de originalitate în expresii, chiar naivități, sunt scăderi ine
rente începutului șl lipsei unei mai luagi practici poetice, a Lnui 
mai ridicat nivel politic.

„Versuri pentru unificarea tineretului" sunt inspirate din rea
litățile dela ool, sunt acum de primă actnalitate dovedind o orien
tare justă în ceeace privește tematica. Poezia are o linie politică, 
in general, justă. Reușește să fie chiar mobilizatoare. Șl apoi ușu
rința de versificare, plasticitate și sugestivitatea unor expresii sunt 
tot atâtea calități care ne fac a o publica.

Versuri pentru unificarea tineretului 
Tovarășe- muncitor, plugar sau elev, 
să fim deopotrivă unul ca toți 
înainte, pentru construirea noului ev, 
învârtind mai departe afe istoriei roți.
Tovarăși, 
dușmanul mai speră, 
minciună și gând de robire mai poartă în sânge, 
llnind toate forțele noastre într'o singură mână, 
îf vom sărobt, îl vom înfrânge.
La muncă tovarăși, 
sud steagul măreț înălțat de Partid. 
Unindu-ne în gând și in faptă, 
vom fi de nepătruns ca un zid 
în lupta cea marc pentru o viață mai dreaptă.

Veniți laolaltă, 
tineri din fabrici, din școli și ogoare, 
să rasbatem mereu înainte 
cu Partidul în frunte, spre viață, spre soare.

Viitoarele versuri le așteptăm mai bune, iar cele de acum 
le considerăm un imbold pentru toți tinerii muncitori din județ 
care, dotați cu capacități poetice, au rămas până acum in anonimat

611 MILIOANE CÂRTI TIPĂRITE |N 1948. 
IN UNIUNEA SOVIETICA

Congresul Sindicatului sovietic de Arte grafice șipresA
In casa de Cultură din Moscova,

s'a deschis, la 12 Februarie, al

de

în

luntară reprezintă suma 
28.ooo lei.

V. Suciți,
COreap. ■»

In cadrul întrecerilor 
muncă organizate între sub
filialele A .R. L- U. S , sub
filiala Geoagiu s'a situat până 
acum în frunte. Intr'un timp 
scurt ea a reușit ca prin muncă 
de lămurire să atragă țărăni
mea muncitoare în activitatea 
organizației.

Zilele Irecute s'a deschis și 
un curs de limba rusă la care 
participă în mod regulat un 
număr de 41 elevi ca toate, 
că o bună parte dintre ei vin 
dela o distanță de 3—1 km. 
Și, ceea ce e mai semnificativ, 
plini de atenție la cursuri, toți 
elevii manifestă o vie dorință 
de a-și însuși câl mai temeinic 
lecțiile predate.

I. Radu, 
corcsp voi.

In turneul său Teatrul Poporu 
lui din Petroșeni a dat un spe
ctacol pe scena teatrului din 
Lupeni cu larsa >O zi de 
odihnă* de V. Kataev bucurân 
du-se de un mare succes.

De acelaș succes s'au bu
curat și piesele pentru copii 
^Căsuța din Câmpie* și 
» Ariciul și Epurașul* prezen
tate în matineu pentru tinere
tul din localitate.

R. Gropesnu 
coresp. voi. 

J

i

doilea Congres a! Sindicatului de 
Arte grafice și Presă, Ia care au 
participat 60« de delegați și 
numeroși invitați-

Raportul de activitate a fost 
ținut de președintele Comitetului 
Central al Sindicalului, I. Beliaeva.

Caracterizând activitatea între
prinderilor de arte grafice, rapor
torul a arătat că, anul trecut, au 
fost editate 611 milioane cărți 
de literatură politică și altele. 
Peste 9(F/t dintre muncitori șl 
funcționari participă la întreceri 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal. Beliaeva 
a subliniat marea importanță po
litică a hotărîrii luate de 
curând de guvern aceea de a 
crea pe lângă Consiliul de Miniștri 
din URSS. o administrație centrală 
pentru conducerea industrie- ar
telor grafice, editurilor și librării
lor. Lucrările congresului continuă.

V

Cititi

SCÂNTEIA
Executăm

ștampile
Adresați-vă la Adm. ziarului 

„zzori Noi" Petroșeni, strada 
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Doi muncitori dela Atelierele C. F. R. Simeria 
au reconstruit prin muncă voluntară două 

forje pentru încălzitul niturilor
La aniversarea eroicei Armate Sovietice

La secțiunea de cnzangerie a 
Atelierelor CfR Simeria, nituirea 
cazan clor de locomotive se făcea 
anevoios din cauza lipsei de foraje 
portative pentru încălzirea niturilor

Din această cauza repararea ca- 
zanelor locomotivelor nu era făcută 
|a timp, fapt care îngreuna bunul 
«ners al muncii și la celelalte secții

Pentru a evita aceste neajunsuri, 
tovarășii Gărbea lacob și Potrogea 
loan. muncitori la acest atelier.

Personalul sanitar dela spitalul din Lupeni 
a pornit la Întreceri pentru depășirea 

prevederilor Planului
Zilele trecute a avut loc la Spi

talul din Lupeni, în prezența între
gului personal o ședință medico- 
administrativă pentru prelucrarea 
planului de muncă pe anul 1949,

A luat cuvântul Dr. Fogaș, di» 
rectorul spitalului, care prelucrând 
planul de muncă al serviciulu me
dical a stabilit împreună cu medicii, 
sarcinile ce Ie revin pentru coor
donarea acțiunilor prevăzute în 
plan.

S au luat angajamentul de a se 
■ține de două ori pe săptămnă șe
dințe serale pentru educarea bol
navilor asupra modului de preve
nire al bolilor,

Iinporianli hlirim-NOiiliali a victoriei Armatei Sovieticii
(Urmare di» p»g. I-a)______

necesare de luptă pentru pace 
trainică și democratică. Victo
ria Armatei Sovietice a deschis 
pentru popoarele Germaniei și 
Japoniei, drumul desvoltării de
mocratice și a asigurat astfel 
oentru toate popoarele Europei 
sî Asiei posibilitatea de a termi
na cu pericolul unei noui agre
siuni din partea imperialiștilor 
germani și japonezi.

Astăzi, cercurile conducătoare 
ale USA, Angliei și Franței, in- 
cearcă prin toate forțele să pună 
iarăși pe picioare pe imperialiștii 
germani și japonezi. In acest 
scop, ei au scindat Germania, 
au tăiat in două părți Berlinul, 
reînviind fascismul in zonele lor 
de ocupație și repunând în pos
turile de comandă ale industriei 
și administrație pe vechii frun
tași ai regimului lntlcrisr, 
transformând Germania de A- 
pus intr'o bază de atac pentru un 
nou războiu împotriva Uniunii 
Sovietice și a țărilor cu demo
crație populară. Cercurile diri
guitoare ale USA au adus din 
nou la putere pe imperialiștii ja- 
jonezi, crează piedici pentru re
construcția democratică a Japo
niei, încearcă să transforme Ja
ponia intr’o bază militară a unui 
r.ou războiu împotriva Uniunii 
Sovietice și Chinei democratice.

Dar împotriva planurilor a- 
giesive ale imperialiștilor USA, 
Angliei și Franței, luptă tot mai 
hotărît popoarele Europei și A- 
siei. împotriva acestor planuri 
de dominație, luptă massele tru
ditoare din Germania și Japo
nia.

Victoria Armatei Sovietice a 
contribuit la creșterea conștiin
ței de clasă a clasei muncitoare 

prin muncă voluntară în afara pro
gramului de lucru, au confecționai 
din materiale vechi două forje 
pentru încălzitul niturilor pentru 
cazangerie

Prin această acțiune, cei doi 
muncitori au evitat gâtuirea pro
ducției ce se producea des la ca
zangerie.

Dejan Dumitru 
coresp. voi.

Surorile și femeile de serviciu 
au pornit Is întreceri individuale 
pentru îngrijirea cât mai atentă a 
bolnavilor și pentru o curățenie câ| 
mai perfectă în saloane și săli,

Comitetul spitalului a înființat o 
gazetă de perete și o bibliotecă cu 
250 volume pusă la dispoziția 
bolnavilor.

Luăndu și angajamente de a lupta 
pentru îndeplinirea planului de 
muncă, personalul medical și ad
ministrativ al spitalului din Lupeni, 
contribue la îndeplinirea Planului 
de Stat pe anul 19+9:

Andruc Alexandru 
corespondent voi.

și a oamenilor muncii din toate 
țările, a făcut să crească sigu
ranța lor în forțele proprii. A- 
cc.asta o arată rezistența unită 
și hotărită a muncitorilor Fran
ței, Italiei și altor țări, sub con
ducerea comuniștilor, față de 
planurile imperialiștilor ameri
cani și din țară, planuri care ur
măresc înrobirea Europei și pre
gătirea unui nou războiu.

Victoria Armatei Sovietice a 
făcut să crească încrederea tu
turor popoarelor coloniale în 
fc.rțele lor, in capacitățile lor de 
a răsturna asuprirea imperialiș
tilor. Astăzi omenirea e martoră 
a mărețelor victorii repurtate dc 
Armata de Eliberare Populară 
a Chinei, asupra reacțiunii in
terne. care se bucură de spriji
nul imperialiștilor americani, 
este martoră cum popoarele se 
ridică unul după altul la lupta 
împotriva înrobirii imperialiste.

Lupta eroică a Armate: So
vietice împotriva imperialiștilor 
germani și japonezi n’a fost nu
mai un act de înalt patriotism, 
ci și cel mai măreț act de inter
naționalism proletar, act de so
lidaritate internațională a celor 
ce muncesc. Lupta Xrmatei So
vietice a fost sprijiită de toate 
popoarele iubitoare de libertate, 
de toți oamenii progresiști din 
lumea întreagă. Forțele socialis
mului și democrației s’au dove
dit a fi in timpul războiului 
strâns unite, in numele victoriei 
asuora fascismului. După răz
boiu a crescut în enormă măsu
ră autoritatea Uniunii Sovietice 
în ochii tuturor popoarelor. So
lidaritatea internațională a celor 
ce muncesc în jurul L niuni So
vietice. care constituie avantgar- 
da în lupta pentru o pace trai-

(Uimarc din pag. Iu) » 

tică. Lenin și Stalin au sfărâmat 
<u hotărire șabloanele rigide ale 
vechii științe militare. Ținând 
seama de tot ce această știință 
a dat mai bun și sintetizând ex
periența de luptă a trupelor so
vietice, ei au creat o știință nouă 
sovietică. In urma terminării 
victorioase a războiului civil. 
Țara Sovietelor a căpătat un ră
gaz de pace. Poporul sovietic a 
pășii la refacerea economiei na 
ționale, la construirea socialis
mului. In comițiile noi, Lenin 
amintea necontenit oamenilor 
sovietici de 'încercuirea capitalis
tă, de faptul că primejdia atacu
lui clin partea dușmanilor exter
ni nu dispăruse.

Sub conducerea lui I. V. Sta
lin a fost lichidată inațxucrea 
de veacuri a țăni.

Intr'un răstimp istoric scurt. 
Uniunea Sovietică s'a transfor
mat intr'o viguroasă putere in
dustrială socialistă, cu cea mai 
progresistă agricultură din lu
me. Pe baza victoriei orânduirii 
socialiste, unitatea morală și po
litică a poporului sovietic s'a 
desvoltat, devenind o forță de 
nesdruncinat, iar prietenia și 
frăția dintre popiarele URSS se 
întărește și mai mult cu fiece zi. 
Acești factori au exercitat o in- 
f’u.nță uriașă asupra creșteri: 
nestăvilite a capacității de Înotă 
a Armatei Sovietice. Bizu'ndu- 

nică și democratică, pentru re
ducerea înarmărilor, pentru in
terzicerea armamentului atomic, 
destinat exclusiv scopurilor a- 
gresive, pentru colaborarea ma
rilor puteri pe baza egalității in 
drepturi, a devenit cel mai im
portant factor al politicii inter
naționale.

Victoria Armatei Sovietice 
care a adus la sdrobirea bazei 
reacțiunii mondiale — a impe
rialismului german și japonez— 
a însemnat o enormă slăbire a 
lagărului ,imperiajist. întreaga 
lume a văzut că forțele socialis
mului și democrației. în frunte 
cu Uniunea Sovietică. întrec 
forțele imperialismului.

Acum este evident că forțele 
care sunt pentru pace sunt des
tul de puternice pentru a respin
ge toate atacurile lagărului im
perialist, pentru a răsturna pla
nurile agresive ale imperialis
mului american

In luna Octombrie a anului 
trecut. I. V. Stalin a declarat 
..Sunt incă prea vii in memoria 
popcareior grozăviile războiului 
recent și prea mari sunt forțele 
care sunt pentru pace ca elevii 
lui Churchill în materie de a 
gresiune să le poată învinge și 
să le întoarcă spre un nou răz
boiu”.

Victoria Armatei Sovietice, 
in al doilea război mondial, a 
provocat acest puternic avânt 
r.l forțelor care sunt pentru pa
ce. Și cu cât mai mare e acest 
avânt, cu atât mai dârz se lup- 
ta popoarele pentru pace. In 
conștiința întregii omeniri cre
ște importanța victoriei Arma
tei Sovietice în cel de-al doilea 
război mondial. 

se pe puternica industrie socia
listă, Partidul Bolșevic a înzes
trat truțiele cu o tehnică de râz- 
lzoiti de pi imul rang. 1. V. Sta
lin a veghiat personal ca Arma
ta Sovietică să primească și t<-h 
nica nouă, să-și însușească bine 
folosirea ei, să învețe arta răz
boiului modern.

Armata Sovietică a avut să 
facă față unor încercări aspre șl 
grele în Marele Războiu de Apă
rare a Patriei. Cotropitorii fasciști 
germani, folosind avantajul atacu
lui prin surpriză și sprijinându-se 
pe resuisele militare șl economice 
ale aproape întregii Europei spe
rau că vor reuși sâ zdrobească 
în termen scurt Forțele Armate 
ale Uniunii Sovietice. Dușmanul 
s'a înșelat însă amarnic. Armata 
Sovietică, sprijinindu.se pe puter
nicul său spate, având conducerea 
genială a Iul I. V. Stalin. a răs
turnat toate calculele dușmanului. 
Ea a rezistat la presiunea furioasă 
a mașinii de războiu germane șl 
apoi a dat dușmanului lovituri 
zdrobitoare. Germania hitleristă a 
suferit o înfrângere complectă.

Armata Sovietică a adus marea 
s'a contribuție la cauza zdrobirii 
imperialismului japonez. Ea a 
avut nevoie numai de două să
ptămâni pentru a sfărâma cea 
mai bună parte a forțelor armate 
ale Japoniei. Prin victoria s'a în 
Extremul Orient, Armata Sovie
tică a grăbit sfârșitul celui de-al 
doilea războiu mondial.

Al doilea războiu mondial s'a 
terminat prin victoria popoarelor 
Iubitoare de libertate asupra 
Germaniei și aliaților el Rolul 
hotărîtor în această victorie îi 
aparține Uniunii Sovietice și 
Forțelor ei Armate.

Eroica Armată Sovietică a 
zdrobit forțele principale ale co
tropitorilor fasciști germani și a 
înfipt steagul victoriei deasupra 
Berlinului. Ea a eliberat popoarele 
Poloniei. Cehoslovaciei. Iugoslaviei 
României, Ungariei, Bulgariei Po
porul sovietic și eroica s'a. 
Armata au salvat omenirea din 
jugul fascist.

Războiul a fost un examen se
ver pentru principiile leniniste-sta- 
liniște ale construirii Forțelor Ar
mate ale Statului Sovietic. Ma
rele Războiu de Apărare a Patriei 

i a arătat întregii lumi că Armata 
Sovietică este armata de primul 
rang a timpurilor noastre. Ea po
sedă armamentul cel mai modern, 
un corp de comandament din cefe 
mai experimentate, iar prin caii-
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REVITEA Ion, Lupeni. 
Corespondența trimisă în care 
scrii despre felul cum mun
cește grupa minerului Popa 
Teodor a fost publicată.

Continuă să ne trimiți co
respondențe de acest fel, și 
mai ales despre grupele foste 
codașe și care se ridică în 
rândul celor mijlocașe sau 
fruntașe. Continuând în felul 
acesta, ai să devii un cores
pondent prețios al ziarului 
nostru.

GOGONEA SANDA, 
Lupeni. La lei ca și cea de 
mai sus, corespondența trimisă 
a fost depășită și nu mai 
poate fi publicată. Continuă 
sâ ne scrii din locul îespectiv 
de muncă. 

lățite sale morale șl combative 
întrece orice armată din lume.

Marea victorie de importanță 
istorică moadială a popoarelor 
Uniui ii Sovietice și a eroicei lor 
Armate în Războiul de Apărare 
a Patriei este indisolubil legată de 
numele fui Stalin.

In perioada Războiului de A- 
pârare a Patriei, Stalin a îmbinat 
cu măestrie conducerea politică 
și economică a Statului cu con
ducerea nemijlocită a Forțelor 
Armate. Dela postul său de Co
mandant Suprem. 1. V. Stalin a 
desvohat știința militară progre
sistă sovietică, ale cărei baze fu
seseră puse încă în anii războiu
lui civil.

In neasemuit de greul războiu 
pe care La dus Armata Sovie
tică. a învins orânduirea socială 
și de Stat sovietică, au învins 
Forțele Armate ale Statului So
cialist, a învins înțeleaptă politică 
a Partidului Bolșevic, a învins ge
niul militar al lui I. V. Stalin

Terminarea victorioasă a R z- 
bolului de Apărare a Patriei a 
dat posibilitate popoarelor din U. 
R S.S. să se întoarcă din nou la 
munca pașnică și să înfăptuiască 
grandiosul plan stalinist de ridi
care economică și culturală a Pa
triei lor.

Partidul lui Lenin. Stalin însu
flețește și mobilizează poporul la 
luptă pentru vindecarea cât mal 
repede a rănilor făcute de răz
boiu, pentru un ritm viguros de 
desvoltare a economiei, pentru 
triumful comunismului. Succesele 
repurtate în îndeplinirea planului 
cincinal stalinist de după războiu, 
nasc în sufletele oameni'or sovie
tici un sentiment de legitimă mân
drie.

Credincioasă testamentului Iu’ 
Lenin, condusă de marele șef nv- 
itar Stalin, Armata Sovietică va 
fi și de-acum înainte reazemul 
sigur al securității Patriei sale 
socialiste și al păcii între popoare.

Poporul român — în plin asânt 
al luptei pentru conslruirea so
cialismului — nu uită că liber
tatea de care se bucură azi și 
succesele obținute după 23 Au
gust 1944 au fost posibile numai 
datorită eliberării sale de către 
victorioasele forțe armate ale U. 
R S.S. De aceea, la a 31 aniver
sare a Armatei Sovietice el își 
îndreaptă recunoștința și speran
țele către această invincibilă forță 
— pavăză a păcii și libertății po
poarelor din lumea întreagă.

CRÂNG PETRU, Certe;- 
Săcărâmb. Cele ce ne scrii 
despre alegerile responsabililor 
de grupe Sindicale, nu pot fi 
publicate fiind depășite de 
timp. Ai grije ca în viitor co- 
respondețele să fie trimise la 
timp.

GÂRBOVEANU NI- 
COLAE, Lupeni. In ultimul 
timp am primit mai puține 
corespondențe dela d-ta, care 
au fost publicate. Așteptăm 
să ne scrii mai des.

MAN ȘTEFAN. Cores
pondența primită deși are con
ținut, nu poate fi publicată 
deoarece nu indică unitatea 
de muncă respectivă.

sprijinindu.se
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„Manevrele reprezentanților blocului anglo- 
american nu vor reuși să inducă în eroare 

popoarele lumii"
Declarația delegatului Uniunii Sovietice Malik, în șe

dința Comisiei pentru
NEW.yORK, 21 <Rador>. — 

Comisia pentru armamentele cla
sice s a întrunit recent pentru a 
semna rezoluția Adunării Generale 
a ONU -lui, cu privire la „inter
zicerea armei atomice și reduce
rea cu o treime a armamentelor 
șl forțelor armate ale membrilor 
permanențl al Consiliului de Se
curitate".

Deși ședințaPa durat peste 2 
ore, comisia nu a putut să—șl în
deplinească sarcina. Îndată ce pre
ședintele a declarat ședința des
chisă, reprezentantul britanic a 
cerut schimbarea titlului rezoluției 
aflată în discuție și înlăturarea 
referinței la interzicerea armei a- 
tomice și Ia reducerea armamen
telor șl forțelor armate ale mem
brilor permanențl al Consiliului 
de Securitate.

Delegatul american, Osborn a 
încercat să justifice șl să sprijine 
atitudinea delegatului britanic prin 
argumente demagogice.

Delegatul Uniunii Sovietice, 
Malik, și reprezentantul delegației 
R. S. S. Ucraina, Talessenko, au 
criticat asp<u atitudinea ipocrită a 
reprezentanților blocului american, 
care încearcă să schimbe titlul re-

armamentilt clasice
zoluțlei cu privire la interzicerea 
armei atomice șl reducerea cu o 
treime a armamentelor și forțelcr 
armate.

„De fapt a declarat Malik 
— interzicerea armei atomice și 
reducerea cu o treime a arma
mentelor și torțelor armale ale 
membrilor parmanenți ai Consi
liului de Securitate este mențio
nată numai în titlu deoarece pro- 
ectul dc rezoluție inițial propus 
Adunării Generale de către de
legația sovietică a fost respins.

Ridicând problema înlocuirii ti
tlului a continuat Malik — re
prezentanții Statelor Unite, Ma- 
rei Britanii, ITanței și Canadei 
se demască ei înșiși ca dușmani 
înverșunați ai reducerii armamen
telor și interzicerii armei atomice

Nici un iei de manevre ale re
prezentanților blocului anglo-ame- 
rlcan, a încheiat Malik, nu vor 
reuși să inducă în eroare popoa
rele lumii"-

In privința titlului rezoluției A- 
dunării Generale nu s'a ajun* fa 
nicio hotărîre în cursul acestei șe
dințe, urmând ca discuțiile să fie 
continuate în viitoarea ședință a 
comisiei.

„Gloanțele și spânzuraturile reacțiunii 
imoBrialIste nu vor putea strivi avântul 

de luptă al popoarelor asuprite*'
Scrie Boris ls?kov în„PRAVDA“ referindu-se la uciderea 
să batecă a conducătorului

MOSCOVA, 21 (Rador). 
Int'un articol publicat în 
»Pravda« — Boris Isakov, 
refertndu-sc la uciderea sălba
tecă de către reacțiunea ira
kiană a conducătorului Parti
dului Comunist, arată, că exe
cutorii direcți ai acestei crime 
sunt căpeteniile reacțiunii feu
dale irakiene sprijiniți de Im
perialiști.

Loviturile reacțiunii s'au a- 
bătut în primul rând asupra 
Partidului Comunist pentru ca 
acest partid constitue creerul 
și sufletul mișcării de elibera
te din Irak. Prin sălbatică 
prigonire a comuniștilor și a 
tuturor oamenilor progresiști 
din Irak, Nuri Said și toți 
aceia care se află în spatele

Partidului Comunist Irakian 
său vor să decapiteze mișca
rea patriotică a poporului ira
kian. Dar gloanțele și spân- 
zurătorile reacțiunii Imperialiste 
nu sunt în stare să strivească 
puternicul având al luptei pe 
care o duc popoarele din ță
rile asuprite pentru libertatea 
și Independența lor.

BULETIN EXTERN
Ziarele din Kopenhaga pub

lică o telegramă a agenției 
United Press din care reiese 
că la Washington au loc tra
tative între ambasada daneză

Muncitorii engkzi vor lupta cu hotărîre 
pentru couza păcii și pentru îmbunătățirea 

relațiilor anglo sovietice
LONDRA, 22 (Rador). La 

Manchesler a avut loc o con
ferință convocată de Consiliul 
Districtual din Lancashire și 
Cheshire al Asociației de 
Prietenie anglo-sovietică și de 
federația sindicatelor din Lanc- 
shire și Cheshire, care repre
zintă un milion de muncitori 
industriali. La conferință a a- 
sistat consilierul ambasadei’so-

vietice din Anglia Corovin, 
căruia i s'a înmânat un me
sagiu din partea participanți- 
Ior pentru a fi remis Consi
liului Regional al Sindicatelor 
din Leningrad.

Mesajul subliniază că mun
citorii englezi vor duce cu 
hotărîre lupta pentru cauza 
păcii și pentru îmbunătățirea 
relațiilor anglo-sovietice.

In timp ce criminalii îasciști se bucură 
de literlate, partizanii italieni sunt arestați și persecutați

1 crie tiv Palmiro ) ogfiatti intr’un arbcol pub i
ROMA, 22 <Rador.> — 

Ziarul >11 ni ta* a publicat 
Duminică ua articol al lui 
Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, cu privire la actuala 
campanie de desfășurare a 
mișcării partizanilor Italieni- 
In articol, Togliafti demască 
încercările guvernului de a 
implica pe partizani sau pe 
pretinșii partizani în crime de 
drept comun. Muncitorii sunt 
aresta|i, iar după câteva zile 
puși în libertate, deoarece nu 
s'a putut găsi nicio vină îm
potriva lor.

In timp ce criminalii fasciști 
— scrie Togliatli — se bu
cură de libertate, partizanii 
sunt arestați și judecați pentru 
acțiunile din timpul războiului 
și ocupație.
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Unele aspecte ale activității cluburilor 
muncitorești din centrele siderurgice

(Urmare din pag l-a)

Responsabililor artistici ai clu
burilor muncitorești, le revine 
sarcina nu numai de a pune in 
scenă o piesă sau alta, ci de a 
stabili un repertoriu ales cu gri
jă, de a imprima — ei fiind și 
regizori — o linie justă de joc. 
Ori aceasta nu este jxosibil l'ără 
o temeinică cunoaștere a sarci
nilor și problemelor artei sceni
ce, fără o cunoaștere in general 
a problemelor actuale ale artei 
noastre. Și în această direcție, 
s'a făcut insă — la Călan in spe
cial — destul de puțin.

Tot la Călan practica echipelor 
artistice mai ridică două pro
bleme: aceea a combaterii vede-

și autoritățile americane cu 
privire la încheierea unui a- 
cord de lungă durată în le
gătură cu cedarea către Sta
tele Unite a bazelor militare 
din Gronlanda.

*

Federația muncitorilor dela 
minele metalifere a proclamat 
Luni o grevă de 24 ore în 
întreaga Japonie. Minerii cer 
sporirea salariilor. Cinci re
prezentanți ai minerilor au în
ceput o grevă a foamei în 
fața direcțiunii minelor din 
Tokio.

Ministrul Muncii din Japo
nia a declarat, că totalul gre- 
velor a atins în luna Decern- 
brie cifra de 257 la aceste

Peste tot muncitorii care au 
luptat pentru libertate sunt 
priviți cu neîncredere și dis
preț In locul libertății, pentru 
că mulți dintre ei și» au dat

Propunerea lui Mongomery in legâturâ 
cu armata luxemburgului

PRAG A, 21 <Rador>. In 
cursul conferinței dela Bruxel
les a miniștrilor de război ai 
blocului occidental, premierul 
Luxemburgului a discutai cu 
mareșalul Montgomery prob
lema reorganizării armatei 
Luxemburgeze.

Montgomery a propus in
cluderea armatei Luxemburgu
lui în armata belgiană ceeace 
a provocat vii nemulțumiri în 
cercurile militare ale Luxem
burgului piecum și în Franța.

tismului și aceea a grupării a 
trei f (Filiații teatrale existente in 
cadrul clubului intr’un singură 
și puternică prin concentrarea 
tuturor forțelor actoricești. A- 
tât vedetismul — care in gene
ral se manifestă la unele tova
rășe prin neacceptarea criticii și 
prin înfumurare — cât și fâră- 
mițarea forțelor în mai multe 
formații — fărâmițare prilejui
tă intr'o măsură chiar de acel 
spirit nesănătos de vedetism — 
prilejuesc greutăți în munca ar
tistică a clubului muncitoresc 
dela Călan și cât mai grabnică 
rezolvare a acestei situații, va 
trebui să preocupe mai intens

greve participând
1 o.236-oo muncitori.

peste

x

Potrivit declarațiilor foștilor 
prizonieri germani reîntorși din 
agărele franceze — în aceste 
lagăre ofițeri francezi fac o 
intensă propagandă pentru a 
convinge pe prizonierii germani 
să se angajeze în serviciul le
giunii străine franceze pe ter
men de 4 ani.

X

Telegrame sos:tc dm EsuF 
Amados anunță, că Luni a 
fost semnat acordul de ar
mistițiu între Statul Israel și 
Egipt.

at în ziarul „U'M 1 A“
viața, partizanii întâlnesc opri
mare.

Partizanii au luptat pentru 
pace și acum aud vorbindu- 
se din nou de război — scrie 
în încheere Palmiro Togliatli.

Cercurile influente din Lu
xemburg sunt de părere că 
propunerea lui Montgomery 
este în detrimentul intereselor 
franceze, urmărind creșterea 
influenței engleze asupra torțe
lor armate ale statelor mici, 
membre ale așa numitului pact 
deia Bruxelles.

Ministrul Apărării Națio
nale din Belgia, breter, este 
de părere că planul Montgo
mery va h respins de guver
nul rancez.

întreaga Secție Culturală a Sin
dicalului.

x
X X

Realizări însemnate. la fel ca 
și scăderi și greșeli in munca 
există deojmtnvă la ambele 
cluburi muncitorești. .Și din des- 
voltarea realizărilor cât și din 
Înlăturarea lipsurilor, conduceri
le cluburdor — îndrumate de 
orgamzatiile de Partid și sindi
cat — vor trebui să-și facă sar
cini principale.

Una din metodele care s’au 
dovedit a da rezultatele practice 
cele mai pozitive in toate do
meniile unde a fost întrebuința
tă, e schimbul de experiență. De 
aceea și intre cluburile muncito
rești dela I. S. S. Hunedoara și 
..Victoria” Călan va treimi or
ganizat un permanent schimb de 
metode de muncă și de experien
ță in general care să favorizeze 
însușirea a tot ce este pozitiv 
și înlăturarea scăderilor in 
muncă.

.■Mături de îndeplinirea celor
lalte sarcini, schimbul de expe
riență și îndrumarea atentă, 
permanentă și efectivă dată de 
către organizațiile de Partid și 
sindicat vor face ca progresele 
înregistrate până acum sa fie 
depășite.

Ele vor face din cluburile 
muncitorești adevărate focare 
de răspândire a culturii in rân
durile masselor muncitoare din 
fabrici și uzine, oferind munci
torilor condiții prielnice de des- 
voltare culturală, ele vor deveni 
vn f- 'tor de mobilizare a tutu
ror celor ce muncesc in lupta 
pentru realizarea și depășirea 
Planului de Stat.
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