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COMITETELE PROVIZORII
ALE SFATURILOR POPULARE

PĂȘESC LA MUNCĂ’)

D
uminica aceasta a fost zl 
de mure sărbătoare peutru 
poporul nostru, căci a mul 

căzut unu din chingile stiăve- 
chl, care iiilăn|ulau dese uitarea sa 
spre sociali* m. Instalarea Cotii tete
lor Provizorii ale Sfaturilor Popu
lare înseamnă iniaturarea vechilor 
furnic de administrare a (ărll șl pu
nerea baze'or traln'ce ale noului a- 
purat de S'at cu o structură larg 
democrat că.

Insâd compoziția soc'a'ă a Comi
tetelor Provizorii este grăitoare In 
acea ta rrivină tu exprln.ă cu tă
rie faptul că In (ara noastră întrea
ga putere do Stat se află Iu mâinile 
clase! n ulicioare aliată cu țărăni
mea muncitoare.

Este clar că sarcinilor mărețe de 
constru re a socialismului pe care 
sunt chemate să le îndeplinească 
milioane $1 ml ioane ce oameni, nu 
le mai corespundea vechiul tip de 
aparat de Stat, cu o structură si o 
practică birocratică greoaie, cu un 
centralism excesiv.

A devenit necesar ca in organele 
localu de administrație să se pe
treacă o adâucă transformare, po
porul munci or căpătând pos bilita- 
tea de a-șl exercita șl aci IN MOD 
DIRECT puterea in scopul apâiârii 
și promovării Intereselor sale de 
clasă ți al reprimării dușmanului.

Prin insășl s ructu.a sa vechiul 
sistem administrativ era o piedică 
in calea progresului, cutn ii și ve
nea la soco eală reg mulul burghe- 
zo-moșieresc.

LSie semnificativ Iu această pri
vință că in ul Imii ani toate act'u- 

nile inițiate in țară pe ba a mobi
lizării masseior de către reg,mul 
de democratic populară uu putut fi 
duse până la capăt numai atunci 
când s’a trecut in mod revoluționar 
pes e Hormele administrative înve
chite. Așa a fost in campaniile a- 
gricole. sanitare și mai cu seamă 
in campan a de salvare a Moldovei 
dela ioumete pe timpul secetei-

Deasemeni, atribuțiile organelor 
administrative erau toarte limitate. 
Prefectul de județ, de pildă, nu a- 
vea dreptul de a rezolva unele 
chestiuni elementare, fără de care 
nu poate fi gospodărit un ludet. El 
n’avea dreptul să numea că oameni 
nici în posturile cele mai simple; 
era nevoit să aștepte uneori luni de

Consfătuirile cu fruntașii în productp

Mijloc de îmbunătățire a muncii
Fruntașii nituifori de pe șantierele „Sovromtransport 

în mijlocul muncitorilor dela Călan
Sala de ședințe a Clubului Mun

ci ores ■ dn Călan este plină d.- lu
me: abia eșitl din lucru, mun:itorii 
și tehnicienii in hainele de muncă 
s’au adunat peu ru o consfătuire de 
producție cu reprezentanții s’ndi- 
calL E o consfătuire însemnată la 
care vor partLipa și trei tovarăși 
spărgători de norme, ven:tl depe 
șantierele navale ale „So'Tomtrans- 
por'ulu ” pentru a împărtăși șl a'- 
tora experiența lor de muncă, to
varășii Banu, Roșea și Drdăchescr-, 
ves‘it'1 nlluitori dela Galaji și Tur- 
nu Severln.

Ca în orice constă u re se începe 
cu o dare de seară tsupra nicrsu- 
lui produefei Rașacrtele • n încăl
zit atmosfera, au deslegaf limbile, 
flecare a găsit in ele ceva care-l 
privea re el insuși, munca lui de 
toate zilele- fie că fusese spus, fie 
că trebue ară'at la discuții. 

zile pana ce numirea (recea ptla 
toată filiera ud ministru ti v I, Un p«l 
mar necinstit sau dusnianot uu Pu
tea fi înlocuit decât In mod „ilegal", 
ultfcl însemna să rămână Iii post 
-apt mâni șl Iun1 după demascare, 
sa Organele agricole, sanitare, II- 
nanc are i. n„ |ud (ene, nu pulvan 
I1 controlate <’e cil e i refvctuL pre
torul. ctc. dl'i sectorul rea cctlv, cl 
riunia1 <'e către InspeclorU organe 
lor centrale (mlnlst-rel cnre veneau 
sporad'c șl nu aveau puUnfa să-șl 
fa<-* o Idea genera1 "î a<upra activi
tății lor Cum ar <1 putut, de pildă, 
un asemenea Inspec'or să-și dea 
seama că un agent fiscal favorizea
ză pe chiaburi șl la șapte piei de 
pe țăranul sărac?

Pentru cea mal modestă cerință, 
pen'ru o cișmea, sau pentru repa
rarea unei școli, (ăranll trebuiau să 
bală drumurile cu Jalba până la Bu
cure ti. Cereri pentru t'ari, pri
meau răspunsul toamna. Se citează 
cazul une' primări care adresându 
se primăvara cu o hârt'e ,in re
gulă” Serviciu ui local al drumurilor 
pentru repararea unu drum, a losl 
nevoită să urmărească urcușul hâr
tie! „pe cale erarhică". la Serviciul 
Județean al Drumurll r, ap >1 la In
spectoratul Ministerului șl apoi ca
lea întoarsă. Cârd a venit aproba
rea căzuse deja zăpada șl nu se mal 
putea lucra la drum.

Cât privește cererile oamenilor 
munci', adr sa e autorităților bur- 
ghezo-moșierești, ele at’cau o soar
tă șl mai tragică. Celor mal multe 
li se p erdea orice urmă.

Prin Instalarea Comitetelor Pro
vizorii ale Sfaturilor Populare se 
pune capăt aces'ui sistem adminis
trativ reacționar. SFATURILE PO
PULARE EXERCITA PUTE' EA DE 
STAT SI RĂSPUND DE ACTIVI
TATEA ECONOMICA CU CARAC- 
ETR LOCAL, CA ȘI DE ACIIVU 
TATEA SOC'ALA SI CULTURALĂ 
DE PE TERITORIUL JUDEȚULUI 
SAU ORAȘULUI RESPECTIV. Ele 
au dreptul de a rezolva orice pro
blemă locală in conformitate cu 
Planul de Sfat șl cu legile și dis- 
poz't'unile in vigoare, im Inând in
teresele locale cu cele generale. Io 
activitatea lor. Sfaturile Populare

(Continuare în pag. ill-a)

*) Articol de fond apărut în
„Scânteia” Nr. 1399 din 13 A-
prilie 1949.

Șl rând pe rând, oamenii muncii 
iau cuvântul scoțând in evidentă o 
lipsă, ară'ând o posibilitate de îm
bunătățire a muncii.

Nitultorii ascultă aten|!, notează, 
participă activ la discuții ca și cum 
șl ei ar munci în uzină: sunt prieteni 
oen'ti n mii cui tovară.lor lor de
la Călan.

In slârș't, ia cuvântul tov. Reșca 
Marin. EL ARATA FELUL ÎN CA
RE EL ȘI TOV. 10RDACHESCU, 
IN ÎNTRECERE CU TOV. BANU 
PETRE, ORGANIZÂND MUNCA E- 
CHIPE1, AU ÎNLĂTURAT TIMPUL 
MORT, SISTEMATIZÂND LUCRUL 
FAC ANO CA FIECARE OM DIN 
ECHIPA SA CUNOASCĂ lll’T 
CEEACE ARE DE P»CUT IN ORI
CE POST. AU REUȘIT SA ATIN
GĂ ADEVĂRATE RECORDURI
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IN ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE I MAI 
MINERII DIN VALEA JIULUI Șl 
GHELAR ÎNCEP SA TRADUCA 
ANGAJAMENTELE IN FAPTE

IMPORTANTE SUCCESE OBȚINUTE DE 
UNELE GRUPE DE MINERI DIN LUPENI

N’au trecut decât puține zile de când minerii din Lupenl și-au 
luat angajamentul să Întâmpine iua de I Mai cu o pioducție cit 
m.i mare, și angajamentul lor încețve să fie tiadus in fapUL

Astfel. Ia sectorul II al minei Lu 
peni, grupa tov. Krișanovski Fran- 
cisc cnre înaintea ă cu o galerie în 
cărbune, nu totdeauna își îndeplinea 
nerma.

La ineetingul în circ s’a răspuns 
chemării la întrecere a c (erișiilor 
dela ..Grivița Roșie”, tovarișul 
Krișanovski și ortacii lui și-au luat 
angajamen ul să îitâmpine iua de 
1 Mai cu norma depășită

MUNCIND CU FLAN PENTRtl 
A-Șl RESPECTA ANGAJAMENTUL 
PE INTERVALUL 1 -8 APRILIE 
ACEASTA GRUPA A REALIZAT 
O DEPĂȘIRE MEDIE DE NORMA 
DE 00 o,o-

Dciâcmenea. grupa lui Zbor vski 
AugwUin te O suitoare
în cărbune. depășește norma cu ~6

Și cei dela Glielar
La Glielar. minerii obțin și ei 

succese in muncă în cinstea ilet 
de 1 Maiu. Dela 1 la 10 Ap ilie 
ci au depu it programul de produc
ție cu 35 la sută, reducând in a- 
celaș timp consumul de lemn de 
mină.

Lo inca „2,5 TONE MINEREU DE 
OM PE SCHIMB” este impinită 
și supraîmp'ini ă de tot mai mult; 
echipe de m neri Echi_a tov Jurca 
Petre dela ori ontul 4 a realizat o 
medie de 3.29 tone min -reu. de
pășind norma prevă ută în 1< 
Au depășit deaseme"' 
lo încii și 
dela ori c 
tone minei
Ion dela c -*,e
și Avram 1 — tone de
om pe sehin.

Tov. Banu îl compleclează: IN
GINERII SOVIETICI DEPE ȘAN
TIERUL NOSTRU NE-AU AJUTAT 
CU CUNOȘTINȚELE LOR SA NE 
ÎMBUNĂTĂȚIM CANTITATIV ȘI 
CALITATIV MUNCA.

In sa'ă nimeni nu se uită la < eas. 
A trecut un timp lung de câr d a 
început ședința, dar tofl s au cu a- 
tentia încordată ascultând șl învă
țând.

Acum munc torii dela Călan cer 
date tehnice, amănunte care-i inte
resează.

întrebările se tin lanț șl tov. lor- 
dăchescu explică șl lămurește pe 
toa'ă lumea.

Totul es e clar Lecția a fost bu
nă pentru n >1. A fost un srimulent 

l.i sută, iar grupa lui Jurca La lr 
care lucreo a tot înlr’o suitoare în 
stratul 3 depajeșlc norma cu JOoL

Pe intervalul 1 8 Ap ilie, grup* 
lui Brașovcanu Victor, c.re a p ov£>- 
cat la întrecere in întâmpinarea I 1 
1 Mai grupa tov. Moltan Flortm, a 
depășii norma cu 23 fa sută î:i timpi 
ce grupa Iul Moban Finim din c li
za unor gre-*-*' J 
In abataj, a 
celaș interval

Deși Inerva 
muncă, grup 
își respectă 
norma cu 42 
Csiminga Io 
leric în stra 
cu 10 la sut 
— printre al 
mon losif, a 
nic cu 30

MUNCIND
MINERII Dus L-urcivi LUP IA 
PENTRU A Șl ÎNDEPLINI CU 
CINSTE ANGAJAMENTELE LUA
TE IN CINSTEA ZILEI DE I MA|, 
SARBaTOAREA CELOR CE MUN
CESC DE PRETUTINDENI.

GROPEANU

UN P
CR

<omun_ 41 
zd din pli 
marginea

,u<ani prioes .-...
brazdele negre j 1 perte
cap una după 1 iul ce
lor 15 jugăre p ooără-
șiți fn cete — I um iu
comun cu tracto i, Fu
rare șl-a lipit b a ce
luilalt ți tractor 1 spor

! trecând fără să- ’e ră
zoare. Prin d< aturi-
lor au mai c lătatg
de jugăr de păn tnță-
mânțut.

Tocmai despre m a-
cum cu secretar â de
bază din sa*: di ’ fu-
tovărășirii lor, ațele
muncii cu tractori

— ..Strașnică fi
tractorul! Face n >ere-
chi de boi fi 20 1 r'un
timo de nici nu f< ’urt,
— începu Curcul . -, unu}
dintre fr/oDărăți/i.

— ^D'apoil exclamă al'ul — să 
mai zică Molodeț că nu-i bun de 
nimica".

— itolodeț! Ce te iei după gura 
lui? Un chiabur n’o sa-ți spue de
cât vorbe anapoda. Ce crezi, pri
vește il cu ochii bu1 i tractorul care 
fi strică toate plnnurle?

Ci Ir. tuci nrpi Kfi-t îTlir^hliin-

La Lupeni a In.

0 școala de perrec- 
țiooare pentru 

tehnicienii minieri
Ca urmate a aplicării juste a 

noului sistem de salarizare care <sL- 
; ură u plată iu raport cu califica
rea fiecărui muncitor la nrna Lu- 
penj a luat fdnta u școală de per- 
leclirifWȘc pentru tehnicienii mineri. 
• > nare turte din ac-șt tehnicieni 
sunt oameni r d\ațl din rândul mi- 
ni-rd r o ai priceput ți cu p acllcă 
Indrlunga'a in câmpul munci Pen
tru a-și ridica nivelul tehnic d'n 
punct de vedere tenret'c, <*1 Ia katfi 
din telmicii n i minei l.upenl urn ea- 
ză cu regularitate cursurile acestei 
coli de Perfecționare, p edate de 

inginerii și tehn eienh spec .-llțtl.
Prin U -u a-----

în corpul ziarului: 
Dl\ REALIZĂRII E IN 
DOMENIUL OCRO
TIRII m —

1 ,*n. — tu Molodet este altă trea
bă și-o să spun și vouă: Ca 
orice chiabur, ti este .‘uțmaul ela-

. 1* muncitoare, pe care n'o mai 
poate acum exploa'a <a pe o emuri, 
după cum îi era p cui: ț -atunci 
s’a gîndit să facă .dtceoa: ă dis
credit-ze fn fa(a voastră, orice ao- 
finne întreprinsă de Partid, care nți 
f u e af'cna de ăl ă ’e . grad a-'ă 
pos bllit țile ce exploa'arc. Ja 
gândit c s'a gândii și tot a găsit 
un mi loc; n mai ă 1 u i s'a pr ni, 
dar de plănu t a plă 'uit ho/ul. —

— Și ea vrut ă facă? — ’mtn- 
bă Curcubău.

— Ifm, ce-a vrut? A cerut trac
torul ca să-și are ce'c doi ă h ctare 
cu bras 'e adânc/ de 2" <"m., când 
se știe că • riniăn ra se fac ară urihe 
numai de 1 —15 cm. Asta-i mițrlia 
Fui, După ce a cultivat timp de 4 
eni numa lucenră cu rădăcini 
groase, desțelenirea pământului cu 
un trac or de ~0 H. P. nu se mai 
face ușor ți e nevoie de un tractor 
mai pu'ernic. mai ales <ă e vorba 
de brazde ața de adânci, b’epu- 
tându-i face treaba bună, i-am fi 
dat prilej să bârfească și să micșo
reze fn rederea celor mai pufin cu
noscători în treburi de-a<tca. Acum 
s!au lămurit țăranii săraci deee



Din r ealizările în domeniul
ocrotirii mamei și

I A HI VA I

Secția de copii de pe lingă Spi
talul de Stat din Deva e acum de 
nerecuuoscut. Cu câțiva ani Înainte 
■ea se compunea d n camere nesă
nătoase, cu dușumele putrezite, pa
turile ți uti'ajele medicale llp,cau 
aproape complect. Era dată uitării, 
ața cum tot ceea ce ar fi puiuț 
aduce o Îmbuna.ățire a condițiilor 
h'gienice ale celor ce muncesc ți ale 
familiilor lor, era lăsată pradă de- 
sinteresului.

•

inel de prin anul 1946 când edifi
ciul. ca ți Întreaga secție, au trecut 
In patrimoniul Ministerului Sănătă
ții, lucrurile au început să e sch m- 
be. S’au procurat ca un prim înce
put — din fonduri e Ministerului — 
pilăJ de gresie pcn.ru înlocuirea du
șumelei nehigienice de scânduri.

Edificiul cu etaj, care adăpostețte 
cele 20 camere ale secției de copii, 
e acum una dintre mândriile 'spi a- 
lului din Deva. Numărul paturi
lor a fost măiit de curând cu încă 
30.

Ceea ce este însă mai semnifica
tiv e numărul mare de copii ț>e care 
secția îi îngrijește acum aplicân- 
du-le tratamente medicale și în 
special de prevenire a bolilor.

Primind sprijinul organi ațiilor de 
Partid. LJT.D.R. ți sindicatului sa
nitar, secția de copii de pe lângă 
Spitalul de Stal din Deva a reu
șit să combată cu succes încrederea 
ta leacurile băbești și în superstiții,

Smulse din mâinile exploatatorilor 7 vile 
de|a stațiunea balneară Vata de los 

au fost dote în stăpânirea celor ce muncesc
Băi'e delii Vafa de ‘ r°-

numiite în Ir tarea r 
Niciodată până în u 
ce muncerc nu s’au 
binefacerile lor. F< 
Jf r.JE'-'s' j>i
restrâns de exploa1 
ți oilele din impr? 
prin jaf.

Săp'ămânile fre 
din Vata au fost 
montul C. G. M. o 
adeoăratul lor rost.

. * »
Muncitorii ți țăranii muncitori 

din localitate ți împrejurimi cu
nosc tine au fost proprietarii aces
tor oile, îi cunosc fiindcă pe ei în 
primul tând i-nu jefuit ți exp'oatat.

3 dinire ele aparfineau lui Cur
bau Petru, comerciant, proprietar 
de restaurant, cârciumă și hotel, 
comerciant de plante medi' inale, 
lemn, fier neclii ți cereale, proprie
tar al unei fabrici de sifon, al unei 
brutării ș. a. Un om care toată 
oiafa nu a făcut al'ceva decât să 
speculeze ți să se îmbogățească pe 
spinarea celor ce muncesc.

Danciu Alexandru, alt proprie
tar, a fost căpitan farmacist. Pin 
medicamentele furate dela solda/i și

JUSTIȚIA POPORULUI 
știe să aplice sancțiuni 

dușmanilor poporului
Instanța specială de sabo.aj de 

pe lângă Tribunalul Deva. în com
plotul format din tov. dr. Ringler 
Bela judecător, tov. Oprișa loan și 
Kiraly Ștefan asesori populari. a 
condamnat pe Sferdeanu Mihal fos

a reușit ca mamele să se adrese’e 
numii personalului medical de aii i 
cu p ivire la sănătatea co,ailor 1 »r.

Iii aceasta direcție s’atr înregis
trat succese Intr’adevăr frumoase.

In decursul anului trecut tu fost 
internați la această secție un totd 
de 40) copiii. In acest an, numai 
in primele 3 | uni au fost internați — 
spre a fi supu-i celor mai variate 
tratamente — un acel tș număr de 
copii, în afară de consultațiile zil
nice.

• • •
Cu toate lipsurile în ceea ce pri

vește utilajul medical ca: oglin i 
frontale, lămpi guarz șl cântare Pen
tru copii care se găsesc tntr’un nu
măr insuficient încă, și in special 
lipsurile de personal sanitar, sec
ția de copii reușește sporindu-și 
eforturile, să-și ducă la îndeplinire 
sarcinile — pe măsură ce se ri
dică nivelul cultural al niassilor 
mereu mai mari.

Ea a reușit să d vină încă de pe 
acum un factor important al c eșttrii 
nivelului sanitar al copiilor celor ce 
muncesc.

S. NIEDERMANN coresp voi

LA LUPENI

Datorită grijii pe care regimul 
nostru de democrație populară o 
are pentru ocrotirea mamei ți a co- 
n't-jlul, la centrele de lapte din Lu- 
petti au fost distribuite alimente la 
1.680 persoane ne luna Martie.

Astfel, au fost distribuite:

Dânduie apoi la negru a reuțit să- 
“ -’ el o B lă.

" -rnnu

cat iu ... 
tori.

Dar nu numai ca jefuitor baro
nul Macsony era un duțman al 
clase' muncitoare. După 2~> August 
tr'ele lui dt-la Vafa, au deoenit un 
cuib al reactiunii, acolo urzea el 
— slugoi fidel a lui Mmiu ți al 
regelui — planurile subversive.

De-acum oilele nu mai aparțin 
acestor jefuitori. Ele vor fi folosite 
de oamenii muncii, vor fi puse in 
slujba alinării suferințelor, vor de
veni case de odihnă ți de reîmpros
pătare a forjelor celor care în fa
brici ți uzine lup'ă pentru o viată 
mai bună a celor ce muncesc.

I. ROȘCA .și C. BUT3A 
corespondenți voluntari

tul p.oprie.ar al Industriei Lemnului 
din Orăștie, întreprindere naționa
lizata. la 5 ani muncă silnică, de
oarece a tăinuit din bunuri'e națio
nalitate mai multe mașini și șuma 
de lei 64.275

copilului
4.189 kg. pral de lapte la copiii 

I ană la un an, 20 133 kg. praf de 
lapte la cop II dela / la 7 ani, 29.082 
l,g. pral de lapte la copiii dela 
7—12 ani șl 1.118 kg. p al de lapte 
pentru mame.

Pe lângă aces ea au mal fost dis
tribuite 2.215,500 kg. făină, 263,30 
kg margarlnă, 263 30 kg. unt de a- 
lune, F5 i.'O kg. grlț, 292 919 kg. 
untură de pește. 22.110 bucăfl Vita
mină A plus I) șl 172,250 kg. con
serve dc carne.

Pen i u buna funcționare a centre 
lor de lapte ți distribuire, 56 ufede- 
riște un depus 3.710 ore de muncă 
voluntară. Iar brutarii din localitate 
fac de două ori pe săptămână 320— 
350 kg pâine in mod 'minutar.

Tot in cursul tunel Martie s’au 
făcut con ultațll medicale gratuite 
Iu 105 lemel, 302 copil mici ți 880 
adulțl.

Pentru a face o educație sănă
toasă ii a.uelor, au funcționai la Lu
pani, Bărbăleid șl Uricanl cursuri 
unde s’au predat 12 lecții privitoa
re la Igiena mamei ți c pi ului, f rec
venta la aceste școli a fost intre 
15—20 peisoane.

N. GARBOVEANU, coresp.

EDUCAȚ
Vo’umuT „Educația Comunistă” al 

lui I. Calinin. cuprinde o cuffgere 
dc articole ți cuvântăii p ivind pro
blema educației comuniste a tinere
tului sovietic, precum și câteva cu
vântări adresate agitatorilor, cu sla- 
turi asupra felului în care trebue 
să-și ducă munca

In sfaturile pe care bătrânul 1j|>- 
tător lc dă tinerilor comsomoliști, 

orilor responsabililor organi- 
r de tineret sau agitatorilor, 

ibină minunat p ac ica revolu- 
ră, înțelepciunea marxistă cu o 

i înțelegere pentru oameni, cu 
de a se exprima într’un mod 

piu și plastic, artă ce câștigă i- 
diat simpa.ia audito iului

Marea importanță pe care partidul 
nnunist bolșevic o acordă Comso- 
.olului ne spune Calinin, se dato- 

rește faptului că el este rei ervorul de 
forțe tinere care vor lua la ul v cili
lor luptători pentru socialism. Sub 
directa supraveghere a partidului 
Comsomolul trebue sa facă astfel e- 
ducația tineretului, încât el să co
respundă sarcinilor pe care va t.e- 
bui să le îndeplinească. Făcând e- 
ducația tineretului, Comsomolul t-e- 
bue să știe să di'ije c, să fol.seasca cu 
pricepere entu ia-mul. energia tine
retului, să le îndrepte pe fagașul- 
leninismului. Toată educația tinere
tului, culturală, ideologică, profe
sională, fi ica, trebue a monizată ți 
legată de lup.a p.nlru propășirea și 
întărirea pa.riii soiia.iste. Acest c n- 
ținut ideologic trebue sădit în con
știința tineretului. P.ivind activita
tea sub acest aspe.l — al contribu
ției la construcția comunismului — 
munca devine onca e, g orie, eroi m.

Prima datorie a c msoir.o’.ului este 
aceea de a învăța, d: a s.ttdia mar
xismul și problemele sociale. In na- 
ir.e oase cuvântări Calini î arată cum 
trebue înțeles, s.udiul marxismului și 
cum trebuesc folosile aceste cunoș
tințe.

închiderea cursurilor o lei de a 7-a serii de elevi 
ai Școalei Medii de Cadre „Vasile Luca" de pe 
lângă Comitetul Județean P. M. R.-Volea Jiului

Erl a avut loc la Pețroțeni Închi
derea fes ica a Școij Medii de Ca
dre „Vasi.e Lut a” dc p I mga co
ri i e ul Județean P M R. \ alea J ilil l i.

trupa teminari I g nc-al la cjre |e 
lângă io.du.cn a ș lij au piritei, it 
Iov. C.ainic R in ui licre tarul 'u- 
gani ații i Jud.ț..,e P M. R. t v. 
Haternay Tiberiu membru în comt 
le.ul Județean I* M R ș a. a u ni t 
fcsi.i t a în bideiii turnurilor

I uâ ;d euv..n u t jv liirvath li 
lieriu, directului ș Aii a arital ea 
după munca de J luni cât au du
rat cursuiilc, absolvenții pot acum 
face cu mai mult sil c.s f iță mari
lor saruni ale PirtiJ 1 1 având ui 
nivel poli t< id, lo'i mai ridicat, In 
încheere vorbi .oi ui a ara.al că f știi 
elevi, in muu i c in care vor fi piși, 
au datoria dc a ap i a in ț. activă cu
noștințele acumulate î i școală dc a 
se arăta demni de încrederea p. care 
Partidul le-o arată

Luând cuvân ul tov. Crainic Rli
man după ce sublinia ă r /uitatele 
po i.ive ale școlii c nete i/ate In 
buna insușire a materialului predat, 
arata că in actualele condiții ;.le 
bătăliei pen ru 1 idep inirca Planu
lui de Stat și a luptei jnten ideale 
dusă pentru așe arca pe bj/ ■ socia
liste a agriculturii ți limitarea chia- 
buriinii, elevi or le revine marea sar
cină de a jnvă'.a p mai d parte p n- 
tru ridicarea lor prii i ă-ideologică.

In continuare, a arlut că, puși

CE SA CITIM

IA C 0 M
Ed

învățătura teoriei marxisl-leniniste 
nu se reduce la cunoașterea texb 1 r 
din operele lui Aîarx, Engels, Le- 

nin și Stalin, ci însean. îă i su;ir«a 
esenței marxismului, fol si ea lui cr 
un îndreptar in acțiune. ,Nu ajunge 
să studie i doctrina marxistă ca a- 
tare; trebue să mai înveți să mâ- 
nueș.l metoda, s’o ap ici în a,.:eci.- 
rr!a fenomenelor sociale... De fapt 

cineva este un marxist de valoare 
in măsura in care ș >c să aplice 
metoda marxistă la re olvarea pro
blemelor concrete”.

A crește pe comsomoliști in spi
ritul dragostei față de munca făcută 
în folosul societății, a luptei pentru 

ridicarea produc.ivi.ă.ii muncii ca o 
condi.ie de ba ă a înfăptuirii c mu- 
nismului. este uni din sarcinile cele 
mai impor.ante ale educației comu
niste.

Intr'o serie de articole. Calinin. 
vorbind despre educație, arată că ea 
nu trebue confundată cu inși r cția 
cu în.ățătura propriu- 1 ă. Pe când 
cea din urmă formea ă cun ștințele 
oamenilor, educația formea ă morala 
ți conduita oamenilor. Educația co

munistă urmărește două obiective: 
pe de o parte lupta împotriva ră
mășițelor burghe e din conștiința 
oamenilor. Pe de alta parte i i ii- 
xea ă ca obiectiv prin j. al vdu.a ea 

oamenilor muncii in spirit comu
nist prin determinarea unei noi a- 
tifudmi față de muncă, ridicarea pro

ductivității muncii cultivarea spi
ritului colectivist ți a dragostei față 

de patria socialistă. Calinin da o 
importanță foarte mare educ ției co

muniste a masselor celor mai largi, 
și arată că unul din factorii hotă- 

rîtori ai victori-i Uniunii Sovieti
ce în Ră:boiu' de Apărare a Patriei, 
a fost superioritatea morală a po
porului sovietic.

In articolele adre.-ate agitatorilor. 

fn munci de răspundere, ei au de 
indep inii sarcini i.npor.anl atât ia 
ceea ce p.iveșc muma în bute.«in 
diiilc minere și indu trial-- cit i 
in nrun a la țira.

Pe de alta parte a a âtat vor
bitorul -- <1 vii au datoria de a 
li t i da dc contul a morala oi 
unde ’.ir afli d a Impar a,i și al
tora cun .ștințelv u s ițite ia ș oală.

In în Le e i xp irnându și i icrc- 
d< ea iu f.îu' in ca e ..b olv nțli V. r 
ș:i sa i duca la îndeplinire sarci
nile, le-a urat pir In munou de 
viitor

Din pârlea absolvenților a 1 «t 
cuvân ul tov. Kamancfck I mii a a- 
tand satisfacția l .taror f ți d I r- 
•Jle posibf i ăti d- ridicare ț li- 
tii a-ideo'ogică pe care Partidul 1 a 
deschis in fața lor prin ș ala care 
au urmat-o

Și-au luat apoi angajamentul de a 
lupta cu hotărîre p nlru lichidarea 
rămițițe'or burghe e din țara n aș
tri, pcn.ru construirea îj iali mului 
și |.op.-u ari arca nouilor realizări din 
Uniunea Sovietica.

A predat apoi conduc,rii ș.oii ia 
partea seriei a 7-a de e evi o plan 
chetă de bron ■ lucrată In basore
lief, repre entând înfraț rea munci
torilor cu țărănimea muncitoare și 
intelectualii progresiști

Festivi.al a a luat sfârșit prin in
tonarea Internați nalei.

U N I S T A
M. I. KALININ:

dura P. M. R. pag. 292; lei 100 

Calinin, arată cum trebue să se p-e- 
zin e un agitator în fața massdor 
pentruca i se facă iubit și s imat 
ți pentru a ă- i poa ă duce munca 
cu folos.

Agitatorii nu trebue să se arate 
îngâmfați sau ato știutori tribu să 
spună numai adevărul, sa vo b asci 
simp'u. să știe sa Lămurească par
tinic țoale problemele, iar atunci 
când nu cunosc o problemă s’o re
cunoască în mod sincer și să spună 
că vor căuta să răspundă altadala. 

Calinin atrage in special atenția a- 
gilatorilor, asupra încurajării spriji
nului pe care trebue să-l ctyce mun
ci.orii mijlocii care prin strădania 
lor depășesc norma, fie chiir ca uu 
procentaj mic. Antrenarea ace^lvr 
muncitori mijlocii care sunt ia nu
măr foarte mare poate aduce o spo
rire generală a producției, de mare 
însemnătate.

Problemele pe care le trafea ă vo
lumul lui Calinin. p oblema educa
ției masse'.or largi muncitoare a e- 
ducației tineie.u ui mun.itor sunt 
prohleme ce se pan și partidului 
nostru. Partidul nostru trecând li în

făptuirea unei organi ații unice a 
tineretului muncitor, se servește de 
experiența gloriosului Corn om< 1 l 
ninist-stalini>l. care sub conduv rea 
directă a portidu'ui comunist bol
șevic. crește tineretul cel mai î a- 
intat.

In munca de educare a masselor 
muncitoare dela orașe și sate, par
tidul folosește deasemenea experi
ența partidu.ui bolșevic. Dea.eea, vo
lumul lui Calinin sinte.i ând întEo 
formă simplă, p'ăcută și accesibilă 

experiența sovietică în importanți Ia 
probleme ale educației tineretului, a 
educației masse’.or muncitoare și a 
muncii de agi ație, consiitue un în
dreptar de mare folos pen.ru înțele
gerea și re olvarea justă a aces
tor probleme.

pcn.ru
io.du.cn
pcn.ru
pen.ru


4 DIN C AMP UL MUNCII^
Un nou succes al muncitorilor țti tehnicienilor dela A.C.P.-Petroșeni

Construirea unei roți dințate conice speciale 
care asigură buna funcționare 
a funicularului Aninoasa-Petrila

Până acum, aceste roți se construiau numai in străinătate

Rafionulizându-și munca, reparând 
diferite mașini aruncate la Ler veclu

Muncitorii linia atelierul depozitului C.F.R. 
Petroșeni sporesc productivitatea muncii

Pentru paherea 11 mișcare a fu- 
niculan l'ii care trm pirlă cătb.tn le 
dela mina Anin >a i la si ala ia Pi- 
Irila. suni necesare o s ri I itnaga 
de ins alajii sp.ciile Cu timpul u 
nele țiiese se u aseră. necesitând 
rejșaia.ea sau înlocuirea I r.

Pentru evi.area ev ntualelor de
fecțiuni care ar stagiu fratisporlu 
file de cărbune cu fuulcularu), se 
face un control amănunțit p,- întreg 
traseul. La unul din controalele fă

Din 10 Aprilie o|elarii dela Hune
doara lucrează în contul lunei Mai

Munci.o li și tehnicienii din numeroase fab-ici. u inc și inine 
continua sâ răspândi eu eu'.u iasm chemării la întrecere socialistă a 
dresată de ceferiștii dea .Grivița Roșie”.

— Piiinele re uitate ale Întrece 
au și început si se arate.

Astfel of la ii dela u inele I
S.S.-Hunedoara au ind |di iii fă- 
ua in iua de 10 Ap ilie o ele 
12 programul de producții prevâ-

Comitetele Provizorii ale Sfaturilor 
Populare pășesc la muncă

(Urmare din pag l-a) 
trebue sâ rcspccle cu s'rlctcțe di
rectivele primite deia centru, șl o- 
datâ cu aceasta să manifeste Inlția- 
ti"ă de jos. să țină seama de toate 
particularitățile șl nevoile locale, să 
desvolle economia locală, qă lase 
libere și să încurajeze in'flallva șl 
act.vitalei masselor.

Care este modalitatea pentru ca 
aceste Cornițele Provizorii să se 
poată achita cu cinste de sarcinile 
lor multiple?

Răspunsul este simplu: atragerea 
masselor la conducerea gospodăriei 
locale, la exercitarea puterii locale 
de Stat.

Cum se realizează in practică 
aceasta?

Aceasta se realizează in practică 
prin însăși compunerea largă a Sfa
turilor Populare și prin două forme 
de a'ragcre organizată a masselor 
la muncă in jurul Comitetelor Pro
vizorii șl anume: I. C0M1SIUN1LE; 
2. COMITETELE DE CETĂȚENI

Comisiunile ajută Comitetul Pro
vizoriu șl secf ile sale tehnice spe
ciale la împlinirea sarcinilor PER
MANENTE (de ez. la activitatea fi
nanciară, de învățământ, sănătate, 
etc.J.

Comitete'e de cetățeni se iniiin- 
-țează pentru îndeplinirea unor sar
cini trecătoare, cum ar II: campa
nia de însămânțări, o acțiune sani
tară antl-epidemică, construirea u- 
nul stadion, etc.

Sub conducerea Comitetelor Pro
vizorii, Comisiile și Comitetele de 
cetățeni cuprind un număr mare de 

Angajăm 
DACTILOGRAFA 

cu practică 
fnfermațiuni la Redacția z’arului „ZCHI NOI“

cute acum câtva tiinp, s’a constatat 
că o roată dintra conici necesita 
nea|iarat a fie înlocuita

Mai mi nt.' o asuiun a r >a â din
țata trebuia ini|>ortatâ din straini- 
tate

Insă munci o ii și telini i nii A- 
telierelor Centrale Petroșani, și au 
propus sâ construiască aeeas â roata 
Atelierul lor

Dar greutatea și In deosebi vo
lumul acestei roți dințate a tacul 

rii pornite in cinstea < ile'. de I Maiu

■ ut pentru idivaga I na A; ri 
lie In u.eeași , i li ode 17 
e au dat prima șirj.1 de o,el in 
con ul programului lunei Maiu.

muncitori, țărani nuncltorl, gospo
dine, t'ncrl. Intelectuali progresiști, 
care la rândul țjr au legături cu 
massele Aceste organisme de ina- 
ssă verifică șl urmăresc bunul mers 
a| lucrâr lor respective, tac propu
neri. colaborează la executarea pe 
teren a (întăririlor Cumiletelor Pro
vizorii șl ale organelor sale, apără 
interesele oamenilor muncii, desco
peră șl demască uneltirile dușmane.

In Jurul Comitetelor Provizorii 
trebue să fie activa e din tnassâ pe 
tărâmul muncii gospodărești, ele
mentele cele mal întreprinzătoare 
și cu inițiativă, cure să formeze 
ACTIVUL SFATULUI POPULAR.

In felul acesta in jurul Sfaturilor 
Populare ia naștere — după expre
sia tovarășului Slalln — o rețea în
treagă de organizajiuitl de acelaș 
grad, comisii ș comitete ce cuprind 
milioanele masselor iără de Partid 
ale muncl orilor șl țăranilor munci
tori, focare de activitate organizată, 
modestă, stăruitoare, slra nă de ori
ce spjr t de reclamă, și care crează 
prin însăși această activitate fun
damentul șl esența Sfaturilor Po- 
pu are, izvorul puterii de Stat.

Este limpede că Iară a câștiga în
crederea și ajutorul activ al masse
lor, Comitetele Provizorii nu-și pot 
face dator a. Sarcina lor permanen
tă cea mal de seamă cs.'e de se 
lega de masse prin mii de fire. A- 
ecastă sarcină e e o pot realiza NU
MAI CU SPRIJINUL PUTERNIC Șl 
SUB ÎNDRUMAREA ORGANIZA

ȚIILOR DE PARTID.
Corni etele Proilzoril trebue să

Impus b a (acrea dinților la mașinile 
de tăiat dinii la ro ile obișnuite. 
Pcn.ru re oAarca aie-s i chestiuni 
a fo-t construita o lila ina "-pec ala 
cu aju o ul clreia pat li t i ați dinț i 
la aceste roți cu un dirmetru de 
2.5 in și eu o Lic imție speculei 
Deascilleiua s’I .onsttliit U'i dl>- 
po i iv pe care este așezata roata, 
iar dinții sunt taiiți cu o rabde- 
za. facfindu se totod da și o eco
nomie la timpul de ixi.uți de UJ 
la su a

la construirea acetici r- ți din- 
(ate au contiibuit In iii >d special 
țovat:i,ul Reni o losls și miistrul 
larcaș Lmeric

PRIN CONSTRUIRI \ M E-TEI 
Ri IȚI CARE CONSTITUE l N 
NOU SUCCES AL MUNCITORI- 
l OR Ul LA ATELIERELE CENTRA
LE PETROȘANI SE ASIoURA 
IMN* FUNCȚIONARE A IRANS- 
PORTUI.UI DE CĂRBUNE DU A 
MINA ANINOASA LA PdEPARA- 
| IA PETRILA.

D. GAGEANU

stabilească o strânsă conlucrare cu 
toate organizațiile do massă jț ii 
șt'e să atragă in primul rând In 
domin'ul de muncă ce le este apro
piat. (De ex : Sindicatele jn dorne- 
n'ul producției | in alic domenii; 
U. T. Al. in domen ul școli, al spor
tului, etc.; U I . I) R. In domeniul 
ac ivltățll sociale, al sănătății ș. a. 
m. d.)

încă din primul moment ele tre
bue să-și stabilească un sistem DE 
MUNCA COLECTIVA, îmbinat cu 
ÎMPĂRȚIREA STRICTA A SARCI
NILOR (șl a secțiilor) intre mom
irii săi, cu STABILIREA PRECISA 
A RĂSPUNDERILOR PERSONALE, 
cu VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII 
11OTARIRILOR luate, cu critica șl 
autocritica. Aces'e metode de mun
că, încercate in cele aia: grele lupte 
ale clasei munc luare, constltue che
zășia succesu'ul in activitatea Co
mitetelor Provizorii.

Intr'un timp cât mal scurt, mem
brii Comitetelor Provizorii trebue să 
ajungă cunoscători adânci al tuturor 
problemelor genei ale ale unilălii 
respective, al realități or depc te
ren, ai cadrelor pe care Io au sub 
conducere, al sarcinilor ce rev.'n u- 
nității in cadrul Planului de Stat, in 
cadrul planului de insămânțări și al 
planu’ul local de realizări go poâă- 
rești. El trebue să treacă de îndată 
la lupta pentru impl'ulrca acestor 
sarcini in timpul stabilit.

Muncind cu râvnă. însuflețit de 
dragostea de ratrie și de cauza po
porului muncitor, răspunzând cu în
flăcărare la chemarea Partidului, 
membrii Comitetelor Provizorii vor 
fi la înălțimea sarcinilor mari ce 
stau In fața lor

PIERDUT Buletinul Biroul Popu
lației Nr. 14.527, eliberat de Po
liția Peiroșeni pe numele La ăr Ma- 
ria din Peiroșeni.

Mumi.otii dela atli'rul th p u 
lui C f R P.troțcn' in lupa pu
fni re-ili aru uuci j-ruiu jvjijți 
ridicate cama a 1 ul rodin j Jit ii:c 
inovații hi munci *> tiiadui* a 
repare difciiu* iiu^ÎhÎ v. dii țn- 
cii'ii și o 'irie în • i de r ți n li- 
*aii in ttrjn a

A iței, jj r ngarul P.jdHu i un im- 
|>reunâ cu lânarul la a uț Rusj Pe
nii u u . 1 ' t. p f <111-

gi ca cu n ți oi 11 1 u ni i\c Cu 
ajutorul auvsții role r t mp J d 1 - 
cru la Dfrungir.a u in țitjr a f s’ 
simțitor tedu» J o\. r uf l'-diu a 

reparat apoi o ma lna d- țaial tablă, 
tare era aruncita la fier Vedli de 
ani d<. )l« Cu it - a (a marina țim-
p d dc 1 » j ( J or de tabla a 
foU rcdu-> cu la >ut&.

MEDICII DIN HUNEDOARA 
îngrijesc de sănătatea țărănimii 

muncitoare din împrejurimi
In f ocare Dum’nlcă echipele de 

medici, Urmaclș I >1 sururl de cari- 
lale d n Hunedoara, pornesc ‘a cer
ceteze >a ele d n In prelurlmi. Ast
fel In con unele Pești», Niindru Va
leu N'andru'ul. ectili ele sau ture . u 
p >rnll dn casa in m ă in'ru a vi
rila bolnavii la dom'cllîu. Bolnatil 
nu lost vl/itaț șl tratați pe loc, Iar 
cel găsiți In cazuri grave au lost 
Irlin ș' la șp' al rcntiu a II In crnatl

Mcdlc'l dentiști au lacul deasc- 
ntenl șl o -cric de extracții den'are.

La începui 'aranll fugeau de mv- 
d-cl tilndu-le frică de el, dar acum 
încetul cu Incelul începe să dispară

Incheerea lucrărilor Congresului de 
Salariati Aaricoli

In ședin|a de
.'a după | eZ. 
ac I .i ale a Cot 
a Uniunii, s'ai 
legramc de șal 
lui de oamenii 
tră.

Cu aclamații 
puns cou£resiș 
rijor mc aiurgiș 
lele Uniunii S 
Chimice, tovarășul tzumiuu sirac.

Tov. Miliail Novicov. secretar al 
Uniunii Scrii orilor din R P R a s - 
Iu at Congresul, arătând că sciiit rii 
iși iau angajarnen ul sâ scrie noui 
cărți legate de viața mun.iio-jl .r a- 
gricoji și să traducă in 1 mbaj po
pular din scrierile marilor autc-ri So
vietici.

Au urmat apoi discuții li raportul 
de activitate al Comisiei de reor- 
g-anî’are a Uniunii

ȘEDINȚA DE DUMINICA 
DIMINEAȚA

In ședința de Duminici iiminea- 
ță s’a dat cuvântul tov. Rusu lehim. 
care a tras condu iile discuțiilor 
asupra raportului de activitate al 
Comisiei de reorgani are a Uniu
nii Sindicate or d.- Salariiți Agricoli.

Tov. Petre Canonov a desvoital 
raportul economic care coprinde noul

CITIȚI
FEMEE A 

Și
SATEANCA

I ei enunța tânărul Iaca uș Apoi- 
tu! Ni.-uu a luduș limpjl 1j s hru
ba ea țxjiq 1 >r de aur li 1 >vomu- 
tkc. Până in p c rut lidicarca pom- 

j d'»r gc atr ț»e lu&miot.ca pcmru a 
li iu n.a c rfa fa-.'uta »-u îrhfi*i»i>le 
lUcTil sU u lu • u-
IHuUJ I P u _ <»: C W fiii a'dlt

In_4 lu.. Ap «».u a | tis Cițal a citul 
neajuns. Legând un s.riprle d o 
âfjida de 3 udo ic Cazanul

1 pi tnpa ut .er (.Mc nnui-
t Ha in numai o oi a de către W 
oameni. n.unonii‘indu-be astfel la 
montarea fiu irei pompe dt aer 21 
ore de munca

STWISȚCHI LUDOVIC
corcsp \ul

’i'ca de 'ied'- și >a se spulbere su
pe liț Ile ba ctll - moștenire tria
tă din irexul. Peste lut echipele au 
I s( pr mile cu mulfumlrl șl încre
dere loi arașcasi;!. Astlel Intelect 
p r» naiul midical d n lluned. ara >ă 
alu'e țărănimea muncitoare. AslâzJ 
când reg mal de democratic p pu- 
lara de-chlde larg porțile tuturor 
munci rllor spre lum nă personalul 
mcd'cal 1>I cunoaș'e datoria. Inzri- 
|ind de sănătatea tuturor celor ca 
muncesc.

PUGACEV KLALDIA 
core-poiidentâ roluolară

iui ac către smaicatc'e ae «Han tz 
agricoli din ț>ra s’a inuit is- 
cuții la raponul economic .

S’a pre entat raportul asupra rr - 
ectului de Statut

Toi D Vast eseu po șc iintek Cv- 
mi-iei de reorgani are a l'rtl ii 
Sindiiaie'or Sa'a-i iții r Veri o'.i a 
desioltat raportul și a dat citire 
proec u'ui noului Statut al Uniunii.

S’a pus apoi li vot nmrl Stilut 
al Uniunii Sindi ațelor Salariatelor 
Agricoli, care a fast ap-obat de 
CongTes în uniniml a;e și cu puter
nice aclamații

A urmat alegerea noului C milet 
Central al Uniunii Sindicatelor <a- 
lariaților Agricoli și a Comisiei d; 
Cin-ori.

Au fost a’eșl h C amitelul Cen
tral: Rusu lehim Vasilescu Dumi- 
tru, Rică Ion Drăghici Gheorclie. 
Andriș Ilie. Patnfil llf. , Stefura C.. 
Bu u ca Simion. Lăzi Dumi ru Mi- 
halcea Ion. Lemnaru Muia Ccnal 
Augus in. Po.-escu Mihai Cara i n 
Emeric .Man Ațc'aidru, Piedo iri 
Ion. Țuicu. Ghevrghița, Pacul a 
Nicu'.ac. Ursache Ion Munteanu V - 
sile. Oleniuc Gli. Gu i Gh . Gli- 
gor Sera'im. A-imimi Maria Pe res- 
cu N.. Georgescu \' Andreica ‘ u 
gustin. Dragu N.. C I iifti Pe r ■. 
Ncd etsclcv Ștefan <1 Con nov P re.

S’a dat cuvântul apei tov i’am il 
Ilie. membru al Corni e ului Centrii, 
care a dat <i irc Re o'ulici Congre
sului. care a fost ad'ip.at» prin a- 
plau e prelungite.

Cuvântul de Închidere a Congre
sului a fost rostit de tov. Ru-u 
lehim membru al Comitetului l en- 
tral.

Pcn.ru


EVEHiNEETEL E_Z| L EI
Va!ul de protest împotriva tratatului 

agresiv al Atlanticului de Nord 
ia proporții tot mai mari

14 fruntași ai Sindicatelor Britanice și-au 
exprimat dorința dea participa la lucrările 
Congresului Mondial al Partizanilor pacii

Oamenii muncii din Belgia resping 
tratatul Atlanticului

B UXELLES, 12 (• ud >r) In 
toate ies unil<' 'udust laie dhi Hel
gi eontl uă n uni cs'-afl le oamenilor 
munc' re prnf'steazâ iinpntrlvu 
ad rar I Bel - el la tratatul Atlantl- 
cu uI r'e Nor șl de.liră că sprl|lnă 
Congr'sul Mondial al Partizanilor 
Pieli.

Poporul american cere dreptul să și exprime 
părerea asupra tratatului

NEW-YORK. 12 (Rndor). — Co
mitetul Național pentru Prietenia 
amerlcano-'oviîtică a adresat Con- 
gresulu un apel prin care cere să 
nu recunoască șl să acorde condu
cătorilor popo ului .meri an dreptul 
de a-și exprima părerea asupra a- 
cestui tratat.

Ci NS l IUL DECLARA CA CON
GRESUL NU SE VA BUCURA UE 
ÎNCREDEREA POPORULUI AME
RICAN ȘI A POPOARELOR DIN

In Italia demonstrațiile împotriva
tratatului Atlantic sunt împiedicate

de autoritățile polițienești
VENEȚIA, 12 țllador). — Multe 

sute d p rsoaiie a i ni inif stat in 
fufa sediului jandarmeriei din l'e- 
rn tia cerând elib rar<a celor ares
tați ret ent cu prihjul demonstra
țiilor împotriva tratatului Allanli- 
culu de fiord.

♦ * ♦
NEW-YORK. 1'2 (Rado ). — Or

Femeile din Lidice cer tuturor popoarelor să lupte 
pentru pace ș împotriva dătătorilor 

la un nou război
PRAGA, 13 (Rador). — După 

cum se îtie, în vara anului 1942, 
bestiile fasciste au dis'rus satul Li
dice, împuscând toți bărbații si tri
mițând copiii Si fente le în lagare 
de concentrare.

Femele din Lidice, care au ră
mas în viață au dat public tații o 
declarație in care sprijină lupta 
pentru pace. IN RĂZBOIUL TRE
CUT — spune declarat a — NOI 
AM PIERDUT TOT CE AVEAM 
MAI SCUMP. UNIUNEA SOVIETI
CA Șl ARMATA SOVIETICA AU 
ELIBERAT ȚARA NOASTRA ȘI 
NE-AU ADUS LIBERTATE ȘI PA
CE. 1ATA DECE NOI ÎMPREUNA

Guvernul monarho-fascist din Atena 
a demisionat

ATENA, 12 (Rador). — REUTER 
enunță din surse bine informite, iz
bucnirea unei cri e în sânul guver
nului monarhe-fascist, cri ă care s a 
-gravat în urma succeselor arma
tei democrate și a grevei funcțio
narilor publici.

Actuala cri ă a fost provocată de 
compromiterea ministrului fată por
tofoliu, Sp ros Marke inis, implicat 
într’o contrabandă de devi e.

REUTER arată că la Atenr se aș-

MINE ’ll DIN BORINADE CARE 
FAC PAR IE DIN UNIUNEA SINDI
CALA A MINERILOR AU ADOP
TAT O REZOLI ȚlE PR N CARE 
RISPINO TRATATUL AGRESIV 
Al. ATLANTICULUI.

ÎNTREAGA LUME DACA VA A- 
PROBA ACEST TRATAT DEOA
RECE PRIN ÎNDEPLINIREA AN
GAJAMENTELOR LUATE IN CA
DRUL TRATATULUI ÎNTREAGA 
LUME SE VA APROPIA fU PAȘI 
REPEZI DE UN NOU RĂZBOI.

Consiliul a adresat deaseinenl se- 
na’crllor o cop "e a scrisori deschi
se adie ala poporului american in 
ere condamnă tratatul Atlanticului.

ganizații e do.ale ale Partidului La 

barist American au organi at mee- 

tinguri de protest împotriva trata
tului Atlanticului de Nord.

Toți membrii Par iJu'.ui Laburist 

American participă la campania îm
potriva răsboiu.ui rece și a poli-

CU INTRE? POPORUL CEHOSLO
VAC NE-AM ALATURAT LAGĂ
RULUI PĂCII ȘI PROGRESULUI, 
IN FRUNTE CU UNIUNEA SOVIE
TICA SUNTEM CONVINSE CA 
FORȚELE PĂCII DIN ÎNTREAGA 
LUME VOR ÎMPIEDICA REPETA
REA UNUI MĂCEL. ATROCITĂ
ȚILE COMISE DE NAZIȘTI LA 
LIDICE AU RAMAS VII IN MIN
TEA ȘI SUFLETUL FIECĂRUIA. 
NOI FEMEILE DIN LIDICE CE
REM TUTUROR POPOARELOR 
SA LUPTE PENTRU PACE șl ÎM
POTRIVA AȚAȚATORILOR LA 
UN NOU RĂZBOI.

tcaplă demisia în bloc a membrilor 
guvernu ui monarho- a cist. Vicepre
ședintele guvernului Diomedes și mi
nistrul de Externe Tsaldaris au a- 
vu Marți mai multe întrevederi p m- 
tru a face ca cri a să nu ia pro
porții. i

*

GRECIA LIBERA. 12 (Rador) — 
Sofulis. președintele guvernului ino- 
narho-fascist de'a Atena a pre entat 
Marți seara demisia cabinetului. 

ticii economi.e dusă de guvernul a- 
tnerican.

• * •
OSLO, 12 (Rador), Comite

tul norvegian pentru pace a remis 
Parlamen u ui alte 70 000 de semnă
turi la niemor.u de p o e-.t Injolriva 
tratalu ui Atlanticului, memoriu pre
zentat la sfârșitul lunii Marii ■.

„JoscHbuoetulfoiinieler 
Rușinoasa fugă a primului mini
stru britanic din U|u moașelor 

care ce eau o politică justă

LONDRA, 12 (Rador). — DAI- 
I-Y II'OIIKER anunță < u prile
jul vizitei pe care primul ni nistru 
Attlee a făcut-o Iu (Ihsgo d Ipre a 
p rlici a la un macting al l‘u'Udu
lui laburist, e1 a trebuit sii se fu
rișe e din sala meelingului printr’o 
intrare Iu erulă spie u eu ta o în
tâlnii e cu fun (ionarii particulari 
care dureau să-i înmâneze o rezo
luție cerând imediata retiagere a 
prore, ului de buget, reducer u chel- 
luel ,'o de inarmare ți intensifica
rea legaturilor cu Uniunea Sovie
tică.

< o espondeniul ziarul'i Dtlf.Y 
EXT' 1 1 anunfă lă pe când Attlee 
se aflu In drum spre mietlng el 
a fost întâmpinat de m'inifc’ nti. 
care s<r gau. .JOS f(I BUGETUL 
FOAMETEI ". Ei purtau panca d • 
cu lozincile: DAȚI GOSPODI !■ 
LOR MAI MULTE ALIMENTE”,

I RATATUL ATLAN1 IC ULUI 
ESTE O AMENINȚARE PENTRU 
PAt E".

Obsesie imperialistă
NEW YORK, (Rador). — Gruo 

Pearson. come datorul postului de 
radio Vem-Yo k, a anunfai in 
cursul emis unii de Duminică s aiu 
că Forrcstal. care a demisionat r - 
cent dela deparlamen ul Apărării, 
a inebunit ți a fo’t internat în os
piciul din Retsheda.

Acum citoa timp Furres al a anul 
o gravă criză de neroi ți te afla 
la vi'a lui Tlarriman in Florida,

Potrivit ufirmaț unilo lui Pea - 
s>n, „Foirestul a devenit obsedat de 
ideia că Rușii vor inoada Statele 
Unite". In cursul unei nopfi a săp
tămânii trecute când sirena pom-

BULETIN EXTERN
— Viceguvernatorul insulei Cipru 

a averii at pe toți funcționarii ca 
în ca ul când vor desfășura o activi
tate politică oarecare, vor fi se
ver pedepsiți.

» * »
— W.lkinson. consilierul e:onomic 

al genGalu'ui Clay, a recunoscut pe 
față la o con erință ț nută la Berlin 
că introducerea iniircii occidentale 
ca singura monedă valabilă în sec
toarele occidentale ale Berlinului a 
avut in efect nefavorabil a'upra si
tuați i eccnomi.e din secloarele oc- 
c dentale ale capitalei.

• * *
— Secretarul general al Paitidu- 

lui Comunist Belgian a adresat so-

I’Ak’l 2 (Rador). Comitetul 
de ii gatire al coigie ului Mondial 
al Partizan lor Păci a primit ine- 
■a i n i ar ea a ,4 runla i ai : in
dica. e'or Britanice cari iși expr ma 
dorința de a participa la lucrările 
Cotign -ului. Prlitre aceșt a se afla 
l'r.iii lowkcs | re> d uleie sindica
lelor muncitorilor din Industria c- 
lectr ca l’apwortli, membru in co
mitelui cx cutiv a) sind calelor uiun- 
c'torești din 'ransporturi si preșe
dintele sindicatelor minerilor din 
Scoția.

. * •
BOMBAY, l (Rador). Secre

tarul ren ral al Asoclapei Scrisori
lor progresiști ndl'nl a fo«t arestat 
de pol'lle.

Congresul constitue o etapă Im
portantă în mișcarea pentru pace

VARȘOVIA, 13 (Rador). — line- 
cunoscu ul scriitor progresist danez 
Marini Nexo a acordat un intervlev 
corespondentului Agenției PAP la 
Cop'iihava in care a subliniat că 
activ tatea febrila a ataiâiorilor la 
război se datorește faptului că for
țele reacționare Internaționale iși

„NU MAI VREM SĂPUN FABRICAT 
DIN CADAVRE OMENEȘTI"

NEW-YORK. 12 (Rado ) — O
marc mulțime a manifestat in fi(a 
așa numi u ui , Mu cu al ș iiuț lo i 
industriilor”, unde s’a d-schis li <J 
Aprilie o expo iție a produselor i ■ 

pierilor a răsunat anunțând isbuc- 
n'rea unui incendiu in apropierea 
vilei lui Uarriman, Forrestul s'a 
năpustit in slridi sumar îmbrăcat 
tipund ,.A SOSIT ARMATA RO
ȘIE". Prietenii săi l-au transportat 
imediat la ospiciul din Delsluda.

Pearson a spus că deși prietenii 
lui Forieslul tiu holăril sa păstre
ze cel mai mare secret in jurul a- 
ces<or fapt ', el consideră totuși că 
poporul american are dreptul să Știe 
că Forreslal „nu a fost in toate 
minfile" fu cursul uit m lor săptă
mâni când definea încă funefia de 
npnislru al Apărării.

C;aliști1or belgieni o scrisoare des- 

c isă cerându-Ic să se unească cu 

Ccmun știi în lupta pentru păstra

rea păcii și unității clasei munci

toare di n Belgia.

. * •
— In ziua de 11 Aprilie s’a îna

poiat la Moscova delegeaț a sovie

tică compusă din paetul Surkov, 
lureat al premiului .-Stalin" (șeful 
delegat e ), poet Krujkov și regiso- 
rul Alexandrov, laureat al premiu
lui . Stalin”, care a luat parte la lu
crările Congresului 1 entru pace al 
Inlelcc'ualil r d:n R. P. R.

» ’ »

— Tiibunalul militar din Atena a

SarJar Jalfr urii a să participe la 
Congte ul Mondial al iCrtizaulIor 

‘Pac'l dela Paris.
♦ * •

PARIS, 12 (FaTn). comit tul Na- 
|ion>| pc-n iu | rietenja I anco .„alonS, 
întrunit sub pre- dinția l-i Jioliot- 
Curie intr u noțiune ado ,'ală in 
unaiiin ua'e. ■ i ro'e lai iinpo'riva 
„tutuior ine iacilor d a r nsforma 
(>e france i in a iați i aia ir.ilor 
dela Oradour și imp,trh*a .unelti
rilor revi ioniș ilar germ ini care 
pmn in p.rico pa ca și independența 
Franței și Poloni i’’.

Cuinile,ul Asotiațiii jxnlru piie- 
tenia franco-polonă a Rotarii să par
ticipe la Con ? re ul Mon ial a Par
ii anilor Păcii.

d:>u s ama de pnziț a lor șubredă. 
Planurile agitatorilor la război sunt 
condamna e de intre aga r menire.

In concluz:e. Ne o a declarat că 
Congresul Mondial al Partizanilor 
Pac car- e va Ine la Paris con- 
slitue o e'apa importantă in n șca- 
rea pentru pace 

dus.riale din Germania OcJJentală, 
organi a:a de auto i ăți.e mi itare a- 
mericane de ocupație.

Manifestanțîi purtau pancarde pe 
care se putea ci.i: ,,NU CL1MPA- 
RAȚI DELA UCIGAȘII NAZIȘTI”. 
,NAZțȘTII CONSTRUESC NOUI 

CREMATORII”, „NU MAI VREM 
SĂPUN FABRICAT Dl s' CADAVRE 
OMENEȘTI”.

Corni.ciul de organi arc al ma
nifestației a dat publiii-ății o de- 
claiație in care arata ca produsele 
expuse provin din fab ici conduse 
de industriași na i ș. criminal; 
de răsboi. Deasemeni in d.clarație 
se ara ă că unii indus.rii-i germani 
oferă ga e otrăvitoare, iar alții ex
pun produse furate din Cehoslova
cia de na iș i.

in e„i o ialul său d. Luni, iarul 
NEW YORK POST adresea ă ua 
apel americanilor să nu vi it<ze a- 
ccastă expo iție.

Numeroși pjtiș i civili pă isc In
trarea în expo iție, iar detectivi par- 
tkulari pa esc clădirea in care in
dustriașii na iș.i și-au expus pro
dusele.

condamnat la moarte alte trei per
soane sub motivul că au dat ajutor 
armatei democrate.

» ’ .

— Telepre s anunță din Manches- 
terc ă trei mii muncitori de cu
loare, șomia a deoa.ecc proprietarii 
întreprinde,i or Ireale au hotâiit să 
nu mai angaje e muncitori de cu
loare.

» * .

— llniunea Internațională a Stu
denților a adresat organi ației stu- 
dcnțeș.i p.ogresis.c din Cuba o te
legrama in care i i exprimă adânca 
ei durere fenol a asin areoiirasă 
a lui Aus o Fuen.is, licepieșcjinlelc 
Federației S.udenți or din Cubii.
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