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IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE I MAI

E LȚI
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar în legătură cu gravele abateri delaț 
linia Partidului comise de Iraicio Kostov^

Pentru îndeplinirea cu cinste a sarcinilor ce decurg din Pianul de Stat 
Minerii fruntași în producție din Ghelar 
au lansat lozinca „2,5 TOHE PE OM și SCHIMB 

chemând toți muncitorii din minele de fier 
să-și intensifice eforturile în producte

Ne mai despart doar câteva săptămâni de 1 Mai — Ziua Muncii — măreața sărbătoare 
a oamenilor muncii dm întreaga lume.

In cinstea acestei sărbători minerii fruntași dela mina Ghelar au lansat o chemare către 
toate echipele de mineri din minele de fier dela Ghelar, 
tânipina ziua de i Mai cu realizarea unei producții mai 
ca: 2,c, tone pe om-schimb. 
Iată chemarea lor adresată 

minerilor din minele de fier ale 
județului Hunedoara.

Tovarăși,
Am citit cu toții despre realiză

rile obținute in muncă de tovarășii 
muncitori din industria siderurgică 
precum și de tovarășii muncitori din 
industr a petr literă și industria me
talurgică prelucrătoare în cadrul în
trecerilor socialiste p’ntru îndepli
nirea și depășirea Planului de Stat

Ca si în acaate fabrici unde to
varășii noștri, organizând întreceri 
socialiste, au reușit să obțină suc
cese importante și la no:, la mi
nele de f er din Ghelar mai multe 
echipe sub îndrumarea și conduce
rea organizațiilor de Partid, au ob
ținut importante succese în primul 
trimestru al acestui an.

Alun, 
mari

Bunila și Teliuc, pentru a iu
bi cadrul I’lanului sub lozin-

a

minerii 
întreceri 
zilei de 
TONE

să 
de

din Gbelar 
socialiste 

I Mal sub 
PE OM

ACEASTA 
ATINSA Șl 
TOATE E- 

EXPLOATAREA

S(»riA 5 (Rador) — Agenția 
telegrafică bulgaiâ tansmite-

Ziarul ROBOTN.C. SKO DELO 
organul Par idului Coruunisi Bulgar 
irub'ica următorul comunicat oficia] 
asupra ședinței plenare a Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar.

La 26 ți 27 Martir crț., a avut 
loc țejjnța (ăenară a C C al Par- 
tidu'ui Comunist Bulgar având f» 
ordinea de zi discutarea abaterilor 
dela linia Partidului comisa d • to
varășul Tiaicio Kostov

Comite ul Central a votat în una- 
nimiia.e urma Ioana rezoluție

In ședința din 26 ți 27 Martie, 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
dujră ce a neuitat rajiorlul linu
lui Poli.ic <i it de tovarășul Va
sile Kolarov. referitor la gravele a 
bateri dela linia Par idului comise 
de tovarășul Traicio Kostov. impo- 
triva liniei Par idului precum si me
todele de comandă aplicate de el. 
constată:

1) Intr'o serie de cazuri, in spe
cial In cursul t atativelor com reiate 
cu reprezentanții sovietici, tovară
șul Traicio Kostov a manifestat o 
atitudine poli ică 1 p> iLa de since
ritate și de pr elerie față de Uniu
nea Sovietică.

El a admis tendințe naționaliste în 
aparatul de Stat, incurajându-le el 
tn U.J prin darea de di-porfțiuni le
gale îndrep a e împotriva Partidu
lui.

Acest fapt dovedește tendințele 
naționaise ale tov. Traicio Kostov. 
tendințe foarte dăunat' are pentru vii
torul Stalului nostru, care nu ș -ar

i* ud nța n ÎQ ta, 
toi a din |U ici dc 

și nu ar pute* ' 
fa a i iciedt rea fa{$

S >vic ia ți la ă sprK*

pu cj jn 1 a ind 
uu Par putea d 
vedere economic 
liaci ro idlismul 
de Uniunea
jinul, abso.it 1 e. 1 ar al U lunii So
ție ice.

2) In cursul soluționării pp bl»>- 
n>e or impur an e de Sat, Traicio 
Kostov b’a aba ut islematic in med 
grosolan < e a principiul c mduceiif 
coecive a P r idului și a Statuii. 
El nu a ținut -eama de direcj» ic 
Par.idului ți a încercat sa ■ ub 
slitue atât pr. ședinb lui Consiliu
lui de Mini, ri, tov. Gh I indtroy, 
cât și Con 1 i.ilui de Mini tri 11 
a impas hotăriri arbi’rare a rac- 
ralizat iniția iva diferi I or mini-lri 
ți a pu, pie 'ici in calea activi ățti 
cu adex arat demo ra ice a guv mul ui

3) Tovarășul Traicio K /Mov, îm- 
pnsde un individualism ini lec un 
list a în e <at 1 d ănțue din nou 
lupta fra dunilor în sânul Par.idiJ- 
lui LI a rv.u -. 1 1 man vre și ’ia- 
trigi |en ru a 1 mâna ncîncri dere» 
fațad < Bi oul Po'l'ic ți p nou a 
provoca sciziuni in Comi e ui C/«- 
traL Ambi'ii'e -ale boln 5 vicioase,- 
l-au r'etermi at sa încerc1 să 1 lno- 
ducă. în mod tonșient, bâ miala i 
nc'ntreder a ’n re’a'i le dîn re Par
tidul Comunist Bulgar ți Pariului 
Comunist tb) al U R S.S.

•1) Tovarășul Trai io Kostov a fi*f, 
ni-in"er în încercările sale de auto- 
cri i-ă. . Au ocri ica” -S se modifice 
dufă moment ți împt jurărl. Aceastl 
lipi de since itate s'a manifestat in 

(continuare In pag. 11-a)

Dar pentruca Jurnaliștii 
poată să realizeze depășiri 
norme cât mai mari la producția 
de fontă, au nevoe de limonită 
și siderită cât mai multă și de 
calitate cât mai bună.

Deaceia noi 
pornind la noul 
in in'âmpinarea 
lozinca: „2 5
SCHIMB", trebue să ne intensificăm 
eforturile noastre pentru a obține 
minereu cât mal mult și cât mal 
bun, ajutând pe tovarășii noștri fur- 
naliști să producă cât mai multă 
fontă ca să avem mai multe rtoduse 
industriale.

La noi, în minele de fier din 
Ghelar, lozinca: 2,5 tone pe om 
și schimb a fost îndeplinită și

chiar depășită în primul tri
mestru al acestui an de unele 
echipe fruntașe.

Nul ȘTIM ÎNrA CA 
LOZINCA POATE FI 
CHIAR DEPĂȘITĂ DE 
CHIPELE DIN 
GHELAR.

Aceasta înseamnă că organi
zând cu mai multă atenție lu
crul în cadrul echipelor vom 
putea produce minereu mai mult 
și mai bun, "țîfiâfld seama de 
condițiunile care s’au îmbună
tățit prin punerea în funcțiune 
a unui compresor, a unei mași
ni de împins vagonete, care ne 
va ajuta în munca noastră de

(continuare în pag. ITI-a)

Angajați în întreceri individuale 
MUNCITORII ATELIERULUI DE GRUP 
„TE0HAR1 GEORGESCU“ din LuDcni 
realizează importante depășiri de norme

In munca lor pentru extragere* căr
bunelui. mine ii au nevoe de cât 
mai multe mașini și unelte.

O anumi.ă parte din aceste unelte 
și utilaje, sunt construite din nou, 
iar altele sunt în mare măsură re
parate la atelierul de grup care se 
aftă pe lângă .fiecare mini a Văii 
Jiului.

Munc torii a te ierului de grup 
„Teohari Georgescu” din Lup ni au 
înțe'es rolul ce îl au în buna des
fășurare a muncii în mină, t ecând 
la muncă pe bază de întreceri so
cialiste pentru depășirea normelor 
fixate.

Astfel, la secția mecanică a aces
tui ateier, numeroși muncitori înca
drați în întreceri socialiste indivi
duale și pe echipe, au obținut o 
serie de succese frumoase.

In aces.e întreceri, echipa compusă 
din tovarășii Peldbaer E. și 
Kramer Ludovic, este în întrecere 
cu echipa Vi'aminski Zolțan și T i- 
foi loan. Ambele echipe lucrează la 
repara ea lanțurilor de craț r In 1 '- 
na Marje echipa Peldbaer Elena a 
realizat o depășire de normă de 19 
la sută. în timp ce echipa Vita- 
minski Zoltan neorganizându-și blre 
munca, a rămas sub normă cu 15 
la sută.

In întreceri individuale muncito
rii realizează cele mai însemnate 
depășiri de norme. Astfel, tov. Sâm
boran Vasile este în întrecere cu 
tov. Reveșan loan. ei lucrează la for
jarea scaunelor U.

Tovarășul Sântboran Vasile a de
pășit norma în luna Martie ?u 29

>a sută. La forjarea inelelor pentru 
funii, Iov. Reveșan loan a depă
șit norma cu 62 la sută. Habina 
Nicolae cu 52 la sută, Demian Gh. 
cu 48 la suiă, iar Sâmboran Vasile 
cu 29 la sută.

Deasemenea în întreceri indivi
duale mai sunt și tovarășii. Ga- 
iovski Iosif și Radu Pavel. care lu
crând ia strung'rea șuruburilor de a- 
lamă necesare secției electrice, au 
depășit no ma cu 36 la sută. To
varășul Gaiovski mai lucrează și la 
confecționarea cutiilor pentru rami
ficare necesare tot secției electrici, 
depășind norma pe luna Martie cu 
28 la sută. Tovarășul Serian Ștefan 
lucrează și el la confecționarea a-

0 NOUĂ PROVOCARE 
n rpnrtiunii franceze 
împotrva Rebublicii 

Populare Românne 
O GRENADA A FOST

ARUNCATA IN APROPIE
REA LEGAȚIEI ROMANE 

DIN PARIS

BUCUREȘTI, 6 (Rador). — 
In ziua de J Aprilie a. c. a fost 
aruncată o grenadă in strada in 
care se află legația română din 
Paris, la o mică distanță de clă
direa legației. Agenția franceză 
\de presă sa grăbit să anunțe în 
[aceeași seară că grenada a fost

(continuare in pas. IlI-a) (continuare în pag. lll-a;

Minerii din Rninoasa, pe cale 
de a se desprinde din locul codaș

In urma ext nderii preluării lucrului pe schimburi 
scade numărul grupelor c« dașe

la sută peste normă, Stoker E- 
duard 24 la sută, Bora Adrian 
20 la sută, Dumitraș Victor 15 
la sută, Cioica Iosif 18 la șuti 
peste normă, iar grupele tova
rășilor Bălin Petru, Iuhas 
Francisc, Moriș Petru, Jula Ni- 
colae, Barna Alexandru, Cartea 
Gheorgtie și altele au realizat 
depășiri de normă mai micE

In total, 26 grupe 
Aninoasa au depășit 
cursul lunei Martie, 
rămas sub normă.

In cea mai mare parte a anu
lui trecut, minerii din Aninoa- 
sa s'au menținut în fruntea ce
lorlalte exploatări carbonifere 
din Valea Jiului, cu depășiri de 
program de IO—18 la sută.

Insă, în cursul anului curent, 
minerii din Aninoasa au rămas 
in urmă, fiind depășiți de cele
lalte exploatări din Valea Jiu
lui. In luna Aiartie, minerii din 
Aninoasa au depășit programul 
doar cu oj la sută.

GRUPE CARE DEPĂȘESC 
NORMELE

In luna Martie, u parte din 
grupele de mineri dela Aninoa
sa au îndeplinit cu cinste sar
cinile ce 'le revin: au depășit 
normele. Cea mai mare depă
șire de normă la această mină 
a fost realizată de minerii din 
grupa tovarășului Mihuț Zaha- 
ria, care au dat 34 la sută peste 
preliminat. Minerii din grupele 
tovarășilor Săcăluș Pletru șt 
Ciunderlich Victor au dat 28

dela mina 
normele în 
Restul, au

PRELUAREA LUCRULUI 
PE SCHIMBURI ANTRE
NEAZĂ GRUPELE CODA
ȘE IN LICHIDAREA RĂ

MÂNERII IN URMA. '
In cursul lunei Februarie, 

mai mult de jumătate din gru
pele de mineri dela Aninoasa 
au rămas sub normă. Iar pro
gramul de producție al minei a 
rămas neindeplinit.

(continuare în pag. III-a}

Consfătuirile de producție —
un

Câteva aspecte

Organizația de Partid dela 
uzinele metalurgice din Cugir, 
a luat lăudabila inițiativă de a 
se organiza in fiecare săptămâ
nă consfătuiri de producție, în 
care muncitorii și tehnicienii u- 
zinei, discută despre succesele, 
lipsurile și greutățile in muncă.

Aceste consfătuiri, au atras

dela

de îmbunătățire a muncii
o consfătuire de producție a muncitorilor și tehnicienilor

Uzinei Metalurgice din Cugir
dela început, un mare »•«- 
de muncitori. La început

încă 
măr 
in măsură mai mică, apoi mai 
intens, mai viu, muncitorii și 
tehnicienii își analizează mun
ca in mod critic și autocritic, 
trag învățăminte și trec la re
zolvarea lipsurilor în muncă.

O asemenea consfătuire de pro-

ducție a avut loc zilele trecute la 
secția strungâne :i uzinelor din 
Cugir. După terminarea programului 
de munca, muncitorii m au curățit 
strungurile și maș.nile i>,tr'un timp 
mai scurt și s’au aduna cu toții în 
tr’o parte a secției.

— Tovarăși, nc-am adunat a- 
cum să vedem cum merge munca 
în secția noastră șl cum ar trebui să

meargă — a spus agitatorul Păcu
rar Simion Să vorbim despre me
todele bune, să vorbim despre lip
surile noastre în truncă șl să ve
dem care este posibilitatea inlătnru- 
ril acestor lipsuri

La început mai slabe, apoi mai 
intense, convorbirile au început. S*a 
vorbit despre întrecerile socialiste, 
care trebue să capete un aspect re-

(continuare in pag.

abso.it


2 lOffi N0|

) COLȚUL FEMEI

In lupta pentru combaterea superstițiilor
și ridicarea nivelului sanitar al mamei și copilului

Femeile muncitoare din Vulcan au obținut frumoase realizări
Femeile muncitoare clin Vul

can, Încadrate in U. E. I) R„ 
au obținut o serie ele frumoase 
realizări iu direcția ocrotim 
mantei și copilu'ui.

1 Astfel, s’a reușit să se înfiin
țeze 5 centre du lapte pentru 
efipiii muncitorilor din locali
tate.

Cecace este insă mai t ipir 
tant e acțiunea pe care ' >R 
o duce in această comună |>cn- 
tru combaterea tratamentelor 
,4>5I ești" a Ixzlilor și a super
stițiilor. l’nn muncă de lămuri
re au fost duse la vizită medi
cală 57 femei gravide și un nu
măr de 166 copii intre i—7 ani 
cărora, după împrejurări, li s’au 
dat prescripții sau li s’au făcut 
țratamentele necesare.

1’e de altă parte* femeile din 
qimitetele de sprijin de ț>e lân
gă spitale și azile, în afară de 
ajte munci, în fiecare Dumini
că, citesc bolnavilor și bătrâni
lor ziare și reviste contribuind 
ta dezvoltarea lor culturală.

CE SĂ CITIM

„AH IWOSTIII“...
de BOR1S POLEVOI 

A apărui în editura „Cartea Rusă”

Nuvela „Ai noștri..." este un epi- 
șad din viața f mei or sovietice țfc- 
IfOrla e în Germania pe moșiile căi
ților șl baronilor naziș * 1

Tn ziua de 10 Aprilie crt. se va 
ține crossul pregătitor, care are drept 
scap pregă irea concurenților în vc 
derea marelui cross „Să întâmpinăm
1 Mai".

mile înlregu ui tineret din RPR-
Es e nevoe să precizam, că a cr- 

gătile preliminare, sunt concursuri de. 
acomodare. P.ntrucă sunt mulți care 
parff.ipă pentru prima dată la o 
Pitei de compe iție, credem nece- 

re câteva sfaturi pentru tinerii con- 
■furenți.
’ „Nu este nevoe ca concurentul să-și 
Îa un avânt mare chiar pe primele 

03-200 metri cu care desigur se 
yă instala în fruntea coloanei, ca a- 
fcrrf la jumătatea distanței complect 
epuizat să abandoneze. Din contră, 
este mai nimerită o plecare lentă 
urmată de un „tempo" pe careJ 
poate mepține pe tot parcursul. în 
așa fel că în apropiere de țintă 
să-ji /nai poată mări vi.eza". In 
acest fel nu vor mai fi așa de 
multe abandonări ca la concursurile 
rfn trecut.

Dăm mai jos și categoriile fixate 
pentru concursul pregă.itor din 10 
țurețt

1 I. Băețî 14-16 ani. traseu 1000 m.

M1 unea lucrării lui Polevoi se 
desflșoiră pe două planuri de viața 
in permanent conflict unul cy nilul. 
Pe deoparte, oamenii regimului lii- 
ifcirtf, inconștienți crazi. fanauS, 
mândri de „superioritatea rasă lor”, 
i*ătneaui care în numele „ordin 1 noi” 
pregătesc sclavia pentru toate cele
lalte popoare. Pe de altă parte, e- 
roioele femei sovietice, care duc pe 
domenii e vremelnicilor stăpâni, o 
viață de muncă doborîtoare și de 
trfzerie. Ele trăesc în grajduri, pe 
câteva brațe de paie, laohltă cu vi
tele. fără să-și piardă totuși, nici

MPORT
Crossul pregătitor „Să întâmpinăm 1 Mai"

In toa.e centrele din țară vor a- 
vea joc asemenea crossuri la cari 
vor p; rticipa sute de mii de ti
ne i și tinere, dovedind că această 
ramură a atletismului a cucerit ini

Din Inii ptlva III l)R s’a deschis in 
sâp amsnii trecui 1 , Școala maniei* 
iii cure femeilor II se predau noțiu
nile clcineiilare de higiena a gravi
dei șl a copilului. Sc duce (otudata 
o Infen a muncă in direcția stârplrll 
avorturilor iuălându-se pericolul pe 
caro ele il leprezlntă pentru femeile 
gravide H caracterul criminal al a- 
cestor acte.

« » •
Pentru a avea o evidență cât 

mai clară a situației sanitare a 
copiilor, s’a luat inițiativa insti
tuirii unei anchete. In urma ac
țiunii jxrrnite, au fost descope- 
riți până acum 21 copii debili, 
care sunt supuși unui tratament 
cu vitamine. Deasemenea celor 
mai lipsiți li s’au dat — prin 
sindicatul miner din localita
te — diferite articole de îmbră
căminte. i

In direcția ocrotirilor sociale, 
femeile muncitoare din Vulcan 
au început deasemeni să ducă 
o activitate sporită. A st f<11 ele 
muncesc voluntar la cantina 
pensionarilor contribuind la cât

în cele maf grele împrejurări, cura
jul, și fără să renunț: li luptă. Ele 
se unesc si organizează o r țea în
treaga de acțiuni de sabotaj, aștep
tând so i ea armatei sovietice, care 
va găsi în înaintarea ei victorioasă 
nu femei slabe, abrutizate de munca 
prea grea, ci combatante dârze, că
lite în lupta lor cu dușmanul.

Cartea Iui Polevoi povestește în
tâmplările adevărate petrecute aevea. 
cu oameni adevărați aparținând rea
lității ce'ei mai curente, oameni o- 
bișnuiți pe care însă patriotismul ți 
credința în cauza for îi face capa
bili de un eroism cu totul neobișnuit.

„Ai noștri..." a apărut recent în 
colecția „Literatura p intru toți" a 
editurii „Cartea Rusă".

(Jud. U.T.M. — Jad. P.M.R.. o-> 
rele 10).

2. Baeți 16.20 ani, traseu 2000 m, 
(Sind. Sal. Publ.—Jud. PMR ora 10)

3. Băeți peste 20 ani .traseu 2500 
m. 'Idem ca mai sus).

4. Fete 16-I8_ani traseu 800 m. 
(Dela Percepție la Jud. PMR ora 10)

5. Fele peste 18 ani t aseu 800 
m. (Idem ca mai sus).

Acest cross va fi ținut în toate 
centrele din Valea Jiului. în care in
tră Pelroșeni, Petrila Lupeni. Lonea 
Aninoasa, Vulcan.

POP B. ADALBERT, coresp.

FOOT-BALL

Victoria C.F.R. — Jiul Ii 
4-1 (3-0)

In cadrul campionatului districtual 
s’a disputat în ziua de 5 Aprilie 
matchul de foot-ball între Victoria 
CFR și Jiul II, terminat cu victoria 
ceferiștilor.

Rezultatul oglindește real desfă
șurarea jocului.

Punctele au fost înscrise de Koz- 
naș (de două ori), Vereș si Guia 
pentru învingători, iar pentru Jiul Ii 
a marcat Gheorghievici.

S’au remarcat; Tritean, Vereș, 
Dumitrescu, Pohl, dela CFR, și 
Gheorghievici și Cazacu dela Jiul II.

N. STAN, coresp. voi. 

mai buna ei funcționare; au dus 
pi ijilmi și mere la un număr 
du (>9 bolnavi și 11 bătrâni <!■ 
la azil.

• * *
Datorită eiorturi'or depun- 

în muncă, organizația U.E D.R 
din Vulcan ocupă un loc de 
frunte, bemeile muncitoare de 
aici .i au luat angajamentul de 
a munci și ț>e mai depărta cu 
râvnă și clan sjxorit, pentru a 
se menține tot in loc de frunte.

V. IjERLEA, coresp. voi.

Slczduțaa
Comitetului Centra! al Partidului Comunist 
Bulgar în legătură cu gravele abateri dela 
linia Partidului comise de Traicio Kostov

(continuare in pag, 11 l-a) 
special In o ședință plenara a Comi
tetului Cenlral. în care a luat o po
ziție fățișă de luptă îinpo riva Bi
roului Politic și a hotăririlor sale. 
El nu s’a sf(it să încerce să des
trame unitatea bolșevică a Partidu
lui, strâns unit în jurul î ivățăto ului 
și conducătorului său, tavarășul Gh. 
Dimhrov.

Având în vedere cele de mai sus, 
Comicul Cenlral al Partidului Co
munist Bulgar, a hotărît în unani
mitate următoarele:

1. Anrohă raportul politic, clllt de 
tovarășul Vaslle Kolarov, referitor 
la gravele abateri de’a linia Parti
dului săvârșite de tovarășul Trai
cio Kostov, având un caracter na- 
flonaTst, precum și referitor la me
todele de comandă aplicate de tova
rășul Traicio Kosfov.

2. Confirmă concluziile Biroului 
Politic împotriva tovarășului Trai
cio Kos'ov șl hotărăște:

excluderea tovarășului Traicio
Kostov din Biroul Politic;

eliberarea tovarășului Traicio 
Kostov, din postul de vîce-președln- 
te al Consiliului de Miniștri șl din 
postul de președ'nte al Comitetului 
pentru problemele economice și fi
nanciare.

3. însărcinează Biroul Politic să 
lămurească activul și membrii de 
Partid asupra mâsurl'or luate îm
potriva tovarășului Traicio Kostov, 
așa cum sunt expuse aceste măsuri 
în raportul făcut de B’roul Politic.

In legătură cu aceasta, Biroul Po
litic va trebui să atragă in mod se
rios atenția membrilor de Partid

O NOUĂ PROVOCARE 
a reaefiunii îranceze împotriva R.P.R.

(Urmare din pag. I-a)

aruncată in localul legației ro
mâne.

Deși in realitate grenada a 
fost aruncată și a explodat in 
stradă, acest fapt nu rămâne mai 
puțin o provocare pe care poli
tia franceză a pus-o, cu amă
nunte, la dispozi(ia presei.

Scopul urmărit nu poate fi 
considerat decât ca o acțiune ce 
tinde a creia atmosfera in care 
elemente fasciste, ce găsesc în
curajarea autorităților franceze, 
să se poată deda la provocări și 
atacuri deschise împotriva le
gației Republicii Populare Ro
mâne.

Nu este de mirare că astfel 
de lucruri se întâmplă, întrucât 
se știe că guvernul francez to
lerează activitatea anti-democra-

Inchii rea cursurilor celei de a IV a serii de elevi
ai Școlii de Partid

Duminică 3 Aprilie a. c., a 
avut loc închiderea cursurilor 
cejei de a IV-a serii de elevi 
ai școalei de Partid țărănești 
din Hațeg.

Au participat la ședința fes
tivă care a avut loc cu acest 
prilej tov. Crainic Roman, se
cretar al organizației Județeii-- 
PMR din Valea Jiului, tov. 
Dascălu Constantin, secretar al 
organizației de plasă PMR, ș. a. 
precum și lectorii și elevii ab
solvenți.

j După terminarea seminarului 
general, tov. Crainic a luat cu
vântul arătând — pe baza sar 
cinilor generale ale Partidu-

tărănești din Hațeg
lui — care Sunt sarcinile absol
venților în hxturile de munca 

unde vor fi puși. Tov. S Ar- 
deleanu, directorul școlii, a 
subliniat deasemenea in cuvân
tarea «a, rolul iinjxjrtant j>e 
care absolvenții il au de înde
plinit m îmbunătățirea muncii 
organelor de Partid la țara.

Din partea ab-ob.enților s’au 
luat angajamente de a depune 
o muncă intensă pentru înde
plinirea i dejiă.ire-i Planului 
de Stat, jientru reorganizarea 
soc ista a ui: printr'o
susținută muncă de agitație.

N. SRUCHEA, coresp. voi.

să-șl întărească vigilenta față de 
toate lendtmele naționaliste șl antl- 
tov.etice din rândurile Partidului șl 
din aparatul de Stat, să la măsurile 
necesare Pentru a le lichida și să 
Ia măsuri prompte șl severe împo
triva tuturor manikstărllor Iracțlo- 
nlste șl a sus,luă orilor unor ase
menea tendințe.

Se vor prelucra In organlzatlllo de 
Par Id si in presă pasagllle d n Sta
tut referitoare la disciplina do Par
tid șl la combaterea tracțiunilor șl 
a activității fracționlste In Partid.

Se va da cea mal mare atcntlo 
verificării cadrelor de Partid șl ca 
piatră de încercare a devotamentu
lui Iată de Partid, va trebui să se 
tină seamă in cursul acestor verifi
cări bolșevico de recunoașterea sin
ceră șl cinstită I de îndeplinirea 
hotărîr'lor ședinței plenare a Comi
tetului Central, <'cmascându-sc fără 
milă orice duplicitate.

4. Insărc’nează Biroul Politic, pe 
baza raportului, a dezbaterilor care 
au avut loc și a hotăririlor de față, 
să elaboreze o rezoluție care va fl 
dată publicității.

CC al Partidului Comunist Bulgar 
îșl exprimă convingerea că Iniregul 
Partid sc va uni și mai strâns in 
jurul hotăririlor luate, iși va întări 
vigilenta și se va mobiliza in lupta 
impotrlva noțlonalismulul — peri
colul principal — va intărl munca 
de educare in spiritul internaționa
lismului pro'ctar șl, unit, va urma 
pe invățăforul șl conducătorul său, 
tovarășul Gli. Dimltrov, inâlfand tot 
mai sus marele steag al Iul Marx- 
Engels-Lenin-Stalln.

tică desfășurată de elemente 
fasciste fugite din România, că 
el a dat pe mâna elementelor 
legionare Biserica Ortodoxă 
Română și că supune la perse
cuții pe românii democrați care 
trăesc in Franța. Sunt cunoscu
te deasemenea acțiunile polițiste 
la care au fost supuși diplomați 
români in Franța.

Este cu atât mai evident că 
fapte ca acele întâmplate in sea
ra de j Aprilie sunt tolerate de 
către autoritățile franceze, cu 
cât individul care a aruncat 
grenada a rămas neidentificat, 
deși după cum se știe, poliția 
franceză menține in permanen
ță agenți jh uniformă in jurul 
localului legației române dela 
Paris.

Cum se fac angajă
rile în întreprinderi

In conformitate cu lege* Nr. Bfl 
orice angajare In Întreprinderile 
din județul nostru se face numai 
prin Biroul de Repar.izare a For
țelor de Munca, L>cva, str. Linia 
Nr. 11.

Mun i orii cari doresc să fie pi
sați in câmpul muncii trebue să se 
prezm e p sonal la Biroul de Re
partizare a Fo-țelor de Munca di* 
Deva. |

In atenția supușilor 
străini

Adeverințele de liberă petrecărfc t- 
libira.e în focul bietelor d. 1 beră 
petrecere, supușilor străini din raza 
plăsii Pctroșeni și a căror valabili
tate expiră la data de 1 Aprilie 
1949 (conform D. L. Nr. 238-1948) 
rămân valabile până la data da 1 
Iulie 1949.

R. P. R.
Jud. Populară Mixtă Orăștie, j. 1 

Hunedoara
Dos. Nr. 1202,1948.

CITAȚIE
Dl. Walter Andrae cu domici

liul in Viena V. Margaretcngurtel 
114-116, — luliu XX'olf domiciliat 
în Viena IX'. Viriootgasse Nr 1/33 
— Graf Bruntio cu domiciliul în I c 
necunoscut. — sunt citați a s ■ p e- 
zenta la Judecătoria Populară Mixta 
Oraș ie din județul Hunedoara în 
ziua de 19 Apilie 1949 orele 8 
a. m. in calitate de moștenitori ai 
decedatei Andrae Hrdviga născută 
Wo’f pentru desbaterea succesiune!, 
cunoscând că în caz O neurmare 
se va proceda conform legii.

Orăștie ,1a 30 Ma.ie 1949
Judecă or șef IOSIF POPU

Grefier șef Romoșan Cră iun

PIERDUT
Buletinele Biroului popupației 

Nr. 20.351, eliberate de Poli
ția Pelroșeni pe numele Amposțan 
Pascu și Ampoițan Elisabeta di* 
Pelroșeni.

Declarăm nule.

CITIȚI
FEMEE A 

Și
SATEANCA
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In cursul acestui an

Se vor executa importante lucrări 
de reconstrucție în întreagă Valea Jiului

Pe baza planului de munci și 
nostru, in cursul acestui an, in 
o serio de importante lucrări de 
țeaseă rețeaua de (Jreu'ație rutieră 
poduri și șosele — sa ridic n mi 
nostru muncitor, prin c nsiruirea

Astfel, vor fi terminate lucrările 
de pie ruire și cilindrare a șoselei 
Livezcni-Lupcni-Câinpul lui Niag pe 
o distanța de 11 km lucrări care 
se ridica la va'oarea sumei de lei 
1.450.000- In ducerea Ir bau slârșit 
a acestei acțiuni, o contribuție de 
seama au adus-o țiranii muncitori 
din satele din jur, care, mobilizați 
de organi/ațiic de Partid — au 
prestat un îmeinuat număr de ore 
de munca voluntară cu brațele și 
care e, traii>por,ând <00 m. c. piatră 
pe o buna distanță, făcând astfel o 
economie de <>00 000 1 i.

Se va |je!rui deasemenca — țte o 
lungime de -I km. —'șoseaua Hațeg- 
Dcinsuș-Lunca Cernii, lucrare In va
loare de 135000 Ici.

Planul de reconstrucție prevede 
repararea și construirea din nou a 
unul mare număr de poduri. Printre 
cele mal Importante lucrări in i- 
ceastă direcție se numără: construi
rea unui pod de 30 m. I. in comuna 
Strelu, in valuare de mai bine de 2 
milioane lei; construirea podului 
din comuna Sllvaș in valoare de cca 
650.000 lei; în comuna Mălăeștl se 
va construi un pod do peste 8 m. 1 
in valoare de 340.1'00 lei; Iar tablle- 
rul podului do peste Strelu din co
muna Stre'u Sangeorglu, va II 
complect refăcut.

Toate lucrările mai sus arătate 
sunt departe de a fi un tablou 
complect al tuturor lucrărilor în curs 
di: executare. Cu atât mai mult cu 
cât în afară de cele prevăzute în 
planul Prefecturii, mai sunt progra
mate și alte construcții.

Astfel, din inițiativa Ministerului 
Invățământu'ui Public va îrcipe în 
curând clădirea de localuri pentru 
grădinițe de copii și șzo'.i elemen
tare în Pe'rila, Jieț și Banița, pen
tru care a și fost aprobată o turnă 
de aproape 15 milioane lei.

Pe de altă parte, asemenea lucrări 
dc reconstrucție se execută și în 
cadrul planur lor organelor adminis
trative locale.

Din inițiativa organizației de 
Partid, primăria din Petrila a 

€©nstatuările ele proJucfâe —
un mijloc «le îmbu nalațire a muncii

investiții al Prefecturii județului 
întreagă Va ea Jiului se vor executa 

reconstrucție, menite si Îmbunai,;
prin cons.ruirea sau ie, ararea de 

la ișe de luminare a poporului 
de școli și ramine culturale.

Iio ărî redilicarea cursului j.u 
lui pe o distanți de -.0 in I 
măturând astfel |>ericolul ||er- 
maiiint de surmțre a șoselei co
munale. Aceas ă lucrare va pu ea 
ii terminată inlr’un scurt timp 
da'o.i ă mumii voluntare p es- 
lată de popu'ația locală și a- 
juoru! Soc. , Pe.roșani” c ue va 
da mașinile r.cce-are supării uo- 
uii albii.

La fel și în comunele llăță- 
gel și Streiu Sangeorglu se va

Minerii fruntași in producție din Ghelar 
au lansat lozinca „2,5 tune pe om și schimb"

(Urmare din pag. l-a) 

zi cu zi pentru îndeplinirea pla
nului de producție, într’un timp 
cât mai scurt.

Deaceia, socotim că este da
toria noastră să luptăm cu toții 
cu eforturi mai sporite pentru 
indeplinrea sarcinilor ce ne re

vin in cadrul Planului sub lo
zinca: 2,5 TONb PE OM 
SCHIMB”, pentru îmbunătăți
rea calității minereului (de li- 
monită și siderită).

Tovarăși mineri dola minele do 

fier Ghelar, Alun, Bunila șl Telluc!

Experiența câștigată în întrece

rile socialiste din primul trimestru 

al anului curent, ne dovedește că 

putem îndeplini această sarcină.

SUB LOZINCA „2,5 TONE PE OM 
SCHIMB", ÎNAINTE PENTRU DE

PĂȘIREA NORMELOR, PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CU CINSTE A 

SARCINILOR CE NE REVIN IN 

am curățat mașinile la aprinsul ca- 
zanelor, n'am realiza economii? 
Mai ales că cârpele murdare sunt 
imbibatc cu ulei dela curățitul ma
șinilor.

Pi opunerea toarășului Păcuraru a 
fost întărită de alți muncitori, care 
au arătat că orice material econo
misit, scade prețul de cost al pro
duselor, mărește avutul colectiv al 
celor ce muncesc.

Printre alții, au mai luat cu
vântul la această consfătuire de 
producție, strungarul P. Florea. 
El a arătat că unele schițe exe
cutate de desenatori sunt greși
te. O piesă care este executată 
du pi un desen greșit, însemnea
ză un rebut. La noi, după cum 
știți se lucrează în serie, iar 
piesele executate după aceste de
sene dubioase, produc mari pa
gube. Alte schițe au ștersături, 
sau sunt modificate în așa fel 
încât nu mai pot fi citite, iar 
lucrul merge greu.

— LTite, tovarășul Precup 
Constantin care este printre noi 
la consfătuire este desenator — 
continuă tovarășul Florea. Eu 
aș avea o propunere: să se țină 
cursuri de specializare pentru 

construi câte un local n iu de 
școala primară

Ce e câteva date Înșirate, incoin- 
p’ec e, ara ă lotuși ampoarca pe cire 
au luat-o luciările de recoiHlrucți 
in Valea Jiului Fața de disint i i-sul 
manifestat de regimurile I ecute In 
aiea.tă p'iv nță. <e ac »■ r alize za 
acum sunt | -ași foar.e mari

Ls <• iezuitului luptei cons cvmle 
pe ca e Par i Iul o duce p.ntiu r di- 
varea ni\e u ui de liai al ma selor, 
rezultatul fie-c al slrân-ei colabo
rai l și-a comunității d1 i i.ercse ale 
fiecărui icățean munci o și a or- 
gane'or de conducere a S aului nos
tru; rezultatul muncii colective și al 
eforturilor unite ale tutur r oameni
lor muncii din țara noastei, con
tribuție însemnată la b ma îndepli
nire a Planului nostru do Stat

_______ (Urmare din pag. I-a) 
valuționar în muncă, șa vorbit des
pre lipsuri și greutăți în muncă. Un 
tovarăș a arătat că strungarul Teo- 
•dorescu Ioan, deși este un munci
tor bun, nu-și curăță strungul după 
terminarea lucrului, fapt care uzea
ză mașina înainte de vreme și o ex
pune la defecțiuni repetate.

— E adevărat că tovarășul Teo- 
dorescu nu-și curăță mașina — a 
afirmat tovarășul Albu Nicolae. Eu 
lucrez la un strung alături de el și 
am văzut că nici tovarășul maistru 
nu-1 îndrumează. nu-l ajută pentru 
a-si lichida această lipsă in munca 
lui. Mai ales că tovarășul Teodores- 
cu este un muncitor tânăr, fără 
multă experiență. El are nevoe de 
îndrumare, de sprijin.

Muncitorii au gâsrt bună propu
nerea strungarului Albu și au cerut 
maistrului secției să se ocupe mal 
mult de muncitori, pentru a-i ajuta 
să-și lichideze unele lipsuri în mun
că din capul locului.

Vorbind despre risipa de mate
riale care mai persistă în unele lo
curi de muncă, tovarășul Păcurarii 
a arătat că la secția de forje, fo
cul la cazane e aprins cu cârpe cu
rate pe care muncitorul le îmbibă 
în ulei.

— Ia gândî(i-vă tovarăși, dacă 
am folosi cârpe murdare cu care

CADRUL PLANULUI DE STAT, 

IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 

MAI. MAREA SARBATOARE IN

TERNAȚIONALA A OAMENILOR 

MUNCII DE PRETUTINDENI!

Cosma Vasile, m ner, decorat cu 
,,Ordinul Muncii" ci. III, Radu Du
mitru. Dobre Apostol, Alic Ion, Lup 

loachim, Malea Ioan, Rădoane Pe
tru.

încă d'n primele zile dela lansa
rea acestei chemări, echipele de mi
neri dola Ghelar au pornit la munci 
hotărâtă pentru realizarea loz'ncel 
lor „2,5 TONE PE OM POST”. 

Cele mal bune succese in cadrul a- 
cestor întreceri au fost obținute de 

minerii din echipele tovarășilor: 
Radu Dumitru șl Dobre Apostol ca

re au dat 2.8 tone pe <>m schimb; 
Alic losif șl Lup loachim, care au 

dat 2,7 tone pe om 'schimb, Iar echi
pele conduse de tovarășii Malea 

Ioan și Rădoane Petru au dat 2,6 

tone pe om schimb.

desenatori, în care specialiștii 
și inginerii să ne pregătească 
desenatori buni.

— £ bună propunerea tova
rășului Florea — a răspuns de
senatorul Precup. Intre noi sunt 
mai mulți desenatori tineri, care 
mai au nevoe de învățătură. Noi, 
vom cerc începerea grabnică a 
acestor cursuri iar până atunci 
ne vom strădui să executăm de
sene cât mai bune.

Dupit ce s’a discutat slaba cola
borai e între secțiile care lucrează 
la confecționarea diferitelor mașini, 
numeroși muncitori s'au ridicat îm
potriva 1/psurlor nemotfvate dela 
lucru, și a întârzierilor. A fost scos 
în evidență faptul că lipsurile ne
motivate și întârzierile conștătuesc 
o piedică serioasă în calea bunului 
mers al muncii pentru îndeplinirea 
și depășirea Planului.

Consfătuirea de producție a mun
citorilor dela secția strungărie a u- 
zinelor din Cugir, a fost încheiată 
cu angajamente din partea muncito
rilor pentru a lichida cu lipsurile în 
muncă sesizate, iar la viitoarea 
consfătuire să vină cu propuneri 
mai multe și mai importante pentru 
bunul mers al muncii.

GH. ȚIGAU coresp.

Alegerea eonilor milele sindicale 
la unirile LF.l din Pelrojeoi ;i Metale

Zilele trecute în cadrul unei adu
nări gen rale a muncitorilor unitâți- 
lar C I R din Petroșml In p e- 
/euța delega ului Uniunii CE R. șt 
delegaților Consiliului Sindiial Ju- 
d c .1 V ,lea J ului, ,,u uv i I c ,.le- 
gurile |.cn!ru nor.l < mint sindical

I hi| a <e v liiul coi.i et ți a f cui 
raportul ce ai .citat • în spirit c i 
ti. ți auio.ritic muncitorii au a«es 
in coini e;ul sindical p tovărășii: 
Je cin Aurii Avrămiu. Constan in, 
Pe rean Aiigu-Jn, Ruj a liavrila Pop 
Teodor, Blaj Ioan iiiurgiu Nico- 
lae, Sa u Pavcl, (jyorgy Ad lbert, 
l'enedec Vasăl , Po’ariu losif, Sâr- 
bule-au Nicolae A del an II e, iar 
delegați cu Asigurările Social au 
fost aleși tovarășii Vă'ăună P< tru, 
Bă aban Ion .Aldiia Victoria, Puți 
leni Simion.

După a'egerea comitetului rindi 
cal și a delegaților Arigurărijor So
ciale, care a decurs Într’un spirit 
tovărășesc, atât comitetul sindical cât 
și muncitorii cefcriș.i și au luat an
gajamentul d • a munci cu s-rguiiiță 
pentru buna funcționare a transpor
turilor feroviare din raza de acti 
\itate respectivă, pentru realizarea de 
economii in cadrul Planului.

• * ♦
In ziua de 3 Aprilie a avut loc la 

cubcetate, în prezenta muncitorilor 
stației și depoului CER iln locali
tate alegerea noului comitet de în
treprindere, in care au fost aleși in

Angajați in Întreceri individuale muncitorii 
atelierelor de grup „Teoharl 
Georgescu" din Lupeni reali' 
zeaza mari depășiri de normă

(Urmare din pag. I-»)

ccs'or cutii de ramificare realizând o 
depășire de 23 la sută.

O atenție deosebită este dată con
fecționării traverselor pentru liniile 
ferate din aba aje, de care mina a-e 
neapărată nevoe.

La confecționarea acestor traverse 
lucrează tovarășii Lipan Simion. 
Munean Ioan și Ionescu Tecdor cire 
realizează o depășire de normă de 
56 la sută.

Printre muncitorii secției mecani
ce a ate'ierului se găsește și tova
rășa Cudaț Irina. care lucrează cu 
o depășire de norma de 17O/o.

La strunglrea și filetarea șuruburi
lor pentru scocuri, lucrează tovară
șul Piknic Francisc care a depășit 
norma cu 37 la sută.

La repararea perforatoarele r și cio
canelor de abataj atât de necesare 
minerilor în mină, lucrează tovară
șul Sclinti' Uadirid depășind norma

Minerii din Aninoasa pe cale de a se 
desprinde din tal codaș

(Urmare din pag. ;|-a)

In luna Martie, numărul gru
pelor codașe a fost redus prin 
faptul că 8 dintre ele au trecut 
la preluarea lucrului pe schim
buri. Acum, toate aceste grupe 
depășesc normele, fapt care a 
făcut posibil ca programul de 
producție pe luna Martie să fie 
depășit.

E necesar, ca paralel cu popula

unaimnitate muncitori frunașl in 
producție.

Alegerile sindicale dela Subcijfc- 
le, au constituit un pr,lej de nui : n- 
gajamenle in munca, pentru inde- 
pl irea și d'.pușjrea Planului,

Aniel muii.lluru dela depoul de 
lo-omoll.e Ifulice'ale, au provocat 
I. intri cere socialista pe n unclloril 
depoului LI R dm Lâ'i'l'ul Lung 
Mu cel, cu următoarele criterii.

Punctualitate la serviciu licli da- 
r a absentelor nemutivale. buna în
treținere a locomotivelor, economie 
de combu 'bil si ulei. eliminarea 
defectării locomotivelor intre țspa- 
l.iii -.i efectuarea fara întârziere a 
programului de circulație

In afară de aceasta strunga
rul l . Klemmtki și-a luat an
gajamentul să muncească volun
tar in afara programului de lu
cru la confecționarea a p8o șu
ruburi necesare construirii po
dului care să lege comuna pub
ertate și satul Euiium.

Deasenienea, muncitorii de- 
jtoului CFR și-au luat angaja
mentul de a ajuta țărănimea 
muncitoare in campania insă- 
mânțărilor de primăvară prin 
repararea uneltelor agricole.

N. S„ coresp. voi.

cu 23 la sută iar Tușar losif cu 
20 la sută.

Deasemenea a realizat o dipașire 
de normă de 41 la suta, și tova
rășul Coroi Vasile, care a lucrat la 
găurirea ecliselor la binda metalică.

Lucrând la forjarea opturilor pen
tru scocuri, tovarășii Hablna Nico
lae a depășit norma cu 90 la Sută. 
Farcaș fosil cu 136 la sută, Iar Sâm- 
boran Vasile cu 77 la sută.

Depășind normele, muncitorii a e- 
lierului de grup „Tcohari Georg s- 
cu” din Lup ni. dau un s-> ijin i - 
fee iv minerilor pentru realizarea 
Flarulci dc S'ai. contribuind cu 
toate eforturile lor la repararea i 
confecționarea într’un timp mai seu t 
a utilajului întrebuințat de mineri 
pentru extragerea a unei canlit Iți 
cât mai mari de cărbune atât de 
necesar tuturor ramurilor de indus
trii din țara noastră.

R ALBU

rizarea metodelor de muncr, prin 
a căror folosire grupele fruntașe 
reușesc să producă mai mult, să se 
ducă o campanie intensă pentru ex
tinderea in toate locurile de muncă 
a metodei de preluare a lucrului pe 
scldmburl. penlrucă astfel, minerii 
dela Aninoasa vor putea produce 
mal mult in cadrul Planului, vor pu
tea să-șl recâștige din nou locul de 
frunte in cadrul exrloatărilor din 
Valea Jiului, pe care l-au deținut 
atâta timp.
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4 EVW NOTELE ZILEI
Popoarele din întreaga lume înfierează 
incheeiea tratatului Atlanticului de Nord

PEKI '(1 (Rador). — Toate par
tide e și organizațiile democratice 
din C in.i eliberata au publicat Du
minică o declarație comună in care, 
in numele poporului chinez, con
damna ira'alul Atlant cuiul de Nord.

Declarați’ spune urină'oarcle:
Blocul Imperiali't agresiv vrea 

si deslăuțue un nou război reacțio
nar. Vom uni tot poporul chinez șl 
vom II ala uri de lup a Un'unll So
vietice pen'ru pace șl democratic, 
Iii întreaga lume Vom duce o luptă 
hotărâtă împotrivii ațiță'orllor Ia un

Măsurile de intimidare polițienești nu pot 
împiedica poporul italian să-și exprime mânia 

împotriva semnării tratatului Atlanticului 
de Nord

ROMA, 5 (Rador). — Autoritățile 
italiene au luat măsuri polițienești 
speciale pentru a împi dica demons
trațiile impo riva s mnârii t atatului 
Atlan.icu ui de Nord.

In centrul Romei au fost t icnise

NOTACUVERNULUI SOVIETIC 
cu privire Io schimbarea 
nelegală a frontierelor 

Occidentale ale Germaniei
MOSCOVA, 5 (Rado ) — Tass 

tran m te: Nota guvernului sovietic 
cu privire la s himbarea n.legală a 
fron.ierelor cccid.ntale ale Germa
niei.

In legătuiă cu hotărhea adoptată 
do guvernele Marii Britanii, Sta
telor Uni.e a e Americii, Franț i 
Belgiei, O andei și Luxemburgului, 
cu privire la s.himba ea f onti relor 
Occ d n’ple ale Germaniei, ambasa
dorul U R.S.S. a Londra, Zarubin, 
a adresat din însărcinarea guvernu
lui sovie ic ministrului Afacerilor 
Externe britanic urmâ’oarile:

„Din comunicatul comun al gu
verne or Marii Britanii. S at lor U- 
nite ae Americii, F anței. B Igiei, 
Olandei și Luxemburgului, publicat 
la 26 Martie 1949 guvernul sovie
tic a leat cunoștință de liotă"! ea 
guverne or s ațelor mai sus mențio
nate de a schimba frontierele Occi- 
clen a e ale Germani’i și de a anex* 
o par e din ter toriul g rmin li te
ritorii e Franței, Belgiei Oland i și 
Luxemburgu ui.

Guvernul sovietic consid“ră nece
sar să a'ragă a'enția guvernelor 
Marii B i anii. S ațelor U ite ale A- 
mericii și Franței asupra faptului că 
prin „declarația cu p ivire la în
frângerea Germaniei”, semnată în 
Iunie 1945 intre guvernele Uniunii 
Sovi.ice, State.or Unite, Marii Bri- 

S~buletin
Ziarele din Cairo anunță că la 

fron iera cu Transiordania. în apro- 
jjerea de por ul Akaba. au fast con
centrate în cursul u Urnelor două 
-aotăm'ni numeroase trupe a e Ara- 
Liei Saudite.

» * » ----
Revista LE COMERCE DU LE

VANT din Beyrulh publică date în 
legătură cu deficitul balanței comer
ciale italiene.

As fel, revista anunță că în cursul 
anului bugetar 1949 50 acest deficit 
e va ridica la suma de 3.0 miiarde 

lire italiene.
* * »

Teroarea exercita ă de olandezi In 
Indonezia este atât de mare î cât 
chiar ziarul FIET PAROL, o ganul 

nou război, pentru a putea construi 
o pace ira'nicâ șl democratica. Sun
tem convinși că agresorii ImPerla- 
I ști vor II inltănțl in încercarea lor 
de a deslontul un nou război. Acțiu
nea lor cr'mliială este inllerată de 
țoale popoarele lumii.

Această declarație este semnata 
de presed nlele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, Mao 
Tse Dun și de Irun'așii partidelor 
si organizațiilor democratice din 
China eliberată.

noui patrule polițieneș i in timp ce 
formațiuni motoriza e circulă în în
treg orașul. Cordoane de poliție și 
puternice unități militare au fost 
postate in jurul ambasadei ameri
cane.

tanii și Franței se precizează în 
mod clar că aceste guverne „vor 
stabi i fron icrele Germanici sau a 
oricăiei părți, vor stabili statutul 
Germaniei sau oricărei regiuni, care 
în p ezent con t>tue o parte a teii- 
toriului german”. De aici d.cu-ge 
că schimbarea frontierelor teritoriu
lui german, care se află s b controlul 
celor patru puteri poate fi efec
tuată numai în baza unei hotărîri co
mune a guvernelor Uniunii Sovie
tice, Statelor Unite, Marii Britanii 
și Franței, care și-au asumat au
toritatea supremă în ceeace privește 
Germania.

IN CONFORMITATE CU CELE 
EXPUSE. GUVERNUL SOVIETIC 
CONSIDERA NECESAR SA NOTI
FICE GUVERNELOR MAREI BRI
TANII. STATELOR UNITE SI 
FRANȚEI CA EL CON IDERA NE
LEGALE SCHIMBĂRILE FRONTI
ERELOR OCCIDENTALE ALE 
GERMANIEI. EFECTUATE DE CĂ
TRE GUVERNELE MAREI BRITA
NII. STATELOR UNITE ȘI FRAN
ȚEI, SCHIMBĂRI CARE VIOLEA
ZĂ „DECLARAȚIA CU PRIVIRE 
LA ÎNFRÂNGEREA GERMANIEI".

No e a emană oare au f st adre
sate miniștrilor de Ext rne ai Sta 
te’or Unite și F’-anț i pȚi i lerme- 
diul ambasadori'or sovie ici la Wa- 
shington și Paris.__________________

EXTERN ș
Par.idului Laburist, compară crimele 
săvârși.e de comandamen ul trup lor 
olandeze, cu atroâ.ățile c mise de 
hitleriști in timpul ocupației.

♦ * *
Agenția bulgară de știri anunță 

sosirea în Bulgaria a unei oel-'gații 
comerciale albaneză care va duce 
tratative în vederea încheerii unui 
acord comercial pe 1949 între Re
publica Popula ă Albania și Repu
blica Populară Bulgaria.

♦ * *
Guvernul Greciei Libere a hotă- 

rît să acorde o amnis ie generală 
pentru toate cr mele săvârșite pană 
as ăzi împotriva poporului cu ex
cepția a câtorva mari criminali.

In acest scop va fi promulgat un 
decret lege.

In ciuda acestor masuri d intimi
dare, massele munci,oare d n Ita 
lia și in deosebi dela Roma con
tinua sa exprime In mod public 
indignarea lor față de includerea 
Italiei in tratatul Atlanticului de 
Nord. I

Semnăturile puse in nu
mele popoarel r pe acest 

tratat nu sunt valabile
COPENHAGA, 5 (Rador). 

— Ziarul LAND OG FOLK, 
comentând semnarea tratatului 
Atlanticului de Nord, scrie că 
semnătura pusă in numele țxj- 
porttlui danez pe acest tratat nu 
este valabilă și nu impune po- 
poporului niciun fel de obligațiuni.

• * •
PARIS, 5 (Rador). — L’HUMA- 

NITE, publică un editorial sub tit
lul . Coaliția celor 12 puteri a sem
nat pactul războinic împotriva II- 
n uni' Sovietice șl democrațiilor po
pulare", în care înfierează cu aspri
me acțiunea miniștrilor de Afaceri 
Străine au țarilor semnatare.

Editorialul semnat de Etienne Er- 
jon subliniază în primul rând ca nu 
popoarele au semnat acest tratat.

TRATATUL INSEAMNA UN PAS 
AMENINȚĂTOR AL IMPERIALIȘ
TILOR AMERICANI SJ AL VASA
LILOR LOR PE CALEA RAZBOIU- 
L'JI.___________________

In ciuda bogățiilor 
naturale, populația 
irakiană trăește într’o 

mizerie cumplită
LONDRA, 6 (Rador). — 

Ambasadorul Angliei în Irak a 
cerut instituirea la Bagdad a 
-unui comitet special anglo-ira- 
kian, care să controleze toate re
sursele naturale și întreaga eco
nomie irakiană.

Miniștrii care ș-au manifestat 
nemulțumirea față de toi ames
tec atât de fățiș în afacerile in
imic ale Irakului, au fost siliți 
să demisioneze.

IN CIUDA BOGĂȚIILOR NATU
RALE, POPULAȚIA IRAKIANA 
TRAEȘTE INTR'O MIZERIE CUM
PLITA. IN ULTIMA VREME PRE
TURILE S’AU RIDICAT CU 700 
LA SUTA ȘI DUPĂ CUM ARATA 
ZIARUL LONDON TIMES, UN LU
CRATOR NU POATE SA-ȘI APRO
VIZIONEZE FAMILIA MACAR CU 
PAINF

Din Ianuarie și până acum 
costul vieții a crescut de 

32 ori China 
Kuomintanguluî

I NANKING, 5 (Rador). Ministrul de
Finanțe al Kuomintangului a decla- 

j rat Luni în cadrul unei ședințe se- | 
crete a comisiei financiare al Par
lamentului Kuomintangului că „gu
vernul nu mai are nici un fel de 
surse de venituri și că trebue să re
curgă la emiterea de bilete de ban
că fără acoperire pentru a putea fa- 

I ce față cheltuelilor".
I MINISTRUL A ARATAT APOI

CA COSTUL VIEȚII A CRESCUT 
DE 32 ORI DIN IANUARIE PANA 
ACUM. CEEACE FACE CA ACTU
ALA CANTITATE DE MONETA IN 
CIRCULAȚIE SA FIE INSUFICI
ENTA.

Pregătirile în vederea Congre
sului Mondial pe' tru Dace

Primele țări și-au format delegațiile 
care vor participa la Congres

Delegația cehoslovacă va
PARIS, S (Rador). Comitelui de 

pregătire al Congresului Mondial 
pentru Pace a fost uiiuntul ca o de- 
legaț.o chineză, lormală din 40 de 
Persoane, va pleca in curând spre 
Franța, pentru a lua parte la lucră
rile Congresului.

* * *
PRAG A, (> (Rador). — De

legația cehoslovacă lu Congre
sul Mondial pentru Pace va fi 
forncită din 77 persoane. In 
fruntea delegației se află Godi- 
nova-Sfurna, vicc-președinta A- 
dunărn Naționale,

• * •
BUDAPESTA, 6 (Rador). Ziarele 

ungare au publicat Marți lista mem
brilor delegației ungare care vor 
participa la lucrările Congresului

Politica externu a actualului guvern italian 
amenință să ducă țara la un nou dezastru 

Comunicatul Partidului Comunist Italian
ROMA, 5 (Rador). — Se

cretariatul Partidului Comunist 
Italian a dat un comunicat in 
care spune că: „Partidul Co
munist Italia» trebue, înainte de 
toate, să arate poporului italian 
că politica externă a actualului 
guvern, prin includerea Italiei 
intr'o alianță războinică, ame
nința din nou Jă ducă (ara la un 
dezastru'’.

Comunicatul condamnă dis
cursul pronunțat Duminică de 
ministrul de Interne, Mario 
Scelba și amintește că in luna 
Iunie, anul trecut, a fost lansată 
o campanie asemănătoare, cam
panie care a precedat tentativa 
de asasinat împotriva lui Pal- 
miro Togliatti.

In timp ce în Statele Unîte există 
circa 20 milioane de analfabeți

Uniunea Sovietica a devenit (ara unde 
nu exista niciun analfabet 

Continuarea lucrărilor Congresului Comsomolului
MOSCOVA. 5 (Rador). - In sala 

mare a Kremlinului, a continuat la 
4 Aprilie lucrările celui de a) Xl-lea 
Congres al Comsomolului.

Pe ordinea de zi au fost: discuții 
la raportul secretarei CC al Cont- 
somolului, Tamara Ersova, despre 

Munca Con’.sotnolului in școală”. 

Lidia Danilovaunanta din conducă
toarele comsomolului din Bielorusia 

a arătat entuziasmul cu care popo
rul Bielorus a muncit pentru refa

cerea școlilor arse de ocupanții ger
mani.

Viktor Gavrilov, secretar al CC 
al Comsomolulu: din Moscova, a 
făcut un raport amănunțit asupra 
muncii organizației comsomoliste 
din Moscova.

A ma luat cuv.ntul cunoscutul

fi formată d n 77 persoane
Mondlul pentru Pace. Delegația un
gară cupr ndc 40 pirsuanc repre
zentanți al uiuiic'torilor, intelectua
lilor șl iii anilor și este condusă de 
Josel Reval

• ’ •
LONDRA, 6 (Rador). — Y. M 

Dado purtătorul de cuvânt oficia! 
in Angl a al Congresului Indienilor 
din AIrica de Sud, a trimis un me
sagiu Comitetului de pregătire al 
Congresului Mondial pentru Pace, 
in care spune următoarele:

„TOII OAMENII IUBITORI DE 
PACE DIN AFRICA DE SUD SA
LUTA CU ENTUZIASM CONGRE
SUL MONDIAL PENTRU PACE, 
PE CARE IL CONSIDERA CEL 
MAI BUN INSTRUMENT PENTRU 
ÎNFRÂNGEREA AȚAȚATORILOR 
LA RĂZBOI, RASIȘTILOR Șl FAS
CIȘTILOR".

Anuntindu-și de acest lucru, 
adaugă comunicatul, toți mem
brii Partidului Comunist sinceri 
trebue să-și intensifice lupta, 
țientru impiedicarea oricărei 
provocări.

După ce amintește că consti
tuția italiană garantează liber
tatea presei și cuvântului, co
municatul închee astfel:

„POPORUL MUNCITOR ARE 
DREPTUL SA-ȘI MANIFESTE IN 
MOD LIBER, CONFORM CONSTI
TUȚIEI. DORINȚA SA DE PACE. 
POPORUL MUNCITOR ARE DEA- 
SEMENEA DREPTUL DE A CON
DAMNA PE TOȚI CEI CARE 
MERG PE CALEA CE DUCE LA 
UN NOU DEZASTRU NAȚIONAL.

scriitor pentru copii, Serghei Milial- 
kov, care a adus salutul scriitori
lor, vorbind despre sentimentul 
de mândrie și răspundere ai scrii
torilor sovietici care iau parte la 
educarea copiilor.

A LUAT APOI CUVÂNTUL MI
NISTRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN 
RSFSR. ALEXANDRU VOSNESEN- 
Kl. CARE A ARATAT CA UNIU
NEA SOVIETICA A DEVENIT TA
RA UNDE NU EXISTA NICIUN 
ANALFABET ȘI UNDE S'A ÎN
FĂPTUIT INVAȚAMANTUL GENE
RAL OBLIGATORIU, IN' TIMP CE 
IN TARILE CAPITALISTE INVA- 
TAMANTUL TRECE PRINTR’O 
CRIZA ACUTA. ASTFEL, SE ȘTIE 
CA IN USA DE EXEMPLU. SUNT 
CIRCA 23 MILIOANE DE ANAL
FABET!.
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