
CULTURA FIZICĂși SPORTUL 
UN IMPORTANT MIJLOC DE

. EDUCAȚIE COMUNISTĂ
Șl PATRIOTICA*)

■otirirea U i julul Pulltk ul C- 
C. al P. M. R. asupra i>ii>bleuiel 
stimulării ti desvoharll cuntluuu 
a culturii I zlcu *1 a sportului di>- 
vodotlc ceia iiiseiiiiialatc acorda 
Partidul unt tru. problemelor cul- 
tuni fizice >i sportului «I hivalfi 
or'anlza|!ile de Partid *1 c'c ina- 
vj privească cu a(ei'(le ti rus- 
piuidere aceste prublenie.

lirlja Paroduiui fald dc pro- 
(ikina sportului sl culturii llzlcc so 
inrpirS din concepția sta'ln'sit pa
ir.c t câreiu dintre toate cupiia- 
lur tu din luiito omul e cel u al pra
lina capital, se Inspiră din genia
lele invâtulurl alu marilor dascăli 
al proletariatului, Mari, Engels, 
I cn'n, Slal ii, care au sublin'at ro
lo culturii fizice, alături de edu
cai ea ideologica $1 politică șl in
strucția tehnica In educarea co
mun.stă a oamenilor tnuncli

Realizarea orânduirii sociale 
Miperloare, cunstiurea socialis
mului es'e o bătălie care cere e- 
lonurl serioase si multilaterale 
U I.TURA FIZICA Șl SPORTUL 
SUNT PRIVITE CU ATEN
ȚIE Șl SIMULAREA LOR ESTE 
UR IARITA CU GRIJA DE PAR- 
• ID, TOCMAI PFN'IRI CA SPOR- 
Tl L Și CULTURA FIZICA DES- 
V< ETA CALH ATi MORALE Șl 
ItzlCE DE PRIMA INSFMNA- 
l’TE IN' ACEASTA BĂTĂLIE, 
IN LUPTA PENTRU SOCIALISM. 
As fel, cul’ura fizică și sportul 
dc. roită cui aiul, spiritul de între
cere, voința de suto-depășire, spi
ritul colectiv iu lup'ele sportive 
pe echipe, spiritul iniri.firli șl în
tăririi prieteniei intre popoare.

Nic’câno tiu a ex's'ai in trecut 
d >i partea vreunul partid politic 
sau a stalului burghezo-moșieresc, 
o preocupare ca aceasia tată do 
cultura iizică și sport, fată dc sti
mularea șl desvoltarea lor. Și nici 
nu pu*ea sa ex se -din par ea unor 
clase care d .-prețuiesc omul, ca- 
re-1 văd doar ca o maș'nă de pro
dus averi. Așa cuin arată hotăi i- 
rea Biroului Poii'ic. clasele exploa- 
ta'oare au (inul poporul muncitor 
departe de cultură fizică și sport 
căruia i-au dat un caracter de ,,e- 
lilă' și au căutat să folosească 
sportul ca o armă de intărire a 
dominației lor, transforinându-1 in- 
tr'un miiloc de cultivare a naLo- 
nal’smului burghez, de atâfare șo
vină șl rasială.

Ia această privință deosebit de 
semnificative sunt faptele care se 
petiec și azi in ț/irile capitaliste. 
Socotind pe sportiv ca o marfă 
capitalistă, tratându-l ca atare și 
aruacându-l pe di uimiri, ca un 
rebut, de indată ce și-a consumat 
capacitățile sportive, educând pe 
sportivi in spiritul mercantilismu
lui, burghezia conduce sportul și 
cultura fizică către o rapidă des
compunere. Ce poate fi mai grăi
tor decât faptul că in ultimii ani 
sportivii din țările capitaliste do
boară tot mai puține recorduri 
mondiale, in t rap ce sportivii U- 
n'unii Sovietice cuceresc unul du
pă altul recordurile mondiale și 
europene, obțin performante stră- 
luc'te in toate domeniile culturii 
fizice și activității sportive, sunt 
inv'ngălori in toate probele și 
competițiile sportive la care par
ticipă !

Organ'zafia Sportului «Popular, 
înființată din inițiativa P. C. R. 
a cifrau! o scamă de succese, lup
tând pentru ellwiiarea elemente
lor reacționare fasciste din sport 
și pentru educarea sportivilor in 
spiritul moralei proletare ș' al a- 
tașamentului fată de regjnul de 
den ocrat'e populară- Deasemeni 
s'a pășit pe calea rropagărlî cul- 
tur'i fizice și spc-r'ului in massa 
nan .inilor mnnc'i. Sute de rr ii de 
tineri au luat parte la marile 
coirpetifii: ..Cupa Unltăfii T'nere- 
tu’ui ’ și „Cupa Tinerelului Mun
citor", ..Crossul popular de sky", 
..Campionatul Popular de Șah", 
Organizate de O. S. P. șl crossu- 
rile de 1 Alai șl 7 Noembrie or

ganizate de confederația ticnei a- 
lii a Muncii. Mișcarea «porllv I sin
dicala u contribuit lulr'o măsura 
însemnata la desvolturea sportului 
de massa in (ura noastră. Iu în
treprinderi există uproape 800 de 
cluburi sportive sindicale.

Dur IlotaibCa Biroului Politic 
scoate in lumina principalele lip
suri șl slăbiciuni cxlbtente În miș
carea noastră sportiva. Asbel, 
llotărliea arată că ,,linele organi
zații de Partid nu s'au ocupat in 
sullcieniă măsură do sprijinirea 
mișcării sportive', că ,.a|utorul In 
cadre pentru conducerea sportului 
din partea unor orgunlzatll dc 
Partid a lost foarte slab, Iar iu- 
druniarea șl controlul n'au losl 
suficiente. Vigilenta unor membri 
de Partid iu sport a lost sei tută, 
dușmanul de clasă găslndu-șl aci 
de multu ori teren de manifesta
re' .

Fără îndoială, aceste lipsuri se 
datoresc atitudinii greșite a unor 
organizații șl membri do Partid, I 
care, „subapreciază sau minimali
zează iaca Importanta culturii fi
zice șl a sportului șl nu contrlbue 
la desvoltarea lor' , precum șl n 
unor organe do Stat care ,.nu le a- 
cordă încă tot sprijinul posibil'. I

Toate acestea explică faptul că, 
in duda succeselor obf'nutc. 
CULTURA FIZICA $1 SPORTUL

I
I

NU AL CRESCUT PE MĂSURĂ :
DESVO1.TARII GENERALE A 
DEMOCRAȚIEI POPULARE IN 
TARA NOASTRA.

Hotărirea Biroului Politic atra
ge atenția asupra unei slăbiciuni 
deosebit de importante, șl anume 
ca munca de rid care a nivelului 
Ideologic, politic și cultural este 
slabă in colective'» sportive, ar 
tt velul tehnic al aportului este în
că scăzut. însăși cadrele tehnice 
,,au o pregătire profesională șl po
litică iiiSudc'iCiita'. Clubi rlle spor
tive au cupr'ns lin procent redus 
ce muncitori și in deosebi de 
ciunc’foare.

T roul Politic ai C. C al Par- 
t'dulul nostru a constatat necesi
tatea înființării unui Comitet pen
tru Cultură Fizică șl Spori pe lân
gă Consiliul de Miniștri; a acor
dării de către Partid șl Guvern a 
sprijinului moral, politic ș material 
necesar dcsvollăill culturii fizice 
și sportulu'; a mobilizării și în
drumării masseior de nimicitor', 
tehnicieni, funcționari șl a n a -c- 
lor tinerelului muncitor, prin CGM 
și UTM, călre pract'cai-ea meto
dică, pe baze științifice, a cultur:l 
fizice șl sportului. Deasemeni Ho
tărirea arată că Comitelui pentru 
Cultură Fizică și Sport, UTM, 
Sind'catele de Salariat! Agricoli și 
Căminele Culturale trebue să con
lucreze pentru organizarea șl ex
tinderea culturii fizice și sportului 
la sate.

Com’letul pentru Cultură Fizică 
șl Sport trebue să s'intă in mod 
efectiv sprijinul și indrumarea Par
tidului; organizațiile de Partid tre
bue să n-ob’lizeze organizațiile sin
dicale și organizațiile LTM din fa
brici și uzine, d'n inst’tutli și dela 
sa‘e î.i lupta pentru stimularea si 
desvoltarea continuă a culturii fi
zice ș] sporluluL Numai astfel ioni 
putea lăuri un adevăra' SPORT 
DE MASSA.

Comitetele Provizorii trebue să 
sprijine acțiunea de întărire a ba
zei tehnice materiale a grupărilor 
sportive, preocupându-se în mod 
deosebit de amenajarea șl con
struirea de săli șl terenuri de 
sport-

Organ'zatiile de Pari'd trebuie 
să alutc Comitetul pentru Cu'tură 
Fizică șl Sport, CGM, UTM. 
in lup'a împotriva cosmopolitis
mului in sport, desvoltând in rân- 
durîe fneretului sportiv patriotis
mul și spiritul Internatlona'ismu- 
lui pr«jle-ar, atașamentul și dragos-
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Înlăturând yreulu|de și lucrând după sistemul de preluare a lucrului pe schimburi 

Grupa (ov. Bora Petru,dela minaAninoasa 
a lichidat cu rămânerea sub norma trecând 
în rândul grupelor Iruntașe în producție

< u
lot tuni multe nuni grupe 
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tooarifUlni Hora Petru

car(, 
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urmâ. 
număra

grupu f ouară fiii hi i Hora 
la mina Aninouba, care 
nue patul 
incQidinu

(•rupă 
nu se punte spune că este for
mulă din mineri bp^iți de inie- 
io pefttru mărirea produc(ici 
cărbuni. Insă unele greutăți 
fn special presiunea rocilor 
deasupra care rupea stâlpii 
irmălurll ce necesitau sa fie 
locuiți, rupeuu o bună pane 
timpul

de

de 
de 
îu- 
tl t n 

programului de lucru,

IN CURÂND IN TOATĂ VALEA JIULUI 
VOR ÎNCEPE LUCRĂRI 
DE RADIOFICARE

hi marea grija pentru oamenii muncii, urmărind paralel cu 
ridburCti lor politica, ideologi- 
hotarif ca in toata centrele 

înceapă lucrări dc radiufi-

îmbunătățirea mijloacelor d‘ l>t,î, 
că culturală. Partidul nostru u 
muncitoreșli mai importante, sd se 
c are.

bl Pfl/ea Jiitlaj Iwrrariî* ® W- dat* dc 1 iutir u
ti uor cuprinde coloniile niuiici oi('fti din PetrOfCni, Lupcni, Pi 
Irilu și l.onua.

In acCzt scop ua ueni o echipă speciala dc tehnicieni din par
tea ( omitelului de lladioficarc fi Kudiu-difuziullc de pe lâHiță 
Consiliul miniștrilor IL P. B, tare oor porni imedjaf lucrările pe 
teren.

Se Dor
dintre cele

creîa patru centre :!e radioficare câte unul in fierar 
patru localilafi amintite.

RADIO1TCAREA Șl CE AVA.N’TAGII PREZINTĂ .' 
avea neuoe de aparate dl radio, prin ponturile de ra- 

put i ,ă ani uite toate emisiunile posta 
?i iata cUrn ;

CE ESTE
I ară a

dioficare, muncitorii nor
'ui de radio Ilomania-Ruiurețti

fiecare centru ii? radioficare ua aoea un aparat de radio pri,i 
rare se na transmite lot programul rudiofonic prin difuzoare 
instalate in casele muncitorilor.

La rândul sau, difuzorul e prevăzut cu un buton comutator 
t are ua folosi totodată pentru potrivirea tăriei sunetului.

Astfel. cu o suma minimă, muncitorii oor putea anea aceas. 
la jn tuia(ie echivalentă aproape unui aparat de radio, cu deose
biri mari in ceea ce privește prcjul.

1 n st a l a (i a de radioficare este gratuită, doar difuzorul care ră
mâne muncitorului na costa P>00 Ri plătiți in patru rate. Dease- 
menea se va percepe o taxă lunară intre 90 ți 100 lei.

lată astfel, cum datorită ''n.'ăfi muncii lor, muncitorii din 
l alea Jiului nor avea un mijloc în plus, prin care după o zi de 
muncă să găsească posibilitatea u"ei recreeri utile ți binemeri
tate. C. Bl'DA, corcsp.

încă o grupă dela mina Jief-I onea a rupt cu rămânerea 
în urmă și luptă pentru a deveni fruntașă în producție

Grupa tovarășului Morar Gheorghe realizează zilnic o depășire de 30 la sută
Grupa tovarășului Marian Ion 

al Ini Indrei dela mina J e’- 
Loneu, cs e una d n gnipele 
fruntași* din Valea Jiului. Iuu 
faru de faptul ca realizeazu zd- 
a.c mari depășiri de norma, u- 
cea^tu pupă a devenii o adevă
rata școală prejîălitoaje de notii 
cadre de mineri de frunte.

Stoicescu Ion. de pildă, a în* 
vuțat mineritul în grupa tova
rășului Marian Ion al lui hi
drei, înainte de a-și forma grupa 
fruntașe de tineri.

Pentru a ajura cât mai multe 
grupe in lupta pen ru ridicarea 
productivității munci, o serie de 
mineri 51 Ișefi ide grupe din alte 
abataje au lucrat impreunu cu 
ortacii to\arîL?ului Marian, unde 

iinpit'dit iiutt utiți-l Mfli pliuirvti 
tiof mei

(iri utAțile iu muu* â im nml 
luna dlc . |cj i a inufi-
lut ții t/juuruțiii dehi orgiiuiruiiu 
</<• Pi.rlid fi tocmai inlâlitrureu 
greu Iu fi tur in HiuUi6 vra 
din piru iip/irile principale ulc 
niiUviiiui din (țritpu lui Huru. 
7 rebuiu -a gunin'tu u Nuuu ine 
todtl di* urmare u abalajului, 
tare in reviste pnuiunii fi c\irc 
să dej ptp-ibilifidc minerilor din 
abaiuj bureze neîntrerupt.

• * •
Întruna din pr’incle zile ale lu

nii Iunie, tovarășul Bora a propus 
ortacilor Ini un nou slbtern dc 
podire a abatajului, care sâ rc/is- 

au învujai cum să-și organizeze 
munca, cum să lucreze mai cu 
spor

Tânărul miner. Morar Gheor- 
glie era unul dintre cei mai'buni 
ortuci ai acestei grupe. tâ
năr și fură un stagiu .prea lung 
în mină, el a dur dovadă de 
multă stăruință în lupta pentru 
cărbu ne.

• * •

Inii‘un jlt abataj din mina 
Jiet-Lunea lucra grupa tovară
șului IJobre Ion care niciodată 
nu-și îndeplinea norma. Pe luna 
mai minerii din grupa lui Do- 
bre au rămas sul) norma cu lb 
la sidâ.

Tânărul miner Morarii Gheor
ghe a aflat de acest lucru, care

‘c perciunii. Propunere carta fost 
analizata in amanunt de toii ini
țierii grupei pusă Imediat in 
practică.

iatâ in cc consta noul bbtvn: 
de armare iiLrodub de tovai .șul 
Bora Petru.

hialnfc după ce era ciploatatâ 
complet, \aira abata uhrl camera 
era podită cu jrinzi alezate 
K'tudhial, pe care ne așeza apoi 
o rodea de scânduri, 

liră, aceasta podire 
Kreutrifl rocilor $1 din 
scândurile se rupeau 
codă bucâ*țl de p'atrd 
clllati vla|a minerilor.

Diiptj metoda tovarășului Bora 
(( ontinu^re in pog. IU)

nu rezista 
loc In loc 
lăsând să 
care peri-

Din realizările 
COMITETULUI 
PHOVIZO’IU 

al orașului Brad
Sw'sa! de necesitatea construc

ției si reparației de poduri și șo- rie‘ 
sele. Comiielul Provizoriu al ora
șului L'rad, a început lucrările în 
această direcție.

Astfel a fost începută amenaja
rea și pietruirea străzilor, elcc- 
tuându-se până ucuni 5 hui. tro
tuar.

O altă lucrare de mare necesi
tate care va II curând terminală 
este repararea podului peste Crlș, 
care devenise Impracticabil. De- 
asenienca s'a inceput canalizarea 
veche! cazărmi, construirea aco
perișului Ia baia populară, iar ilu- 
m'natnl public a losl imbunătăflt 
r l in dotarea străzilor cu becuri c- 
lec'rice.

Prratre lucrările de viitor este 
prevăzută împrejmuirea stadionul 
sportiv și cons'rulrea de cabîpe 
pentru sportivi.

In munca sa Comitetul Provi
zoriu al orașului Brad, primește 
zl de zi sprijinul și îndrumarea 
organizației de Part'd.

i-t. dat de gândit. Partidul La 
hnemt cu producția dc căr
buni nu poate fi sporită decât 
ui unei când tou’e grupele își îu- 
deplinele cel puțin norma

Cu curuj și hotărâre, tovară
șul Morar Gbcorghe u cx‘rut coti- 

duce) ii exploatării să i se încre
dințeze conducerea grupei Ini 
D )bre

— Am învățat multe dela 
varului Marian Ion ul lui In» 
dreî, — b punea tânărul miner 
Morar. Daca voi pune în prac
tică aceste îmățuturi sunt si
gur cu vom depuși norma.

Asifel. la 1 iunie, t o va lașul 
Morar Gheorghe a devenit șeful

Marele acriilor brnz lian

Jorge Amado 
ne vizitează (ara 
DumiiJkS .ura u st Îh Cu- 

pitulit ,h»ifc«- AiUft'lo. jiuiTă-U* 

mi iilor ț; hipbitor nîui («iiizii 

(leiHori |hi ți u jit i. nit inbru 

ÎJt < 'miletul J’rrmuiK ni ul («ou 

lui ul Itijii/ukilur

(,!//< rprer) — 
mirep 
Ailvuiu a ui 
Pi/Unt' h.ad...H

. Pun' I l>au, re.re- 
( nmih lujui l‘er- 

Aparurea Pacn 
Mitar.a, membru

</< ra in tprr ju
pi (.te /u •/ ap/dir tjmi 
guuvrnul bru/ihitfi, hi or^ 
II dil-StH t t utui, n dizut- 
foriu l(mtn‘f»ul hdțimiui 
Pac-:' fpiut f.i lîio de ]n- 

urniidii rnitraliiud pt> par- 
braziltun 
zile m n 
In frun- 
cu uiotA 

cordoanele
ra-

• > •
ijirh^ii.

Ini du pa
h,r br.ictbufi Jur/Li 
tlt.P U/Hltlt 
tiihoții de Iau. 
tur general al 
iii.-.mnl pena a 
din h’.P.Ii., 1 
in itctbiț t omitet fi ( urin (>ro- 
^u. din parb I uiunii ht rittufilor 
dm RP.P

I U liCe/it ptdej n amil loc un 
însuflețit fu> ling, m (adrUl iu 
ru iu Jurge Amudo a uoiblt 
mUncitunluf.

Mrefingul ftJ>( dcs<ld> de Io- 
tiurățul \i utnfu, returul scC-
lurubti de partid
i are u piezi ulm jh uuilnfor ară
tând lupta ba darzu pe tărâmul 
litriu/ fi jiubti', unpuiriuu r*1- 
gif/mliij reacționar ți impotrioa 
imperialismului amem un.

Prunii t(t idlduruHte utluntații, 
z'.rtUntul Juig ămadu (i adus 
uume/idor mutu u din p I.' « ,
bdul frați u al (lașei iiiU' f, .(| 
n din brazilia p ,d • ■ . ulm
< omuni t firazihuu.

I orbitorul
| lurib-
| acestu^ 
di ru je 
unt < u 
pvidru 
neiro, 
ticipnnți. Dur {tojmtul 
ttU tu discurujat. Ldouâ 
tâ^/iu muștele popular? 
te cu ?c i i ire tcăp.ueru 
Iu congres nu r'upl 
polițiiUf ști cart ituon jurau 
niera dtpulaților ți. intrând In 
parlamentt au finul u olo *cJin- 
ța Congresului pentru Pac'.

Jnrgi Amado a fi ut ap»i o 
impresionanta d< triere u ridzf- 

in cure l'ă.- liiaud bra
zilieni, cxplout.iți di nune la
tifundiari.

Partidul Comtinid pr^zdian, 
cure abia după uichuiu eri-ud^i 
nODÎetice impofriuj fu‘ i'mul.u 
putut ti intre in legubcta 
crescut fn doi ani defu 
membri la 210.000 membri, ^rt 
/ ut tid upând locul de franli. in 
lu piu poporului im patria t 
pi rmlumului umeri, un 
ii ai t.iulte ori, fiuu-rnul 
sn l a pu» In îl? palitule.

Acum mni mult ca 
m/fc^reu munrifore. s. j 
iem'ifică neîncetat, partidul 
munifl Brazilian conductimd lup 
11 f r porii hi i pentru pace p e'l- 
be a* e

Jorge Amado a mehtint ex
primând credința câ forțele pirii] 
p ale democrației, in frurd? t u 
Uniunea Soinctiiu, oor triumfa 
Prupra grupului mic dc ef imi- . 
uali care ronstituc clica impcrh*i- 
lifti.

La țfârțil frdr^as ijl) ; t-jf/J 
a intonat internaționala.

im- 
<’C* de 
brz/ili-

t rlruu i
i r. - 

r i.

grupei râma-? în nrnin coqdtisă 
până atunci ’? Dnbre I<»an.

♦ ♦ •
Lnii mineri ai acestei rupe 

a’iu primit cu încredere pc 
noul șt f de grupa cure este nai 
tânăr cu înulți dinirc ci. Alții, 
cari știau ictim munco^ie : 1 
grupa Iui Marian Ton «1 lui In
diei și ceri mnoțtcati realizări- 
•c acestei grupe, au primit u 
bucurie drept un ajutor in mun
că jm' Morar.

Vau trecut decât câteva zile 
dela vejiirva tânărului L<
conducen i grupei și lu. mri-e 
uu început s«i se schimbe. Mun
ca desfășurată la iiPânipHie a

(Continuare la pa£. III-i)
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Poporul austriac se opune creerii unei 
armate condusă de generali hitleriști după 
d rective primite din partea americanilor

I aridului Comun st 
Johan Koplenick, a de- 
comerlnța activiștilor 
c; cererea fonnula'a de

V.ENA. 29 (Agerpres). — Pte- 
șrd ntele 
Aiisirac, 
clar it la 
de Partid
Cancelarul I legi in legătură cu in
tim area unei urmate b ne echipa
te ..întuneca atmosfera senina 
ere. ta de Consiliul Miniștrilor de 
Afaceri Ex'erne’*.

Koplenick a declarai mai de
pune că poporul austriac ar tre
bui sa depună toate efortur le 
pentru refacerea (arii, in loc să-

și cheltuiască merg’a piidrii crea
rea unei urmate condusa de ge
nerali lil'lerlști Și prim ud directi
ve d'n partea americanilor.

,,Noi ne opunem crecr! unei ar
mate austriace a spus 
nlck pentru că nu vrem 
vernul să construiască 
poporului o unealta pe 
in'rcbu uta . inpofrlva 
Poporul austriac este 
de putern'c pentru a
planurile reactiiml1 și a asigura o 
desvoltare pașnică a țării lu'.

Kople-
ca gu- 

banii 
cure o va 
poporulu . 

insă destul 
zădărnici

cu

Partizanii indonezieni își intensincă 
din ce în ce mai mult activitatea

11 AGA, 29 (Agerpres) — 
/k a au loc lupte grele intre 
pcle olandeze șl indoneziene.

Iii mal multe districte din Jawa 
Râsiriteanâ, iiidonezleiiii au tăiat 
comunicațiile olandezilor. Indone-

hi 
iru-

zicull au atacat cinci trenuri o- 
landcze șl au distrus numeroase 
camioane.

Iu orașe'e mari ca Surabala șl 
Sainarang grupurile de partizani |ș| 
Intensifică activitatea.

Protestul delegației sindicale chineze 
cu privire la reiuzul guvernului francez 
de a acorda viza de intrare în Franța

PIÎAGA, 29 (Agerpres). - De
legația săudiculă chineză inie se 
află aetualnu'nte la l'raga a a- 
cJre-at un protest energie consu
latului francez in legătura, cu re. 
Iu/,:l de 
trare iu

■După 
sindicala 
ticipe la
a departaincutului piofesional 
internațional al muncitorilor din 
industria textilă care a avut loc 
la I.yon.

In protistul adresai consulatu
lui francez dela Fraga, delegafiu 
chineză declară că atitudinea

u se acorda viza de in-
Fruiița.
tutu se știe delegația 
chineză trebuia să par. 
coirfcrinta de constihtirc

consulatului dovedește că guver. 
nul fraiirez șe supune in'ru to
tul ordinelor primite din partaa 
imperialiștilor <uiieric<uu. 
•linca guvernului francez 
atitudine dușmănoasă I 
clasa muncitoare și in conhadic- 
|ic cu voji(a poporului francez, 
care are o veche ți bogată tra 
difie revoluționară și deanoirati. 
cu. Dar încercările de a sparge 
unitatea, clasei nnuicitoare și L 
a înăbuși mișcarea pentru apă- 
tarea păcii și democrației, nu 
vor reuși să; împiedice sau să în. 
târzie victoria oamenilor muncii 
din întreaga lume.

. Aiitu-
este o

fo|ă de

Gavernul italian pregătește un proect de 
lege prin care să suprime dreptul 

muncitorilor la greve
viciilor telegrafice și telefonice, 
pentru personalul sanitar și ••- 
cliipagiile marinei comerciale și 
multe alte categorii de muncitori 
și funcțiouari.

■Se in Urzice
citorilor greva 
tta condițiilor

Mi
a ex

presă 
guver- 
curând

ROMA, 29 (Agerpres). 
nistrul italian al Muticii 
pus inir'o conferință de 
proeclul do lege pe care 
nul il va prezenta in
Parlamentului spre examinare, 
proeci oare aă „contribui? la li
chidarea grevelor prea numeroa. 
șc din țară" șil să înlesnească gu
vernului „controlul asupra tutu, 
ror organizațiilor sindicale".

Piocctul prevede suprimare i 
aproape completă a dreptului 
la greve nu numai pentru l ine 
fionai u de Stat dar și pentru 
lo|i salariatii căilor ferate, ser-

dispozițiuni 
pruectul de

aut i -
lege

deasomenea mun- 
pentru nce.xecuta- 
contractclor colec

tive de către patroni.
Intre alte 

muncitorești, 
prevede pentru organizațiile sin 
dicale, amenzi până la 10 mili
oane lire, iar pentru greviști pe
deapsă până la muncă silnică pe 
»ta(ă.

Sfafele Unite în pragul unei pră 
bușiri economice totale

LO.X'IăRA. 26 (Agerpres). — 
In cercurile politice din Was
hington se crede că președintele 
Trumaă, convoacă o Conferința 
Economică Mondială in scopul 
de a evita o prăbușire econo 
mică totală.

In cercurile presei americane 
se ’ subliniază că președintele 
Truman a discutat cu Acheson. 
șeful departamentului de Stat, 
ulbmele aspecte ale crizei eco
nomice.

Muncitorii francezi 
vor lupta cu hotdrîre pen
tru apăiarea ltberlâ|dor 

democratice
PARIS, .9 (Agerpcs). l a 27 

iunie s'a descli s la Paris Congre
sul f ederației muncitorilor 
v.a.i liancezi, af lla 
Ce l.tKX) de delega 
reprezenta zeci 
cltorl feroviari 
frica franceza.

Congresul se 
meniul când conform 
guvcrnulu , așa numitele 
aux liare'* urinează să fie 
funtale Și cea- 7U.UX) dc munci
tori feroviari sunt amen nLiți cu 
concedierea. Planul guvernului 
prevede deasemenea întreruperea 
construcțiilor feroviare ț 
secinta șomajul pentru 
50.IW d; muncitori d n 
coiiș(uc|iilor.

După ce delegații au 
congresul, a luat cuvântul lour- 
nernati. secretar general al Fe
derației muncitorilor feroviari, 
care a declarat ca munc'torlt fe- 
rov ar vor aduce cmitnbu ia lor 
li lupta pentru pace, pentru a- 
părarca Republicii și pentru .îm
bunătățirea condițiilor de v ata a 
oamenilor munci, arătând tot
odată încrederea nccl utila a 
muncitorilor in CGM.

Tournema n a cerut apoi mun
citor lor feroviari sa se unească 
și nia: strâns in lupta pentru sa
tisfacerea revjudecărilor lor juste 
și pentru apărarea I bertaților 
democratice.

de 
din

fero-
■a la C.li.M 

i|i la cuti.r.* 
ini de inun- 
I runt.i și A-

deschide în m"-
plimurilor 

„Unii 
des-

j in con- 
uproupe 

mduMria

salutat

Comilelul Executiv al F. S. M. 
în ședința ținută în 27 iunie la Milano 
adiscutatchestiuni în legătură cu pregătirea, 
celui de al doilea Congres al F. S. M.

a

iu Ie
de al 

al F- S M.-ului

MILANO. 29 (AgerpreO 
27 iun e a avut loc la Milano 
dința Comitetului Executiv 
derafiei Sinii cale Mond ale

S'au discuta' chestiunile 
gălur.i cu pregat re. celui 
doilea congres
care se descinde la 29 iunie. Au 
luat parte la ședința Comite'ului 
Execut.v: Di V Horo, președin- 
'ele provizoriu al F. S. M , Sail- 
lanl, secretarul general, precum 
șl membrii Cont telului Execut v 
Kuznețov Soloviev ș Rostomkl 
(URSS), I ranehon, Le Leap și 
Montanii eatt (Franța). Herbce (Po
lonia), Erban (Cehoslovacă), A- 
pestol (R. F. R ), Dam anov (Re
publica Popular. Bulgaria), Tnlc- 
duno (Tarile din America Latin:), 
Ariss (Lban) ș 'I iiornton (Aus
trala). A lipsit Liti Ning Yi (Chi
na), membru al Corn te’ulu. Exe
cutiv și 
M.-ului: 
Han nu 
Italia.

Comitetul Executiv a fnscrl- pe 
ordinea 
toatele 
asupra 
portor: 
lanț; politica si activitatea gene
rala a l'SM petl ru uii'tatea sm- 
dcalâ internaționala pentru apă
rarea păcii și drepturilor demo-

cratice ale popoarelor; repertori: 
Kuznrtov (URSSI si Ecrnando 
Fanți (Halal; actvitatea ESM șl 
a centrelor naționale ai liate pen
ii u apărarea intereselor econoin - 
ce și sociale a Ouineii lor munci; 
raportori; Eranchon (Franța). Za- 
wudski (Polonia); punerea, n apE- 
care a articolului 13 al statutu
lui privitor la înf intarea depar
tamentelor profes onale; raportor: 
Oi Vltlorlo (Italia): act v"atea sln- 
d cală din Asia, Australia, Africa 
și America Latină; raportori I.lu 
Ning Yi (China), Tl’ornton (Aus
trala) Le Leap (Franța) s To- 
ledaiio (America Latină); proble
ma brațelor de muncă și a drep
turilor economice șl sociale pen- 
tiu muncitorii emigrant ; rapor
tor: Bitossi (Italia); alegerea or
ganelor de conducere ale F8M

stabilirea dale șl locului viitoru
lui congres.

Comitetul Executiv al FS.M 3 
ascultat r_pr?artele cu privire la 
conferințele de constitu re s de
partamentelor profesionale inter
naționale ale muncitorilor meta- 
lurgiștj dela Torino. ale mundio- 
rior din industriile pielărie, in- 
câllămntcl >1 blănurilor dela 
Gortwalcov și al muncitorii, r din 
industria tx.xr.li șl de fnibrăcă- 
m nte dela Lyoic

Având in vedere succesul con 
fer nțelor dela constituirea prime
lor Lrei departamente profesiona
le ale FS.M, Comitetul Executiv, 
după cum dedări comunicatul, a 
luat ntăsurle necesare pentru a- 
sigurarea I tianțarii și dea r.Hirl 
mai departe j activității FSM. 
care ia o amploare dm ce in ce 
mai mare-

vicepreședinte al F. 8 
pâ'u acum guvzrm-1 îln- 

a dat v’za de intrare in

de zi a congresului urină, 
puncte: raportul general, 
activ tatii F. S. M.; ra- 
secrcăarul general, Satl-

Comitetul Juridic al Consiliului Pop oi u- 
lui German cere eliberarea imediată a 
lui Max Reiman, președintele Partide’ ii 

Comunist din Germania Occidentală 
și anularea sentinței nedrepte 

pronunțate împotriva sa

Actualul guvern italian nu 
este capabil să conducă (ara 
Cuvântarea lui Palmiro Togliatti, secretar I Partidului 
Comunist Italian !a inaugurarea Casei Poporului din 

Abbadua San Salvatore
ROMA. 28 IAgonpres). — I’al-lul guvern ătaliaa cerc 

ntiro Toglia'ti.
al
și
ml adjunct ul Partidului Comu
nist Italian, au luat parte la i- 
îiiiuguiarea (.ăisci Poporului din 
Abbadua, San Salvatore în pro
vincia Sienn. Această clădire va 
fi sediul organizațiilor demo
crate din localitate ți u fost con
struită 
lecta'e 
Italia.

La
care au participat peste 20.000 
•le persoane u luat cuvântul Pe
tre Seoclua, Togliat i ți al|ii

Luând cuvântul in legătură cu 
situația in ernă a Italiei, Palmi
ro Togliatti, a arătat că actt.a-

mo(ta- 
pcniru 
in ca-

inchi-

Pari’dulu' Comunist din 
(N.c'denlalj* să se poală 
ir calitate de ccnd’dat 
rlk farlurr.n are 
drepturi de care 
lalțl candidați**.

in acela; l'nip

German a ®

bucura 
in alei.

<ic ace'eașl 
bucură cd-se

sccre'ar general 
Partidului Comuui-t italian 
Petro Secchia, secretar gene-

cu ujiborul fondurilor 
de oamenii muncii

ceremonia inaugurală

al
din

In

a provo
cat conflictul și a determinat i- 
virea unei sciziuni profunde in 
rândurile populației italiene, nu 
este capabil .„j coudui ă |ura.

Rcferindu-se ia greva incimu- 
uată ck- succes a muncitorilor u- 
gncoli, Togliatti a spus : a fost 
neooe de uelinișteu niilioannlor 
de muncitori agrișii nti oiașî, a 
fost hcdoc să înceteze faurul ti 
să iu parte la o luptă fără pre
cedent. Mulfi dintre ei au căzut 
in cursul acestei lupte. A tre
buit ca ei să lupte timp dc "6 
dc zile fi a trebuit cu strânge
rea recoltei sa fc pu ă in joc 
pentru u face ca renendicările, 
legitime ale muncitorilor agri 
coli să fie satisfăcute.

BERLIN, 28 (Agerpres). Co
mitetul Jurid'c al Con<i'lulul Po
porului German a |na n st n 
ne Cochetului Național. 
eLbcrarea lui Max Reiman. 
re se spune printre altele: 

...Aruncarea dhi nou in
soare a lui Max Re'man nu arc alt 
scop decât acela de a înlătura 
din bătălia alegerilor ce ia avea 
loc in curând pe candidatul prin
cipal al Partidului Comun'st din 
Germania Occidentală. Comitetul 
Juridic cere eliberarea Imediată a 
lui Max Reirran și anularea sen
tinței nedrepte pronunțate împotri
va sa.

In numele Corrlic'ulut Național 
pentru eliberarea Iul Max Relman 
Gcrhardt Elsler șl Wllhelm Koch- 
nen au înaintat Președ'ntehil Par
lamentului din Renania 
Westfalla. o scris 'are 
cer să se la măsuri
până la începerea campaniei elec
torale, Max Reiman. președintele

fost trimisă 
britan'c

de Nord, 
prin care 

„astfel ca

Buletin

Delegația femeilor engleze care 
a vizitat Uniunea Sovietică, 

a plecat spre Londra
MOSCOVA. 28 (Agerpres).

In ziua de 28 
spre Londra 1 
engleze care 
zile a vizitat
L’niunea Sovietică, 
iiLstitu|ii culturale și de 

mânt, având întrevederi

> iunie a plecat 
delega(ia femeilor 
în decurs de 15 

diferite orașe din 
întreprinderi, 

invăță- 
cu

delegația femei- 
fost condusă de 

vice-preșe-

fruntașii vieții 
ralc.

La aerodrom 
lor engleze a
Nadejda Parvenova, 
dința Comitetului Autifoscist ul 
Femeilor Sovietice. Lidia Pc- 
trovo. secretara comitetului.
cc.

— In numeroase regiuni din In
dia. țăran s'au răsculat împotri
va asupririi moșierilor. Mii de ță- 

d'n triDuriic Fait’al. Laik și 
Iia„ui, in reg utille Cuseinola. 
Geazantfer și Makarandpur, se o- 
pun moșier lor și poliției cu forța 
atmelor.

Politia a organizat 
sihtgeroase arestând un 
n’âr de țărani.

• * *
extinderii

re presiuni 
mare nu

In urma 
solidaritate 
Londra. 50 
ai căror i

grevei de 
cu docherii din 

t de vase canudivne 
marinari au declarat

■ 
o scrisoare comitetului 
patru dem cradzarea Germaniei, 
in care Elslcr. Kochnen cer a- 
cestuJ com.tet si Iacă lut posibilul 
pentru a obține eliberarea lui 
Ret iran.

Scrisoarea spune printre altele 
că așa numita „crimă* a Iul Rel- 
mia pentru care autor:tă(ile bri
tanice do ocurafle l-au aruncat in 
inchisoare constă in faptul că el a 
criticat pe politicienii germani care 
iju ă Imperialijrtlor americani să 
transforme Germania Occidentală 
șl in special regiunea Ruhrulul W 

intr’un arsenal militar pentu că a 
criticat pe politicienii cere au re
nunțai la deia unei German'! u- 
nilc, democratice șl pașnice-

extern
grevă dc solidaritate, se *5 i- 
mobilizuG- in dopurile L-o: Irei.

__ • . •
Glu.. I ( LIBERA lAgvr- 

pres). — Postul dc radio Gnvcii 
Liberă uuun|â că unitățile Ic 
partizani ;i-au intensificat acti
vitatea in insulele grecești și i.i 
regiunea Peloponez. In ul: iade 
zile unj.ăfiie dc partizani au ilat 
muneroa-c atacuri încununa 
succes împotriva |>ozi|iilor 
garnizoanelor nionarho-fiwi-i-L 
din aceste regiuni, provocân I 
inamicului pierderi însemnate în 
mor(i ți răni|i ți capturând ia 
acckiț timp o importantă pra iu 
•ie răzlxoe

de

r
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