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Spre un nou avânt al 
întrecerilor

lui I
Pe întreg cuprinsul iiidețulul aus

tru, u Bilne. in fabr ci J urine ca 
ră pun ape'u ul lefcrlșt’lor dela 
.,<îi I Ița Roșie" se desășoiră cu 
u 'ntensl ale mereu crescândă Iii re
ci r’ soc'a'lMe Iii cinstea zilei de l 
Mal.

Pe baza anr.a amen'elor luate, 
muncitorimea i In ri d n V»lca Hu
liri duce n luptă plină de ovâ"! pen
tru indeplln' ea șl depăzlrea sarcini
lor ce-l rev'n In cedrul Planului de 
Stat.

Minerii d’-'n Jleț-Lone'i Incri nză 
de câteva zile tn contul lunii Mal. 
Minerul fHrlch Ștefan dela aceeași 
■■In. du cărbune In cnntul luul' \u- 
gns . M'ncrT do'a An'noa a — care 
până acum câtva timp erau codnșl, 
prin In'r ceri soc'al's'e au reușit să 
se așeze Iii locul al doilea Intre cx- 
ploatlr1.

Mat mult div'ât atât. întrecerile au 
Inc put să dcv<nă metoda de muncă 
»l pentru rrupele slndica'c Porn'nd 
dela obiective concrete, Întrecerea 
in re grupele slnd'cale s’a rest ânt 
șl asupra aetlv'tat'l dl» miră an"n- 
Jâm! n ’nt ecer’ sociali e noul gru
pe de mineri Astfel dîn ziua de 21 
Apr'l'e un număr de !31 crupe sln- 
d'ca'e tn Wreața Valea J'u'ul se a- 
flă în fntrec"re Iar numărul lor 
crete zl de zl. Dintre ae stea, gru- 
pe’e iul '’z'Iagy Ion șl Marian Nlco- 
lae. depă Ind angalamente'c luate. 
re.iH’erzî Pln'c depășiri de normă 
Ia exfracfla de cărbune, rrlma cu 38 
Iar n doua cu 42 la sută- Evinnlul 
lor e urmai de numeroase alte 
grupe.

Li mina An'noasa, grupa de tineri 
condu'ă de BMIn Petru a r-allzat 
până acum cea mal mare economic 
de exnloziv pe exploatare de "0 
la su'.ă.

Toa* “ aceste ’npte ne ardă că în- 
tr' cnr'le snrta'ls’e au luat In vn'ea 
Jiu'ni. un avânt uemaitn'â nit, au 
luat cu adevă’at proportl' nemal- 
at'nse până acum. ReriiPat-le ,or 
n’au întârziat să apară Ele se ron- 
cret’zează în însemnatele depășiri 
de normă, n economiile de exploziv 
și material lemnos, ș. a

Cele mal frumoase rea Iză i au 
fost însă obținute acolo unde intre- 
cerile au fost mal bine organ'zate. 
Iar in'recerlle au fost mal bine or
ganizate acolo unde importanta lor 
a fost lust apreciată de către orga-

LUCRĂRILE CONGRESULUI MONDIAL 
AL PARTIZANILOR PĂCII
LA PARIS

DIBCUHIBIjKILE 
rostite de scriitorii sovietici 

flLE^RNDRd FRDEEV 
și ILYH EHRENBURG

Luând cuvântul Ia Congresul Mon
dial al Partizanilor Păcii, Alexa dru 
Fadeev, șeful delegației sovietice, a 
rostit un important discurs spunând 
între altele:

,,ln ultimul timp se aude tot mai 
des repelându-se cuvântul propagan
dă. Ca sa nu existe nicio neînțele
gere voiu anunța mai întâiu de toate 
că mă voiu o upa în raportul meu, 
de propaganda pentru pace împo
triva ațâțătorilor la război.

Nu pot spune că p pi anda pen
tru pace ÎTpo.rivi ațâțători cr la răz
boi ar fi profesiunea mea.

Dar conștiința publică, care este 
reprezentată în această sală, unde 
s’au întrunit oameni din peste 60 
de țări, reprezentanți ai muncii ma- 

în cinstea 
Mai 
nl/ațllle de Partid șl de slnd'cult. 
acolo unde ela au Inel considerate 
ca , pârgle cu u uterul căreia clasa 
muncitoare este chemată să truns- 
lorme loa'ă viața economi ă șl cul
turală a tării pe l ază socialistă”.

Dar ch'ur la czp notările unde In 
direcția organizării întrecerilor s’au 
obf’nu' succese Impor'ante, au mal 
rămas o seamă de lucruri de lăcut 

I a An'noasa de pildă, unde s’a 
■nunc't acum mul mal I rochile de 
că1 In lun'le trecute, iu nial rămas 
mal bine de 20 grupe care rb'a a- 
tlng sau nici nu îndeplinesc nor
mele

$1 aceasta se dzloreșle faptuiu' 
repr< zen find o C ’uză coo-ună tu

turor cazurilor nu mănăl are — că 
nu t 'ate f'C’Tpele au ’ost • ii're-atc 
In In'recerl, Iar m al doilea rând 
pentru că nu luate crupe e muncesc 
după metoda preluării lucrului după 
Pccare schimb.

Dar tocmai condlflTe uoid ,n care 
va li ' ă i-ătorltă anul ac s'^ mărea
ța zl de I M'I. cer o intensificare a 
înfrecer'lor soc'a'lste. I ărgl ea lor h 
toate ec’Tp le înseamnă niensl’lca- 
rea bătăliei centru plan, p rtru rea
lizarea Iul înainte de termen, doct 
Intăr’rea noas'ră economică Dar n" 
numai atât Succesele re ca-e mlne- 
r I le obț'n in aruncă sunt ou*ern1cc  
cărămizi pe care el le a cază la ba
za unei păci trainice-

§1 acest lucru Incumbă noul sar 
clnl organizațiilor de P-rt'd ii sin 
dlcale in ceea ce privește In'recerll 
soc'allste. întrecerile vor trebui sf 
la un nou avânt, vor trebui să 
prindă noul masse de mtinUt'’rl ca- 
până acum au rărnrs în a'ara • ■ 
Munca do arltațle tr bue S se d r 
fă'oare ș’ In d'rectia lărgirii nmto 
del preluării lucrului după flecare 
Schimb.

Sarc'na de a !mp*lma  un rl*m  șl 
mal viu întreczr’lnr socialiste e In 
ace’as t'mp o sarc'nă de cănelente 

de 'no're a llecrui om al muncii/ 
Pen'rucă d? lndepTn’r>’-> el este 

strâns levată îndepl'mrea angaln- 
r en’elor pe care oamenii ^uncl din 
Valea Jiului și le-au luat de a lupta 
rentru apărarea păcii, iar ndepllnl- 
rea angajamentelor lua c in c'nstea 
Iui 1 Mal inseamnă transformarea In 
fapt a hotărirll lor de pace, Inseam- ■ 
nă puternice lovituri date Imperia- [ 

llsmului ațâțător la un nou război- 

nuaie și intelectuale, oameni de di
ferise convingeri poli ice și credințe 
religioase, această conștiință publi
că, care în ciuda sforțărilor duș
manilor păcii și omenirii, și spre 
marea noastră bucurie, duce departe 
în lume vocea adevărului și a ome
niei, mă face să susțin cauza dreaptă 
din tot sufletul.

Nu po! spune că războiul se află 
de pe acum în pragul cămin lor 
noastre. Dar aceas a se datorește nu
mai faptului că popoarele lumii nu 
doresc război, ceeace o dovedește 
acest important Congres pentru apă
rarea păcii.

In numele milioanelor de oameni

(Continuare in pag. IC)
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N ÎNTÂMPINAREA ZILEI DE 1 MAI |

MINERII DIN LONEĂ ȘI ANINOASA ÎȘI INTEN
SIFIC Â EFORTURILE PENTRU CÂȘTIGAREA 
LOCULUI DE FRUNTAȘ ÎN ÎNTRECERILE 

DIN VALEA JIULUI
DIN 23 APRILIE, MINERII JDIN LONEA DAU CĂRBUNI IN CONTUL 

LUNII MAI
In înlAmoinauu zilei de I Mai, mirerii exploufâr.i carbomlere dela Jie(-Lonea se găsesc t» 

întrecere aucialitjla cu minerii din Aninoasa.
întrecerea dintre cele două exploatări se desfășoară cu intensitate. încă dela începutul lunii 

April ie, minerii dela Ji<(-Lonea, realizează z Inie depășiri de program de pesle 9“ ,.
La începutul acestei luni, minerii din Aninoasa nu stăl au prea bine cu producția: erau sub 

preliminat. Insă Io târârea lor de a câștiga drapelul inliecerii cu cei din Lonea, a făcut ca diagrama 
produefiei acslei m ne să crească vertiginos. Pe intervalul 1—23 Aprilie, minerii din Aninoasa au 
depășit programul in medie cu 8,3*/.t

MIM Ml Dl I A LONEA IUPI,< Șl El CU ÎNDÂRJIRE PENTRU A NU CEDA LOCUL 
FRUNTAȘ CllCR DiN ANINOASA. CU O DEPĂȘIM MIDIE DE LbC GRAM I I 9,4l . IN 
ZIUA DE 23 AJ-RiUF, MINERII DIN1ONFA Șl-AU 1NC HI IAT PROGRAM UL Dt I RODUCT1E. 
PE l LINA CURENTĂ DUPĂ ACEASiĂ DATĂ, MINLR1I Dt LA LONEA LXIRAG CĂRBUNE 1N 
CONTUL LUM I MAI.

lje n area săibăloare a oamenilor munc i dela 1 Mai ne mai despart doar căfeva zile Minerii 
din Lonea se mcr(in in frunte cu 1,1 procen'e; insă felul cum minerii din Aninoasa au reunii să lichi
deze cu rămâreiea în uimi și ră realizeze f umoase depășiri de program p, întreaga m nă, expiiaia 
hotărârea lor de a câștiga drape'ul întrecerii oocia'isfe ce va fi decernat la 1 Mai minerilor dera 
exploatare care va încheia luna Aprilie cu cele mai Irumoase sucsese in muncă.

NAN RINGUL 
fosta capitulă a’ K^unautangulu 

A FOST ELIBERAT
NANKIE'G, 24 (Rador). 

Duminecă dimineața forțele 
popufare Chineze au eliberat 
Nanhingul, capitala Koumin- 
tangului, Unitățile armatelor 
populare au intrat prin partea 
de Nord-Est a orașului, ocu
pând toate punctele impor
tante, inclusiv clădiriie insti
tuțiilor guvernamentale.

LA PRAGA

Numeroși delegați au Continuat sâ aducă 
Congresului salutul și adeziunea fierbinte 
a popoarelor iubitoare de pace de prelutinden’

PRAGA. 25 (Rador). — In șe
dința de Sâmbăiă dimineața a sec-
țiunii di la Praga a Congresului 
Mondial al Pai izanilor Păcii d le
gații au salutat călduros pe dele
gații sosiți de a Congre-ul di t Paris.

Delegații au primit cu multă căi 
dură pe sirii.orul sovie ic Constan
tin Simonov care a sosit pentru a 
lua parte la lucrări’e Congresului.

Gabriel d’Arboussier a transmis 
pariicipanți'or la ședință un salut 
fierbinte din partea Congresului Mon 
dlal al Partizanilor Păc'i dela 
Paris. I>upj ce a luat cuvântul re- 

| prezențantul Greciei Libere, rep e- 
zen an ul forțe’or anti.fnsciste d mo- 
crate ale Germanici și alții a luat 
cuvântul Fedorov. de două ori erou 
al LLR.S.S. care a transmis Congre
sului un salut fierbinte din pârlea 
mișcării de partizani din timpul ma
relui război pentru apararea Patriei.

De când PRULIHR GAfNR 
a fost aleasă primar la Bouțarul de Sus

TREBURILE
La cârma salului Bouțari au stal 

umili oiimeni, Nenumiralt primuri 
uu fost oțezafi in / un/ea comui ei 
și lot .ilăfiu au fott schimbați. Sa
lul a rhmiis insă apmupe ucelaș: Mi- 
răcăc.os și slab goț.poJurit. Acum,

El a urat tuturor d legațili r Cong e 
sului și tuturor partizanikr păci n i 
succese în lupta peo iu consolidarea 
păcii in lumea întreagă.

* * .
PRAGA, 25 (Rador). — Ședința 

de Eâmbătă după amiaza a secțiu
nii dela Praga a Congresului Mon
dial al Partizanilor Păcu a fost des
chisă cu difuzarea discursului ținut 
la Paris de fostul ministru francez 
A ves Farge- O delegație a Uniunii 
Tineretului Cehoslovac venind dela 
meetingul in cadrul căru'a a avut 
loc fuziunea organizațiilor tineretu
lui c h ți slovac, a fe' citat pe de
legați' chine pentru eliberar-'i 
■■ unkingului și le-a oferit flori ..

Ion Chirilovici, reprezentantul C. 
G. M ain R. P. R. a declarat că po-

(Continuare în ptag. IV-a)

MERG BINE
rumul d vreo călina ani s'a mj 
innioral pul n. dar tot uu ma Ti
mus mullf dt fă<uț

PânS intr'o 2 — era prin Io .m- 
n. anului trecut — lonarSș i deia 
Partid năiând tS treburile comunei 
nu s’au prea rchimbr. au inccprit 
nl se sfătuiască cu țăranii munci
tori să al agă uu nou primar. Așa 
a fost aleasă in fruntea s ului tm. 
Paullna Găină „primăriță", cum îi 
spun acum cei din comuni.

• * •
La inceput a lost privită cu o um

bră de neîncredere de mulțL
Vn I insă o priveau cu dușmănie: 

chiaburii satului in frunte cu preo
tul Petreanu Ion și cu notarul ZoItL 
Ziceau că o femec nu roate si con
ducă un sat întreg Dar ei tocmai dc 
asta se ten eau: știau ci Iov. Pau- 
I na e o femec Iiotărîtă și activă, 
știau că e membră de Partid și e 
energică, știau că dacă ea va fi a- 
Icasă pr'mar n'o să le mal n eargS 
prea bine ..afacerile”. De asta ?e te
meau șl ațâțau lumea împotriva ei. 
Unii n-ai slabi de minte i-au ascul
tat, dar cei mai mulți au ales-o cu 
încredere.

Intr'o noapte i-au spart geamurile 
dela casă s'o sperie. Dar ț'-ai găsit. 
Nici vonur'le, nici amen'nțărfle n’au 
speriat-o pe tov. Găină. S’a apucat 

i iu. ă 'e reabă ți lucrurile ou în- 
c put să se sch mbe.

După ce s’a sfătuit cu tovarășii 
d' la Partid primărița sf-a făcut

(continuare tu pag. If-a,



SPOR T
Jocurile de îoot-ball de Duminecă

CFR Simeria a terminat la egalitate 
cu echipa maghiară S. C. M. A. V.

Cum luptă gazeta de perete a organizației de Partid 
din plasa Sarmisegetuza în campania 

msamanfărilor de primăvară

In Jmliț. evenimentul S[xir,iv c,l 
uzai important. care a avut Ic zi
lele tre utc. I a con li uit matchul 
de fool-ball dintre e Iii, a CI R.- 
SLuioia și echipa maghiari S C.M. 
A.V. 2-2 (1-1). Matchul s'a bacurat 
de <i mare j> pu ari ale. Au partici
pat cea S mii de spcc.alo i Sco
rul este de chis de ifl re C.F.R. Si
meria, în al cărui joc a fost o 
■oi de duritate la care oaspr (ii au 
risjnin. prin r'un joc cavaleresc.

Primul mi an s’a terminat cu re
zultatul de 1-1.

In repriza I!-a CFR.-Simeria în
scrie al doilea grai, după circ jo
cul devine mai activ din ambele 
pir țl

Eclrîpi f roviară maghiară reușește 
si egaleze în minutul SO.

C.F.R._Simcria a avut o zi fiu- 
moasl în care și a ară a! posibi'i- 
tlțile fața de o echipa, crre consli- 
tue un adversar serios. Mai a'es îa 
repriza doua, simerienil au făcut un 
joc tehnic și bărbătesc.

Qasp ții au avut o atitudine d m 
ui. Datorită tenacității și încrederii 
în forțele proprii au reușit să e- 
gajeze, deși publicul a încurajat 
foarte mult echipa gazdă.

„Viscozn**  — C. S. Armata 
Deva 5-1

planul d muncă. $1 așa, din toam
nă p'til acum, 6 podețe noui au 
fost construite în sat prin muncă 
voluntară, și s’au reparat vreo câ
teva uliți.

La primare, Iarăși s’au făcut 
sch'mbări. Notarul care până atunci 
nu dăduse nimănui socoteală de 
banii comunei s’a văzut tras la răs
pundere. A fost schimbat. Și de când 
în locul lui a fost pus un tânăr ță
ran sărac numai în două ăptămâni 
«jin banii încasați pe cărțile de vite 
au intrat 5.000 lei în cassa primă
riei, adică o sumă care mal înainte 
nu se strângea într’un an de zile-

• • •
In sat era o cooperativă pe care 

o conducea chiaburul Regu Mlhuț, 
La îmbogățit și pe el și pe a’ți câți
va chiaburoi, dar sărăcimea n'a avut 
nici un folos pe urnra ei.

Tot primărița a fost aceea caro 
împreună cu membrii de Part'd a 

organizat în Bouțari o nouă coope
rativă pusă în folosul țăranilor să

raci.
Cârciuma Iul Pionisle Bugarfu a 

iost fuată pen’ru loca! al cooperati
vei. Mobili rul celei xechi — pe care 

chiaburul Begu încerca să se facă 
stăpân — a fost deasemenea dat 
cooperați vei noul. Și după ce totul 
a fost Rata marfa n’a întârziat să 
vină. De'a pânză de tot felul Până 
la bocanci, pălării, chiar șl băuturi, 
tot au țăranii săraci acționari ai 
cooperativei

Numai In săptămâna trecută s'a 
vândut marfă de peste 130 000 Ici. 
Șl au puful să cumpere toți, chiar 
șl cei mai săraci, fiindcă li s au vân
dut acțiuni cu numai 250 lei.

Teren: arena ..Minerul1"

Scorul mare se datoreșie faptului

De când PAULINA GĂINA a fost
aleasă primar la 

TREBURILE
(Urmare din pag, l-a) 

că mi ilarii au Venit ci( o echi(xă des- 
rampeclaiă. țiatru dintre jucători, 
fiind plecați in concediu.

Oaspeții au dovedit lin joc de ca
litate, încă Vis oza a reușit să do
mine printr’un joc de coeziune co
lectiv. Matchul a decurs într'o at 
moșieră amicală.

Arbitrul tov. bazar a fost corect.

C. S. Amnoasa-- I . A. M.

Tg.-Jiu 2-0 (1-0)

A fost un matefa amical frumos.
I cliipa oaspe a . vu* * o înaintare ine
ficace, in schimb apărarea a avut 
o comportare frumoasă. In special 
por arul a dai dovadă de caitați fru
moase, și fără de care scorul era 

eu mult mai mare în favoarea gaz
delor.

Arbitrajul a fost bun din partea 
tov. Codea care a dat astfel posibi- 
tatea desfășurării unui joc frumos.

Jocuri amicale în cadrul 
diviziei A

<TA—Politehnica 4-1
ICO—Dinamo 2-2
jiu'—combinata orașului Sibiu S 2
C.S-Mediaș—CFR.Cluj 2-2

Bouțarul de Sus
MERG BINE

Acum comerclenții și cârchimaril 
satuluî, Bcgu, Bugariu și Slăncioni 
Citi orghe — d’n a cărui prăvălie s’a 
luat o parte pentru localul căminu
lui cui'ural — se plâtiR că „i-a o- 
■orât cooperativa”. Nimeni nu tnai 
cumpără d' la ei: la cooperativă se 
găsește totul mai bun șl mai offn-

ȘU.iu cârclumarii șl chiaburii dece 
un trebuia aleasă for. Panlina Găi
nă primar. Nu pen'rucă „nu știa să 
gospodărească satul” ci tocmai pen
tru că c o fenice inimoasă, legată 
de interesele sărăcimii și înverșunată 
împotriva jefuitorilor și exploatato
rilor.

• * •
Dar nu e numai atât. R a’izirile 

gospodarcț'i n'au împiedicat-o pe 
tov. Paulina să lupte mereu pentru 
îndeplinirea marei sare ni: insămân- 
tările. C u toate <ă abia a um de cu
rând a veni1 vremea potrivită semă
natului, împreună cu ceilalți mem
brii de Partid a mobilizat țărăni
mea săracă la muncă ți a neghiat 
ca ți chiaburii care încercau să sa
boteze campania iusământărilor — 
să pornească la insăminfări.

In câteva zile — mir înainte de 1 
Hai — planul de insămănlări ua 

fi îndeplinit.

* * .
Ațezată la conducerea satului, 

țăranca săracă Găină Paulina a 

făcut ce n‘au făcut tofi ch<aburii 
caic rund pe rând au fost primari.

Poduri noui, o cooperativă care 
aprovizionează cu de toate țărăni
mea săracă, pjanul de insământări 
pe terminate... iată ce a putut face 
o femee cam a muncii cu tragere 
de inimă ți e legată de interesele 
celor săraci.

N. MIHAELA

Gazetelor de perele dela țiră le 
revin sarcini tiii[X>rtante, acum ca 
și |>e viitor, ele având importantul 
rol de a busține campaniile agricole 
ini'late de l'art d de a d svolta vi
gilența de clasă fn fierari' țăran mun
citor. ducând o inte-n ă campanie de 
demascare a acțiunilor sabotoare ale 
chiaburilor.

Gaze a ce.â|enoa>că a o:g de Par
tid din Sarmisegetuza a înțep s î ,lr'o 
bună măsură acest lucru. Principala 
ci preocupare a fost de a susține 
campania de Insămânțări, eviden
țiind și dând ca țxemplu munca ță
ranilor săraci caat au răspuns mai 
grabnic și conș ind >s chemării Par
tidului.

I’e de altă parte, ea s’a ocupat 
mult cu demascarea chiaburilor care 
încercând să se pună de-a-LUrmezișul 
vroiau să-și lase pamâniurile neinsl- 
mânțate. Această gazetă Întrebuin
țează pe o scară largă desemnul, 
caricatura, ceea ce au făcut-o mai

LENIN — Despre cooperație
Editura P M. R. pag 20; Lei 6

Broșura „Despre Cooperație” cu
prinde două ar icole apărute fn zia
rul Pravda în luna lanua ie 1Q2J, 
articole în care Lenin arată rolul 
important al cooperației în epoca 
de construire a socialismului, într’o 
(ară în care mijloacele de producție 
aparțin Statului iar put rea de Stat 
c în mâinile clasei munci oare.

Planurile fanteziste ale vechilor 
cooperatori. începând cu Robert 
Owcn, vorbeau de o transformare 
pașnică a societății moderne prin 
socialism, fără a ține seama de 
cucerire a puterii po i ice de către 
clasa muncitoare, a răsturnării do
minației clasei exploatatel e. Socia
lismul u opic .cooperatist” consiiera 
că dușmanii de clasă pot fi trans
formați fu colaboratori de c'asâ și 
războiul de clasă, într’o pace de 
clasă prin simpla încadrare a popu
lației în cooperative.

fn realitate, fără lupta de clasă 
pentru puterea politică în stat, so
cialismul nu poate fi înfăptuit.

Dar când puterea de stat se află 
în mâinile clasei munci oare, când 
puterea poi.ică a exploatatorilor a 

fost răsturnată și mijloacele de pro
ducție sunt în mâna statului, atunci, 
zice Lenin „suntem îndreptățiți să 
spunem că simpla creștere a coope
rației este ideniică pentru noi cu 
creșterea socialismului”. Atunci ac
centul nu se mai pune pe lupta po
litică. ci pe munca pașnică, o ga- 
nșzatorică, culturală. Se începe lupta 
împotriva analfabetismului și pentru 
ridicarea nivelului cultural al țără
nimii. Munca culturală în sânul ță
rănimii, are ca obicc.iv economic 
organizarea ei în cooperative- Par
ticiparea țărănimii trebue să fie con-

A apărui:

CAETUL CULTURAL Nr. 5 
în Editura C G. M.

cu un bogat material închinat zilei
de 1 Mai

In cuprins: 1 MAI de V. Maja- 
kovski. în traducerea lui 1. Cosan; 
1 MAI (cântec) de M. Vescan —
Th. Brudiu; ALTADATA IN ÎN
CHISOARE. versuri de Sebas’.ian 
Agnezia, 1 MAI versuri de Veronica 
Porumbescu; PE DRUMUL DELA 
CEPAR1, cântec de M. NegTca; 1 

atrăgătoare și de mai mare efect.
Ași, într’o zi gazeta a apărut cu 

o eaiicatura a chiaburului Viina 
Vaîda care cu tot timpul înaintat 
nu .’a ațruat să însămânțeze, p'.im- 
bându.se tor a Z‘ua ,,fara rost’’ p in 
comuna Gazeta arată ci acest c’.ia 
hur a fost comandant legionar, iar 
acum ui timp ce se plimba p in sat, 
înecarea a l.mseze vonur. prin care 

sa descredileze cooperativa

Articolul a avait un dublu r< Z.ul- 
lat. Ch'ahuriil, intov. rășindu-ăc cu 
alții de teapa lui ca Mi ulescu Mi- 
huț fost țărănist, cârciumarul spe
culant vaîda Adam și fostul piu 
(onier afacerist Maiăuț Sinii, n, au 
spart geamul gaze ei. d mascându-se 
ei singuri ca dușmani ai celor ce 
muncesc.

Țărănimea munii.oare insă a de
venit mai vigi etilă. Ea a obligat 
pc chiabur ră pornească la insămân- 
țări fără nici o întârziere

CE SA CITIM

știentă și de hună credință Țără
nimea trebue educată în acest s, op.

In cooperație, in special Iu ca 
agricolă. Lenin vedea o cal- de na- 
țizare prac’icâ a to țarismului >cce- 
sibi'ă înțelegerii păturii (Hrăniși ca
lea de trecere dela mica gospodărie 
individuală, la mari a ociații fără- 
neș i de producție, la colhozuri

In faza n.c.p.-u'ui, în vederea des- 
vollării agriculturii, țărănimea tre
buia antrenată <pre opera de cons
trucție so ialistă p in cooperație prin 
înrădăcinarea trep.aLă a principiilor 
colectivismului în agricul'ură. |a în
ceput în domeniul desface ii produ
selor agricole, apoi în acela > pro
ducției lor.

Eroii muncii socialiste împlinesc înainte de 
termen planul însămânțărilor de primăvară

Agri.ultorii. Erei ai Muncii So

cialiste din Cuban. constituie o 

pildă de organizare a muncii agri

cole în campania de insămânțări din 

primăvara accas a.

Colcc'ivul sovhozului .Kuban”. 

premiat cu ordinul „Lenin”. condus 

de Eroul Muncii Socialiste. I. A. 
Prudnikov, a îndeplinit plinul agri
col însămânțând cu cereale o supra

față de 12&0 hectare în timp de 

trei zile de muncă. O mie de hec
tare au fost însămânțate prin apli
carea metodei încrucișate.

Treisprezece muncitori din sovho

zul „Tihorcțki” care au fost distinși 

anul trecut cu titlul de „Erou al 
Mun.ii Socialiste”, Încurajați de

MAI versuri de Mă ina CajaI; GRA
FICUL, versuri de Ion Gh. Boldici, 
ULTIMA ZI. scenetă de Oh. Nc- 
guriță; SUL1CO, cântec georgian; 
DOI TOVARĂȘI, scenetă de Ana- 
tolie Globov, traducere de Svellana 
Marosin; INDICAȚII DE REO1E de 
Radu Miron.

Gazeta de perete folosind ca
ricatura a denia,, il p Ițind
Pavel care dea nien a nu voia sa și 
in nuanțeze [âniăn u Ani, olul arată 
concret ca așa cum in trecut acest 
chiabur era un du-,ma,i al celor să
răci este și a.um

„Șii bine se -pune li articol
imn pentru 3'tOJ lei Hand l-a 

scos pe Iun Zdrăncaii din casa si 
cum Alexandru Valau a murit pe 

drumuri |>ur,at de el pv n judecăți , 
și cum a cunipă at el. pe bani în
șelați ca-ele dela Râul de Moi”

Țărănimea muncioare a silit și 
pe acest ijpabur •> și însămânțeze 
pământul.

In acest fel. gazeta de perete a 
organizației PMIt. uin Sarmisege- 
luza a dcvAnit un bun mijloc de 
a desvolta vigilența de clasa a ță
rănimii muncitoare devenind un mc- 
tor important In buna realizare a 
planului loial de Insăm ânțări.

Lenin era conștient că această În
rădăcinare a principiilor coketivis- 
mu'ui e ches iune de timp .Trans
formarea micului agricult r transfor
marea in regii lui pi li ologi și • de
prinderilor lui, este o opri care 
cere generații A rezolva această ț ra- 
blemă... aceasta o piate face nu
mai baza materia'ă. tehnica, între
buințarea în proporții de masă a 

tractoarelor și mașinilor în agrjcul 
tură electrificarea în proporții de 
masă” spâne Lenin

S'adiu in î t de drsvoltare il agri- 
culturii :<> i ice actuale se dato- 
rcș'e orien , ii juste pe car: î dat-o 
Lenin acestei nh'rmt in m men
iul când ea constituia un impas, greu 
de rezolvat.

Din Uniunea Soviefi^ă

grija Par.idu’ui Comunist (h) și a 

Guvernu'ui Sovie i ■, lucrează cu și 
mai multa râvnă în campania fnsă- 
mânțărilor de primăvară din acest 
an.

„Eroii Mun.ii Socialiste”, tncto- 

rișlii Ivan Kudinov și Egv Tkic v 

și brigadierele Maja Leon ieva, 

Tatiana Beșta.- și alele nu p’cacâ de 

pe ogor până ce nu depășesc nor

mele.
Directorul și agronomul șef >1 

colliozu'ui amin it mai sus și „Eroii 

Muncii Socialiste”, P. Konoplev și 

N. Tverdoglcbov, conduc operativ 

muncile agricole și lup a pentru 

perfecționarea metodelor agriculturii 

socialiste. Rezultatul este că sov

hozul „Tihorcțki” se enumăr» prin
tre primele din regiune care au ter
minat fnsăinânțările de orr și de 
ovăz pc suprafețe mari și termina 
acum și însămânțările de lucerna și 
floarea soarelui.

Sovhozul „Priatov”. al cărui direc
tor este „Eroul Muncii Socialiste”, 
L. Hudovcrdov, a Impținit Înainte de 
termen însâmânțări c de grâu. Trac
toriștii din acest sovhoz au semă
nat cu puternicele tractoare „S-SO” 
câte 150 hectare într’un singur 
schimb.

b%25c3%25a2ndu.se


Apelul Federației Sindicale Mondiale câfre muncitorii 
din lumea întreagă cu ocazia zilei de 1 Mai

Cu ocazia silei (le 1 Mai, Fede- 
<aț a iidi.ula Mondiala a la'isat un

1 către oamenii n uncii din lumea 
întreagă, clieniându-i sa dea acestei 
sărbători o cri mai mare amploare 
pentru a ar la lunii In regi forța șl 
vo nta sp rațiile :•! nade'diile, liotâ- 
rlrea fermă ,.de a lupta pentru a 
alin ■(■ oh colivele pe care clasa 
muncitoare și le-a fixat in toile ță
rile".

Asupra lumii spune apelul — 
apisă astăzi arrenințar le crizei eco
nomice șj a războiului.

Acestea sunt două manifestări ale 
■Ceie'u | sil rl socialo șl economice: 
donilna) a capitalului monopol st.

Criza economică șl amenințările 
de războlu vor i ros oca in inod Ine
vitabil uriașe conflicte sociale.

Amintind cauzele conflictelor so
ciale de asti/zi, apelul spune mai 
departe:

R*  prinderea marilor conflicte so
ciale care vor istiucnl in mod inevl- 
tab I, din cauza crizei, — fiindcă 
muncitorii se vor apăra, eade in 
întregime pe seama capitalului mo
nopolist hrăpăreț.

Monopolist 1 au ulral politica do 
refacere pașnică a lumii, de coope
rare șl de ajutor reciproc, procla
mată in timpul răzbelului. Iu l/ic 
de a urma această poli Ică, el au 
impus politica câștigurilor specula
tive ne I r itate și de pi egăt re a unul 
■ou război.

Ocupându-se in continuare de pe
ricolul războiului — după ce de
mască manevrele criminale ale im
perialiștilor ațâțători la război, a- 
pelul spune:

Trcbue să dăm alarma.
Să ne organizăm eforturile șl să 

luptăm cu toate mijloacele pentru 
pace. In colaborare cu totl partiza
nii > ăc I din toate tă ile, fără deose- 
b re de rasă, sex, uafli'iial tate, con
vingeri politico șl rcllg oase, să 

crecm FRONTUL MONDIAL Al 
LUPTEI PENTRU PACE, împotriva 
ată|ă ordor la război. Dacă oamenii 
muncii ișl vor exprima limpede ho- 
tărirea lor de a imp edica războ'ul 
și dacă vor faco dovada voinței lor 
de org-n'zare si unitate, războiul 
poate fi înlăturat.

In înc'eere. Apelul Federației S:n- 
dicale Mondiale spune:

Popoarele dn lumea în'reagă u- 
răsc războiul, ele vor o pace stabilă 
și trainică.

Popoarele vor să trăiască într’o 
atrros era de progres soc ul. Ele cer 
mdepl'nlrea promiscuilor care e-au 
fost f. cu e in (Impui războiului. Ele 
Șt'u că in stadiul actual al ști ntei 
ichn cii i poș'bi11 (ătiIo de producție, 
tofl oamenii ar putea duce o viată 
fericită, dacă Interesele egoiste ale 
capitalului monopol st nu s’ar împo
trivi.

Portele democratici sunt mult su
pe loar frirflor re donare. Dar 
forțele democratice nu se pot afirma 
de â atunci când ele iși strâng rân- 
dur le, in Jurul acelorași teluri șl 
când sunt ho ărite fă le și atingă. 
De aceea, un’ta'ea și întărirea for
țelor democrate cons'itue astăzi lu
crul cel mal de seamă pentru intrea-

Muncitorii dela atelierul mecanic al 
exploatării aurifere dela Gura-Barza 
construesc injectoare de locomotive 

care mai înainte erau aduse din 
străinătate

In întâmpinarea zilei de 1 Mal, 
muncitori: dela Atelierul mecanic al 
exploatărilor aurifere dela Gura- 
Barza se slrăduesc să obțină suc
cese din ce in ce mal frumoase in 
muncă.

Astfel, șeful de echipă Banclu 
Cornel, in colaborare cu lăcătușii 
Pop Dlonisie și Pa vel Cornel. In 
urma unor experiențe minuțioase, au 
reușit ră construiască Iniectoare ne
cesare locomotivelor cu abur pentru 
(Inia ingus'ă, care efectuează trans
porturile dela suprafață 

ga omenire. Clasa munc toare este 
sta pul central ul acestor lot te.

Munci ori șl Muncitoare,
I etferat a Slndlca'ă Mondială vă 

clieama să iiitârfi I să defvoltatl 
iinltu'ca mite r,l sindicale pe plan 
naț'onal șl lni( rnafonal

Luptau neobosl(l impurii va sc alu
ni ș| sclzlon știlor!

Un ti-vă pentru apărarea păcii, 
împotriva Instigatorilor la un nou 
razboiu.

Susț ncțl lupta l'SM-ulul pen'ru 
îmbunătățirea radlca'ă a condițiilor 
de muncă și de via|a ale muncito
rilor, pentru upăr. rea in'eres.lor

■ •

Numiri făcute de Prezidiul 
Marii fldurării Niționale

Prin r'un Decret al Pre,idju ui Ma
rii Adunări Naționale, tov. Miron 
Constanlinescu a f ist numit p eșc- 
dmte al Comisiuitii de S.al a Pla
nificării

Tov. Gli Vasili hi a fost numit 
ministru al Minelor si Pe'rolulir, iar 
tov N Popescu -Doreanu, ministru 
al învățământului Public.

Prin colaborarea dintre ceferiștii dela imeria 
și tâmp’arii dela uzinei» „V efori ‘ din c ian 

O NOUĂ LOCOMOTIVĂ
VA FI REDATĂ

De 2 ani de zile, ta d>poul C F R. 
Simeria, exis ă ui.ată o 1 comotivă 
scoasă din uz la:ă insă cl avan ul 
nou al întrecerilor socialiste a răs
coli: toate atelierele: muncitorii st
au adus aminte de locomotivă, au 
cercetat-o și au holărît să o redea 
circulației in cins ea zilei de 1 Mai.

Angajamentul luat trebuia dus la 
îndepinire; locomo'iva. trebuia ta 
funcționeze. Insă pentru aceasta, era 
necesar să se refacă cilindrii laco- 
mo.ivei. erau necesare modele noui 
de (ilindii, modele care aveau să 
fie executate în atelierul de tâm- 
plărie al uzinei ..Victoria Călan.

Însemnate depășiri de normă și eco
nomii de explosiv obținute de minerii 

din Munții Apuseni
La expl atările aur fere dela Gura- 

Barza, lupta minerilor penru a în
tâmpina ziua de 1 Mai cu realizați 
cât mai frumoase în-câmpul muncii, 
se desfășoară cu intensitate.

La mina Musar u. unul dintre cele 
mai frumoase succese în munca a 
fost obținut de cebipa tovarășului 
Berna Aurel. Organizâttdu-și munca 
mai bine- în primele două decade 
ale lunei Aprilie, această echipă a 
depășit norma cu 90 la sută, reali
zând totodată o economie de explo
ziv in valoare de 3.688 lei-

După Încercările făcute, injectoa- 
rele construite in a'elier de cel trei 
tovarăși, au dat rezultate bune, fâ- 
cându-se și o însemnată economie, 
deoarece aceste iniectoare au fost 
turnate d'n materiale vechi, al căror 
preț de cost e redus.

Prin realizarea acestor înjectoa- 
re, care mai înainte erau importate 
din străinătate, se asigură buna func
ționare a locomotivelor cu aburi, și 
totodată a efectuării transporturilor 
dela suprafață.

MANAY IOSIF, coresp. voi...........  

lor vitale, pentru I berlăt'le demo 
cratke, pen'ru . enfne. ea șl desvul- 
(area drep ur lor sindicale.

TRMAS'-A I *'AI,  SARBATOA- 
Rl A INTERNAȚIONALA A MUN
CII I

t PALANCA 801.1 DAPITATF.A
MUNCITOREASCA INTERNA 110-
N LA Șl PR.EILNIA INTRE OA
MENII MUNCI DIN TOATE TA

RILE I
IRAIA CA UN TA EA INDICA- 

I A MONDIALA I
TRAIASCA FRONTUL MONDIAL

Al LUPTEI PENTRU PACE 1
TRAIASCA FEDERAȚIA SINDI

CALA MONDIALA 1

Tov Siinion Zeigbe ți tov Pe
tre Baiăceanu au fost numiți vice
președinți a) Comisiunii de Stat a 
Planificării

To prin acelaș Decret tov. Const 
Mateescu a fost numit minist u ad
junct la Minis e ui Mi 'dor ți Pelro- 
lu'ui iar ‘ov F orica M< zincescu, 
ministru adjunct la Ministerul învă
țământului Public.

CIRCULAȚIEI
Lucrarea de tâmpărie. fusese pro

grama ă pe durata de 28 zile p.ntru 
o ech pă de patru munci.ori și u m< 
să fie terminată Ui cursul 1 n i A- 
pr i 'ie.

Conș ienți de importanța r.ducerii 
acestui termen, p ntru a ajuta prin 
munca lor p tov. dela C.F.R. Si 
me ia ca să -i țină angajamentul și 
animați de dori.iț 1 de a munci mai 
mult și mai bine îu întâmpinarea 
zilei de 1 Mai, Tov Meieșoi Aug., 
Wollner Ernest. Buruian Ștefan și 
Lasz o Fr.. au reuși: să depășească 
programul cu 61 la sută, realizând 
lucrarea in numai 17 zile.

AtATYAȘ MARIA coresp vel.

Deasemenea. echipa condusă de 
tov. Vârdea Ioan depășește norma 
zilnic cu 72 la sută- echipa lui Bo- 
tici loan cu 60 la sută, Oprea Ni- 
colae cu 62 la sută- Parfaiă Marin 
cu .rS la sută, având totodată și fru
moase economii de exploziv

La mina Valea Morii, locul de 
frunte îl ocupă echipa tov. Codriu 
Constantin cu o depăș re zilnică de 
84 la sută și cu o economie de ex
ploziv dc 40 la șuti Echipa tov. Fă- 

rău Pe.ru depășește norma zilnic cu 
83 la sută, Stângă loan cu 75 la su
tă, echipa lui Gutra EmiEan cu 74 
la sută, obținând totoda ă în primele 
20 zile ale lunei Aprilie o economie 
la exploziv în valoare de 2 128 lei.

La mina Brădisor- echipa tov. A- 
lamăsan Ioan depășește norma zil
nic cu 81 la sută. Paralel cu acea
sta, a realizat cea mal rrunioasă e- 
conomie de exploziv, în valoare de 
4.470 lei. Deasemenea echipele con
duse de tovarășul Ștefan Nicolae, 
Chcreja Longhin. au realizat depă
șiri de normă de peste 40 la sută, 
precum și economii de exploziv.

In ultima decadă a lunei Aprilie, 
minerii dela Oura-Barza și-au sporit 
eforturile în muncă pentru a întâm
pina ziua de 1 Mai cu realizări Și 
mai mărețe-

V. BARBU, coresp. voluntar

Comitetului Central al P. M. R. 
pentru ziua de 1 Mai 1949

1. Trăiască 1 Mai, zi de tre 
cere in revis.a a forțele r c axei mun
citoare și de manifestare a Sulidari 
lății internaționale a celor c • mun
cesc!

2. Trâiasiă prietenii și colab ră
rea popoare or e are luptă îinpoiriva 
imperiu i, i or ungi meri ani jen- 
tru |xice și libertate!

3. Trăiască Marca Uniune Sovi, 
tica, țara socialismului victori» 
bastionul pa ii și independenței p 
poarelor!

1. T.ai.iscă glorioasa Armată So- 
vie.lcă, eliberatoarea țârii noastre 
de sub jeigu iin|xriali.inului ger.na- 
no-fascist, apărătoarea păcii și li
bertății popoarelor!

5 Trăiască Par ldu Comunist (b 1 
țevi.) al lui Lcnin și Stalin, ste
garul frun u ui d mo rației și al so
cialismului !

6. Impuri dișii anglo-ameri ani a- 
(âță la un nou razb i. Mun.i ori ț 1- 
rani și intelectuali demaseați p a 
nuri e agre.ive ale imperi liș i or 
anglo-amcricani. Lup ați pentru a â- 
rarea păcii!

7. Salutul nostru fierbinte popoa
relor Grc iei, Spaniei Chilei. Vi t- 
nam-uui. ludon ziei, Maayei. care 
lup ă cu arma In mână p.ntru in- 
depen fența țări or lor, impo riva im- 
perialismu’ui și slugi or 1-if

8. Ostași ai forț.i armate a Re
publicii Populare Române! îmbogă
țiți cunoș ințele voastre militare ’și 
poiice! Perleifi n ți maestria voș
tri miliară! Păziți cu fiJcîilate și 
vigi’ență mina |>a.nieă construc ivă 
a poporului nostru!

9. Cinste fruntași or tu producție, 
care prin munca lor aduc o mare 
contribuie la îndeplinirea și d | a- 
șirea Planu’ui de Stat!

10. Oameni ai mun ti din R P R. 
Desvol'.ați in recerea s c alistH p ntru 
indep inirea și depl ir a P n lui de 
Stat!

11 Munci o i și tehnicieni! Luptați 
pentru o strictă economii de ma
terii prime, ma'eria e, energie elec
trică și cambtsibil p ntru scăderea 
pretu ui de os! și î nbună ățirea ca
ii a ii produselor. Ridicați n contenit

INTRRREH
a armatei populare de eliberare 

în orașul Nanking
PEKING, 25 (Rador). — Agenția 

Clima Nonă transmite:
Guvernul trădător reacționar al 

Kuomlntangului. rare Iși avea reșe- 
d'nța la Nanking a ince at Duminică 
să mai existe incă înainte ca armata 
populară de eliberare să E i.itrat in 
Nanking.
Locuitorii Nankingului au •, ăzut cum 
funcționarii super ori al Kunmintcn- 
gulul se imhu'.zccu cuprinși de pa
nică pe cele trei aer dromuri pen
tru a ocupa locuri hi ultimele avioa
ne ca.e mai decolau din Nanking.

In ac.st timp funcționarii dc rând 
ai instituțiilor guvernamentale ale 
Eu ni ntan u'u: ași' r‘au in liniște și 
cu Inc e ere ,osirea arma el popula
re de eliberare.

In ullime'c 24 ore, coloane uter- 
ruinabi c ale armatei eliberat are a 
poporului eli'nez continuă ă traver
seze fiu» iul Yang Tse la Nanking șl 
in împrejurimile imediate.

Armata populară de eliberare a 
eliberat in trei zile Nankingul, unul 
din*re  cele n ai mari orașe ale Clil- 
rel Trupele Kuomintangu'ui au fost, 
puse pe fugă încă dela pr ma întâl
nire cu trupele armatei populare de 
eliberare și rezistența lor organiza
tă nu mal este astăzi posibilă.

Pe măsură ce soldațil inalntau în 
Nanking ei treceau sub un nesfârșit 
șir dc arcuri dc triumt ridicate in 
grabă de populația orașu'ul care ma
nifestau intr'un entusiasm de ne- 
descrls.

In mijlocul aclamațiilor mulțimii, 
trupele defilau rapid prin fata somp

prexluc ivital, a muncii! iută iți dis
ciplina in munca1

12 Munei o i șl felini i ni din ia- 
dustria siderurgică! Dați mai mult 
oțel, fontă șl laminate de bană ca
ii ale! IXsvotaria <c niomict națio
nale cere mai mult me t ,1!

1 t Munei o i și tihni i ni din me 
talurgia prelu. tatoare! Inze Irați e 
conoinia naționaa a țarii cu t htiea 
inaiu a.ă! Dați mai multe mi mi 
pentru industrie lran»[« r u t și a 
gricultura!

14. Ceferiști! Lup ați pentru bina 
funcționare a tran-p rt.rihr pentru 
construirea In ritm accel.rd a n aii 
drumuri feroci r țen ru b ina io re
ținere a materialu'ui rul mt și p n- 
fru t: onomie de eombu ibll!

15 Mun.i o i ri t'hni i ni din in
dus rla pr.roi'ea! .Mir.ți num ml 
de meri forați de graiic! f»:.ți i ai 
multe produse petrolifere ț rii!

16 Munci o j și tchuiei ni din i i- 
dustria miniera! [tați mai mult căr
bune, mai multe minereuri! Dcpă;4țl 
planu! dc f ,odu ție!

17. Mun, i oi muncitoare și 1 h- 
nicienl din Industria chimică! TratJ 

că1 mai ir.u'fe p odu-e chimi e n ce- 
sare eecnomiei naționale!

16 Mun. lori și t hui i -ni din ii- 
dus ria materiale'or de c n 'ricție! 
In cn ificați ri mul de producție! f>,ți 
mai mult c'ment, cărămizi, gea
muri ți ț gfe, nec -are construcții i 
de noui inreprinderl Industriale, pre
văzute In P’anul de Sat1

19. Munei o-i și t hni i ni din i î- 
dustria fore-S'ie-ă! Dați mai multe 
materiiile lemnoa • pen ru construc
ții mine si căi ferate!

20 Mun.i o-i muncitoare și t h- 
nicieni din i'tdusTia bunuri or de 
consum! Mă iți producția de pân
zeturi și stofe dc încă'țăminte» st 
tricotaje nece are poporului munci
tor! Imbunâ ățiți calilat a produse
lor !

21. Mun i o i. muncitoare și f h 
nicieni din i tdustria alimentară! 
Da(i mai mult Zihăr, unt, brânze
turi uleiuri pa-te fiinoase și ale 
produse pen’ru prporu' munei <r îm
bunătățiți caritatea p-odusebr! 

'Continuare in nr. viiter-,

TRIUMFALĂ

tuoasei președentii a Iul Ciang bai 
S!iek șl a ruinelor fumegând» a'e 
"i uanului executiv.

’ » •
SHANGHAJ, 25 (Rador). — Sf ua- 

tU la Slianghai est: extrem de con
fuză. Funcționarii i-uperiori ai Kuo- 
inintangu u' plătesc averi fabuloase 
pentru a obț.ne un loc pe micile va
porașe care pleacă d.n oraș. S'a a- 
juns sa se plutească până ia 100 de 
dolari americani un kilogram de 
orez.

Populația a atacat depozitul de 
alimente rezervate coti andanților 
Kuom.ntanguiui și au împărțit ali
mentele.

Pe străzile orășulu circula nume
roase patrule de polițiști inarr ați 
Si un mare număr de un tăti :orr ate 
exclusiv din ofițeri ai Kuomintangu- 
lui care păzesc instituțiile orașului.

* * •
NANKING 25 (Rador). — Ar

mata Populară de eliberare a i cir
cuit si a făcut prizonieri 300100 
de so'dati ai Kuomin angului li 45 
km. Sud-Est de Nanking.

O marc parte din p izoai ri au ce
rut să fie înrolați în armata po
pulară pen'ru a lupta Împotriva Kuo- 

: mintangului. S
SHANGAI. 25 'Rador). —.4 cle

mente avan a e ale a matei popnlare 
de eliberare au depășit Nan 7iatg 
stațiune de cale ferată situată Ii 15 
km. Shangai și se îndreap'ă s-t? 
Cen Yu situat la 7 km. ’Je Slun- 
gai. La Cen Yu se găsește stațiu
nea de radodifuziune a Ku'mintan
gului.

Pe.ru
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al mutic I nuale șl Intel ctualo din 
marea noastră pa'rlc suv etică, vă 
trr n in t < ouă. tutur <r prlc en lor șl 
Iraflor noștri drag' In lup a pentru 
cons Idar.a păci, salutul col mal 
ci.du, os.

Cursa înarmărilor în >• Unite 
și un< le țâri din Europa 

Occidentală împovărează 
traiul celor ce muncesc
Ră boiul nu se află încă la pa

gul lo uințelor noas re. dar ol a de
venit o ameni ițare rea a pentru ziua 
de mâine.

C n nu știe. de pildă că. li ciuda 
dorinței popoarelor. îri uni le (ari 
din Europa occidcn a ă și din Ame
rica cura înarmărilor este in piuă 
desfășurare?

Nu a îl care mult na1 s'mplu să 
se a onvă la un acord asupra i * '- 
ie '' J.icirrX for . .-.ril r uter! . .li
tru a se u uia pov ra are apa-ă 
a ii ra pop iarel r I r>‘ nrru a I de
părta amen'nțaroo de război ?

Toată lum a ș ie că arma a'omică 
este destinată în primul rând dis
trugerii orașeb r și valorilor cultu
rale, ni ni irii în massă

Ar părea deas^mcnia un lucru 
toarte Jatpu si se ina rzi.a f ibrl- 
carca acestei arinc. folosirea ei fn 
scopuri de război. Dar există pe 
lume oameni și chiar ziare, care 
con id râ asemenea pr., un ri simple

Cultura noastră îmbină dragostea fierbinte de patrie 
cu respectul față de tot ce este progresist și înaintat în 

cultura fiecărui popor
Dar care sun! motive e și a-gumen- 

tele trubadurilor armei atomice șl 
blocuri or n.ili are, c: re aracnin ă po
poarele din lumea întreagă cu un 
nou război?

Unul din argumen'ele cele mai 
răspândite este aserțiunea că aceste 
blouri au fost create p’ntru a țre- 
întâmpina pre.insa ameni țar’ de a 
gresiune din par ea Uniunii Sovie
tice. Cu toate acestea, popoarele văd 
străduințele pașnice a e Uniurii So
vietice și știi că nu s’a făcut ni- 
cio încercare de a include Uniunea 
Sovie ică în aceste b'ocuri precum 
și faptul că ini iatorii acestor blo
curi au respins pactul păcii p opus 
de marele conducător al statului so
vietic. I V. Stalin.

Un alt argument ciudat care 
se invocă este p ctenția că po- 
potre'e din țările așa numitului 
B o- A bn ic” ps dă ..monooo- 
lu” cui urii și umanismu'ui iar 
noi oamenii «ovie i i meș eni- 
torii 'ui Pușkin si Tols'oi, Men- 
deleiev și Pavlov care am creat 
cu mâinile noastre prima țară

Ce fel de „cultură" îndrăcesc trubadurii armei atomice și 
ai blocurilor militare dușmani de moarte ai tuturor 

popoarelor

Aș dori să întreb care este cul
tura pe care o îndrăgesc trubadurii 

rmei atomice și ai blocurilor mili
tare?

In anul 1943 a apărui Iz Nevv- 
York cartea lui William Vogt înti
tulată „Calea spre salvare”.

In așa zisele cercetări șTințifice 
nle sale despre soar a omenirii Wl- 
i.iatn Vogt pornește dela învățătura 
lui Malthus.

WiTiam Vogt merge însă mai de
parte decât maestrul său Malthus 
și in:eană să adapteze acea; ă t or.e 

și da e ca f.ind o manifestare de 
„propagandă*,  ii proclamă drept o 
manile ae a , 1 beriății’’ și ,.de- 
mo rației” vorbăria lcr confuză șl 
lip i ă d logică, care are de scop 
să jus ■ lee cursa înarmărilor și folo
sirea armei atomic»

In toate țările lumii sunt difuzate 
băit <teoit alice, publica e cldar șl 
In revls c, șl pe care se poate vedea 
cercul uriaș de baze ni I tare.

Or ce copil de școală poate Înțe
lege că aceste baze nu pot II baze 
rentru apă arca iă 11, că tărl'e care 
au s abilii aceste baze nu sunt a- 
men ntat ■ de nimeni șl că dimpotri
vă, cx stența acestor bare c msiliuo 
cen mal terlb I ■ amenințare pentru 
pacea lumii.

r*'n  s'rânso cri t nle a ponnare'or 
legată in ‘Impui răzb i'ulul s’a ră-- 
ciit Iu mod natural Crgaii'zafa Na- 
t'unllor L'n' e.

Ce ar pu ea H ■- al simplu deci 
dec!L cr țoale I tlg'lli". rare e vesc 

. d -Ite •' rezolve in
cadrul aceste' organl ații care a biat 
na icre pe baza cr>laborăril șl prie
teniei d'n're popoare?

S’au găsit totuși forte în lume, 
care au avut nevoie de . Uniun a 
Occidenta’ă” și de așa numitul ..Pact 
al A lin icului” iar |i oriz nt se 
în'revede un , Bloc mediteranian”

Orie om u eândlrea el ră poale 
vedea că asemenea t locuri rup lu
mea in două opunând un grup de 
(ări altora, că aceste b'ocur’ au un 
caracte>- mii ‘ar ș! că din momentul 
înfi ntâril lor. războiul in ră in laza 
pregătirilor reale.

socialistă din lume, ara fi duș
manii culturii occidentale ,,Atlan
tice”.

n?r este oare posibil ca un ade
vărat sustină'or al culturii șl uma- 
n'smu'ui să-și reprezinte desvoltcrea 
sp’rPua'ă a omenirii fără marea lite
ratură. ș'iință și muzică rusă?

ce soune că dragostea *a(ă  de 
tradițiile naționa'e șl fată de patrie, 
care a dat naștere nouil cuburi so- 
vieț’c", impUdică pe oame-il sovie
tici să înțeleagă aca numita „cultu
ră '•cc'dentală".

Cine nu st'e că în Un'unea So
vietică r^al mul' d o'ât in orice altă 
(ară operele scriitorilor clasici șl 
pro-reMst' mode n' din mri't” țări 
suni traduse sl nub1!—’te, că muzea 
mnnd'a'ă es*o  studiată in conserva
toarele noas're ș; :n numeroase scoli 
rtp muzică că ide'a S'Tdarit.Nțli tu
turor forțelor progres’ste din lume 
impo'rlva războ’ufnl este una din a- 
cele idei mărefe in care tin retul 
nos'ru este educat, ală’uri cu ideia 
sfântă a patriotismului?

an'i-științilMă la actuala situație. A- 
semenea fas iș ilor germani care în
cercau să-și jus ifice agresiunea prin 
„lipsa de spațiu vital”. Vogt mo
tivează prin ..supra popularca” S a- 
te’or Un/ie dorința anumitor c rcurl 
de a-și însuși teritoriile și sursele de 
materii prime ale altor papoare.

Teaceea W Ham A’cgt recoman
dă drept singura soluție pentru a- 
cea-t lituație reducerea numărului 
popitlafei Europei.

Des:e tr ră p-t„'en‘î bo Vll'lai
Vor <-•’ • ,-r • 

dă". Dur eu trebuie să spun că pro- 
pjvâdu t rll i e e ul Iul, al obseurau- 
Isuiulu' a unul nou iii bol unt 

dusm ni' meniri șl In pr mul rând, 
dușmanii poporului american, are. 
ca și noi, nu vrea razb>i și care ca 
-I lin nu d ireșl iiim cl v u populu- 
țlel pa ăitlu'u', cl f-.rlcbea tl pros
peritatea Iul.

Tac apel Ia toți oamenii culluril, 
fnd' cre"« de n t untiUl' te I r"ssâ. 
Indile ent de ■ ărerlle ‘or ol tlce sai 

dt conving, ri e lor religioase, să 
Iacă auz1 glasul i"âr<( al unian's- 
mulul celor mal bun1 o; meni al 
tuturor popiră elor — pen ru a lupta

PARIS. 25 (Rador) — In discur
sul său la Congresul Mondia’ al Par
tizani or Paiii I ya Fhr.nburg mem
bru al de egațiii sovie îce a s.tpus:

„Ga seri tor ași fi darii să vor
besc despre literatură. dis;re forța 
magică a cuvân ului scris, despre 
poeți și cărturiii Vri v rbi în<ă 
dt |. e .ilc'e: d s, ,e acea amenin
țare care ca un nor n gru s'a ridicat 
asupra lumii.

Acum omenirea nu este am nințată 
de elementele oa be ai naturii s tu 
de animale să ba.icc ci de o clică 
de oameni cari au la dispoziție 
ziare și pos.uri de radio, aur și 
baze mi i are. avioane de bombar
dament și bombe atomice. Se poate 
vorbi acum d p-e xltc va?

Soarta copt.ului. soarta hoidjor, 
soarta culturii depind astlzi de un 
singur lu.ru: dacă vom ști sa apâ- 
âm pacea să r .-.piticem năvala mul

tor barbari. Desigur oam nii care 
doresc să dedănțue răzb iul știu să 
vorbească frumos: aceș ia nu sunt 
elefanți furio i ci diplnma’i i cusițj. 
Pregă indu-se de ata ei vorbrsc d s- 
pre apărare. Dar ei nu ș iu numai 
să vorbească frumos ci lisă si le 
scape și secre e. Ei recunosc pe 
neaș ep ale că pot să arunce bombe 
atomice asup a oricărui oraș din lu
me și p in aceas'a ei pTcciz.ază că 
piloții lor au și studiat planurile 
orașelor sovietice. Ei i ră că pot 
prin p oi o răcite să nimicească hol
dele Europei. Ei se laudă cu mi
crobii ciumei și cu o otravă în 
stare să u idă jumătate din omenire.

Ei discută desp e f Iul în c re va 
ară a Parisul după ce pe Pa ais Ro- 
yal va cădea o bombă atomica. 
Ce valoare au duna acea; a asigu
rările lor despr' ..caracterul pur d ■- 
fensiv” a! acordurilor lcr mii are?

Pentru c'ica jefui'orilor am ricar.i 
cel mai impor ant lucru este să pro
voace războiul; dar p n ru popoa
rele din Europa și din America c»I 
mai important lucru este să nu îa- 
gă lue războiul Pen'ru p >poa e, r Z- 
boiul înseamnă sânge și h ri ni vă
duve și orfani cămine ruinate, ti
nerețe pierdută și bVrâarțe batjo
corită. Dar p-ntru jefuiUrii am-ri- 
cani. războiul înseamnă cu totul alt
ceva: comenzi furnizări b:lanțuri, 
dividende. D-sigur în fata om.-nirii 
ei vorbe c despre altceva. Ei a t per
sonalul 1-r de mi.a inoși propagan- 
diș i p'ă iți.

In coniinuare llva Ehrenburg 
spune:

Cine trebuie oare să reprezinte 
„cultura ocid.nală”? întreb: m m- 
brii K’u-K'ux-kanului dia A|abama 
turcul Yalcin. l1se Koch, samuarii 
japonezi, proprie arii de s lavi din 
Johannrsburg regele Ab lullali prie
tenii din Mu-'chen ai ui Hi Ier. ma
rele comercian din Seul. Cian? K i- 
Sb k. Mr. Prinell Thomas și d'sÎTur 
V'co- Kruvcenkn? De cir tehuii 
■ eș i domni ră apere „cultura occi- 
d.-ntaU.-” De ..răsărit”, răsăritul d' 

linpntrlpa a|â|ătorllor la război, a 
trub dur 1 ir și a valeților lor ESTE 
DE DATORIA NOASTRA S A I A- 
ff Al '711 ACEST 01 AS IN 
INTERI PIT FEME’l OR-MAME, 
CA' I DAI VIATA FI I d>R Șl I ||. 
CELOR NOASTRE. PENTRl’CA 
V'ATA Ș VIITORII. LOR DEPIND 
Dl NO

Acest Congres Mondial al Part1- 
ranllor Păci dovedește turta in in- 
c ' II ’C c-re o p sedă cam nil cul
turii alunei când sunt unl|l cu ml- 
llo nule de muncit rl. Tocmai acea
stă unitate exprimă cel mal bine do

Cuvântarea lui llya Ehrenburg
care țin și Louis Aragon și Pablo 

Neroda, aba ere Boulieri și d canul 
de Canterburv. Ha'dane și munci o- 
rii din suburbii'e Pa i-u'ui j rimarul 
din F o cnza și lioward Fast, Pi 
cas-o și Thomas Mann, Jo'.liot Cu ic 
și cela enii din Orador.

Poli iii nii americani vorbesc mai 
mult decât oricine d spre apar r a 
„culturii o cidcntale”. In general ci 
nu au cescut destul p ntru a f țe 
lege cu'tura. Ei pot discuta despre 
ceia e va rămâne din lume In urma 
bombei atomi e. Pot vorbi de-pre 
recons ruirca Lucrului, dar sl 1 ți- 
leagă ce înseamnă Luvrul. . Nu! Ti 
nu au c escut des ul pentru aceasta

Noi nu împuțim cultură occiden
tală și oricn a'ă Dar imp,ă țin 1 ■- 
mea în f ăuri'ori ai culturii ș în 
vanda l, în oameni care pr tduc pa-a- 
7iți. în oameni V’i și cidiv e vij 
C ind p onunț cuvân u ,noi” nu mă 
mă-gincsc numai li granițele țării 
me'e. Imp cană cu net sunt oamenii 
cei mai buni din întreaga lume După 
ce te ul on jM ațici miliare a f st 
pub'icat. avo a'ii săi au d c'a at cu 
sa'ișaf ție: ..scindarea lumii < ste a 
cum a i -u-ată”. Da este într'ad văr 
asigurată dar ea nu trece pe linia 
trasa'ă de autorii trai# u'ui. Es'e o 
scindare între oamenii trecutului si

LA PRAGA
(Urmare din pag. I-a) 

porul român știe din experiența 
pioprie ce înseamnă asuprirea im
perialistă-

...\ i știm ce înseamnă răz' oa'e'e 
irape lalis e" — a spus el. Victoria 
armatei Sovietice a pus C’păt înro
birii noastre și a eliberat poporul 
toinân de sub jugul fascist, a'ufân- 
du-l sâ-Șl a soarta in propriile ale 
mâini.

'mparialiștl! turbează de furie de
oarece petrolul nostru nu mai all- 
men'eazâ avioanele lor cu care ur
măresc să bombardeze orașele și 
ațele noastre, sp’talele ș< inst tuțilfc 

noastre Petrolul nostru mână trac
toarele cu care ne arăm cgiarcle 
care să dea recolte bogate nu ace- 
lo a care lăsau poporul să moară de 
foame, ci acelora care mai înainte 
erau înfometați.

ton Chirilovici a încheiat decla
rând:

Delegația noastră a primit din 
par'ea a mi i ane de oamen1 ai farH 
noastre m'siun’a d’ a exprima la 
aces' Congres botărirei lor de a 
lupta contra tuturor acelora care se 
împotrivesc păcii”.

*

PRAGA. 25 (Rador). — Ședința 
de Duminică sa deschis la o_ele 10 
cu urarea de bun venit adre*a ‘ă de 
președin e delegărilor Gr ciei Nu- 
mă-ul delegărilor se ridică acum li 
2“1 rei -d 1T n->tî-’-i.

To în ședința de liițrineițâ J le
galii au ascultat o reproducere de 
p'ă.i a discursului ținut la Pari= d: 

rința tuturor pop zarei r de a co»->»- 
llda pacea. AȚATA1ORII LA LN 
NOU RĂZBOI TREBUESA ȘriECA.
POPOARELE LI MII SE POT IN
II A/ Jl Șt pol SA-I I EDL -S1.AS- 
CA CRI NT.

Să ridicăm glasurile noastre unit» 
Imp 't iva a ărăto II r ș ruh duri- 
I r lă bo'u ul, iniputriva tâ|A II urli 

l Inrălb rll na|luna'e șl de rasă. A- 
pă trei p?cT cs'e cauza tuturor po
ți t'rol r din lume

PE.NTRl PRIE FNIA NTRL PO- 
POA'’f IN NI MEI E PĂCII !

PENTRU PACE IN IMRLAGA 
LUME !

oamenii viitorului latre dolari și 
conș iința între b ;mba atomidî șl 
umani .mul ad vă at, litre lonal» 
gror>aru ui si 1 an g-a i" rului

Congresul n slru cons itue el mat 
bun :ă | un ac ora <are au c n e ut 
scindarea lumii .occidentali și o- 
rientală”.

Ehrenburg a spus apoi fn c mti- 
nuare:

Noi am Învins fascismul p nt-u- 
că In țara noastră pas’oru' a 1 vățat 
manualul de geografi iar rra’e- 
lotul a studiat m ■ ai a c rpu il r 
cereș.i. Am devenit de ne nvins pen
tru.ă pă tram o a-ml mai put r ic< 
de â roite b mbele atomice: conș
tiința umană Am p'ă it scump pac-a 
și o p-ețu:m O pr tuim nu pen- 
trurâ suntem slabi ci prnlrură iu
bim pa.ea tocmai p n:ruca suntem 
puterni i.

Recons ruim S a ingridul plantăm 
păduri p.-nru a < omba e .ealuptăm 
iinoo 'iva b al lor dar nj c J ivim 
mi-rohii liim-i Noi scrim cărți și 
pi ni la o iinș’ri u tom s uf 
că vor pă runde fericiți in grădinile 
diferi e'or vârsrc. N i a,rem încre
dere în vii or • dea era ni ne gân
dim cum să înecăm omenirea ia sân
ge. ci cum să facem ptstiuile rod
nice să readuc.-m viața in tundre.

scriitorul sovietic Fadeev. Apoi i 
luat cuvântul Gusta Fucicova so
ția ziaris.u uj ceh Juius Fucik asa
sinat de nemți fa timpul războiu
lui ”Noi suntem alitu i de c.i car» 
au câștigat libertatea și luptă pen
tru pace” — a spus ea.

Au urmat urări aduse Con-jrosu
lui de o delegați' din Ljdice 4 
discursul șdului delegației bulgare, 
Dr. Pavlov. președintele academiei 
de arte și știință al munciloru'ui 
colhoznic Borin. și al d. legatului 
ungur Prof. Istvan Rusznvak

Delegatul chinez Lui Nin. Prețe- 
d n ele Federației Chin ze a .Al nciâ 
și membru in Corni e ul Executiv al 
Federației Sindirale Mondiale — n 
expus pe larg desfășurarea evenimen
telor din China ară.ând că imperia
liștii americani au vrut sa o trans
forme in r"o co onie a S ațelor l r.ite. 
Poporul Chinez însă unit sub con
ducerea Partidului Comunist a câș
tigat mari victorii și a p’.nit pe 
calea spre socialism

Deschizând ședința de aupă amia
ză președintele Jan Drda a anun
țat sosi'ea a d;i noi delegați din 
Indonezia.

Dupăce Congrevu' a ascultat o re
producere pr p.â.i a discursului ți
nut la Paris de delegata sovi’tici 
Kosmodemirns.aia au I a cuvântul 
directorul general :] p ș c'.cr din 
Slovacia de'eca'.ul Ch n . M.ria Ni- 

crv’tte. 'e re'rr» t'Fr'.R car a a- 
d : Ce ,;r u u. >alu ul n.i î anelor 
de ie r.ei din Ripublics Popal ră Ro
mână și aitii

Tiparul La Ipvgrnfu Jiul . ul ural” Petro.e.j, Srr. Oh
1 f xa poștală
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