
PORNIM INTRI :CI:.K’I
N MUNCA DE CI II.TUNAI.IZARE

DUSĂ IN CADRUL SINDICATELOR
CULTURALA, lată o larclnă de 
căpetenie. Să organizăm cititul — 
așa cum sa început la clubul din 
Lupeni iu cadrul unor cercuri, un
de se face lectură Iii colectiv 
să organizăm conferințe educatl- 
vo pentiu nimicitori, să orgati'zăm 
discuții in Jurul (.ărlllur citite, con
sfătuiri alo muncitorilor cu tehni
cienii asupra problemelor tehnice, 
si organizam O DISTRACȚIE 
«PLĂCUTĂ SI IN ACELAȘ TIMP 
UTILA PENTRU MUNCITORI.

Proletari din Ionic Urile, uni|i-»A 1

jVRh! iT
~~ter âi^ârf^înir

im lupta minerilor 
rea ji depășirea 

P anului de Stat

1

dela transportul cărbunilor 
din galeriile principale ale 

I sectorului iV al minei
Lupeni, sau angajat in 

Întreceri socialiste

Deschiderea
sesiunii Marii .

clasă, 
intre-
parte

Așa cum arată rezolut a plena
rei C. C, al p. M. R cu privire la 
munca sindicală, sindicalele noas
tre sunt chemate să ducă o mutica 
intensă pentru culturalizarea ma- 
sselor de salarlatl, să dea un nou 
avânt muncii culturale in intreprln- 
dori șl Instituții, să lie factori ac
tivi in răspândirea științei șl cul
turii in rândurile oamenilor mun
cii.

Sarcina aceasta tiasată de Par
tid sindicatelor e deosebit de in- 
semuatâ. Pcn'rucâ n unea dusă in 
direcția îndeplinirii ei o parte in
tegrantă din lupta pentru ridica
rea nivelului cultural, politic, ideo
logic al celor ce muncesc, pentru 
desvollarea conștiinței de 
pentru stiinulaiea avântului 
cerilor socialiste. Este deci
integrantă din lupta dusă pe plan 
Ideologic împotriva imperialismu
lui, din lupta pentru întărirea e- 
conomică a tării noastre, din lup
ta pentru pace.

Iată dcce sare nile ce revin sin
dicatelor in munca culturală pre
zintă o atât de n are importantă 
și dece pentru îndeplinirea lor tre- 
*• te depusă o ntuncă Intensă, per- 

inentă Și just orientată.
Munca culturală dusă in cadrul 
d calelor se desfășoară pe un 
ît larg Aici e insă vorba de 
tea dusă intr'un cadru mai res- 
s, și anume de munca de cul- 
lizarea d n cadrul cluburilor 
sitorești.

s’a făcut până acum in Va
lului in această privință?
ă îndoială că s’au obținut 
ri frumoase intre care tre- 
enumerat însăși faptul că 
d’ntre centrele minere are 
muncitoresc care mal mult 
e cazul la Lupeni — sau 

i — ca Lonea de pildă — 
I.
■cate s’a făcut până acum 
ișit să acopere golurile 

determinate de lipsuri 
uneori grave.

Una dintre principalele lipsuri 
— iiu numai a responsabililor cul
turali ai sindicatelor ci a întregu
lui comitet sindical — e lipsa de 
organizare a muncii, 
tuci nu se poate inc?, 
organizare. La Petrila 
tâ munca e dusă la
se Joacă mai mult biliard in de
trimentul altor activități.

SA ORGANIZAM MUNCA

La Lonea 
vorbi de o 
la fel. Toa- 
iiitâmplare.

Iii orice ramură du activitate 
sâ te radă prezenta unul scop bino 
definit, să se vadă că ea urmă
rește îndeplinirea uneia din sarci
nile generale alo muncii culturale

Dar aceasta tiu se poate realiza 
decât prlutr o atentă ÎNDRUMA
RE a activității cluburilor și a 
muncitorilor, prhitr'o largă muncă 
de agitație desfășurată in jurul 
cluburilor. Muncitorilor trebue să 
li se arate însemnătatea fiecărei 
ramuri de activitate a clubului, 
trebuesc antrenați in munca mul
tilaterală dusă in cadrul lor. Atun
ci nu- se va mai putea întâmpla 
ca muncitorii să vină la club nu- 
ma pentru a Juca biliard, cum 
fac cel dela Petrila, fără fă citeas
că o carte sau să fie încadrați in 
munca artistică ș. a.

Sarcina de a îndruma activita
tea clubului revine întregului co
mitet sindical, iar cea de a îndru
ma muncitorii aparține cu precă
dere comitetelor de conducere a 
cluburilor In cecace privește 
munca de agitație ea trebue des
fășurată deopotrivă de sindicate 
ca șl de agitatorii organizațiilor 
de Partid.

O altă lipsă in munca de până 
acum e inexistenta unui control 
pe teren in muncă.

Unii tovarăși, din dorința dc a 
se lăuda cu o muncă pe care n’au 
depus-o fac rapoarte umflate Sin
dicatului Miner din Lupeni de e- 
xemplu, a arătat in raport că pe 
p'an artistic, are in pregătire o 
p'esă. La controlul pe teren s’a 
constatat că totul e un mare ne
adevăr și că punerea in scenă a 
unei piese nu era decât un proect 
dc viilor și nici decum o realitate.

Fiindcă mai există asemenea 
(cndlnte de a da rapoarte minci
noase. iă ă a exista ceace e menți
onai din partea organelor sindicale

Adunări Naționale
MAIIEA Al)lX\m NAȚIO

NALA OON’UX \ J A IN 

NEA OHDLXAKA «Șl A LN( E, 

l’ll Ll’CJlAHII.I .MAK|| I>1- 

MLNEAȚA LA ORELE |Q3o.
-Membrii Prezidiului M-tirvi \- 

duniri Nupoiudt* și ui (tiiviriiil- 
lui au fost intumpiiiufi Ja intraT 

rea în ședință cu vii și furtunoa
se ujilauze.

După alegerea biroului |ovar<L. 
șui Dumitru Petrcscu, prt\e lin- 

lele biroului Marii Adunări Na
ționale, a spus :

Această ședință n noastră are 

earacivr de ș*cdiai(ă de doliu, ci 
omagiu adus memoriei tovarășif, 
lui Gheorghi Dimilrov, luptjior 

de M?amă al proletariaiuliu iil- 
iernu|ioiial. Președinte al ( ouaE. 
Jiului de Miniștri, ul Republicii 
Populare Bulgaria. Secretar 

neral al Partidului Comunist
i

Minerii iruntași sunt aceia care alături de mărirea pro
ducției, luptâ pentru îmbunătățirea calității cărbunelui 

Organizându-și munca, minerii din grupa 
tovarășului Jurca Roman dela mina Lupeni 
împletesc cu succes lupta pentru căi bune 

mai mult, cu lupta pentru calitate
Pu[iui miiieri df'la exploatarea 

carbonifera l,uP<tii, te pul lăuda 
cu un abataj bine orânduit, eu 
uetlit ul grupei bătrânului miner 
Jnroi Roman.

lhJ aproape dc ani lucrează
in mina I onorarul Jur cu Roman 
hi ucu^t lustimp, el u inoalut uii 
lucru pe cur* -I spune t u tărie 
ortacilor lui rânduiulu e de 
un neprețuit ajutor in muncă.

Intr’adcoăr, în ubutajul cameră
; nl touurâfiului Juna Roman, cu 

care exploatează kt rutul 5 din 
sectorul III al minei Lupeni, to
tul e executat in condifiuui 
bune, abafujul c bine curățit, 
bine îngrijit. Totul la rând — 
afia cum apun minerii.
PRIN PLINA ORGANIZARE A 
MUNCII. PRIN BINA ÎNTREȚI
NERE X ABATAJULUI. PRO- 
DUCTIVITATLA MUNCII POA
TE FI SPORITA FARzl SA SE 
TEFINA EFORTURI ISTOVI

TOARE
Tovarășului K ss Francîsc. șe-

Iul ccli'pt'i care lucrează iu schim
bul 1 al grupei Iul Jurca, nu-i dai 
nici 4(> 
tt. E1, 
ceast" 
e fi ii

Spre a seni in a|u(orul mine
rilor care luptă pentru a da cât 
u mult cărbune, pentru îndepli
nirea și depa firea Planului pe tri
mestrul II, mecanicii ș1 inEo(ilurli 
dela transportul c-rbuiielul prin 
galeriile principale ale sectorului 
l\ al minei Lupeni, au pornit la 
întrecere pentru buna aprovizio
nai e a grupelor de mineri cu va- 
gonete goale, și materiale.

I
 Astfel, mecanicul Mrlaz Aleian- 

dru dela transportul prin galeriile 
principale a reușit ca in ziua de 
27 iunie a. c s'- ducă F2 lagu
nele goale dela suprafața la pu
tui centru șl inap «I lot 52 vago- 
nete intr'un timp record de nu
mai 13 minute -n loc de 30 minu
te cât se făcea înainte.

toiarășul '

de Mii, deși el are aproape 
ca șl cellalt! m'tierl din a- 
grnpc are mușchii ufelili, 
la lașa și sănătos.

No! depășim norma zilnic cu 
20 ta ru'ă, tovarășe, dar nu ne 
istovim ne spune 
Kks. Munca organizată însemnea
ză muncă ușoara. Forța mușchiu
lui nu trebue Irosită, ca trebue 
întrebuințată cu cap.

In grupa tovarășului Jurca se 
lucrează după o bură organizare 
a munci'. Minerii din fiecare gru
pă sunt lusl impirfifl pe lucrări 
cc trebuc'c executate pentiu ex
tragerea cărbunelui. Munca e or
ganizata in așa lei, iucât iot tim
pul, i. cea re miner sa aibă lucru 
tot timpul rrugramului. $1 aceasta 
e de nate Importantă, in unele 
abataje niiterii depun eforturi

k
(Continuare in pag. H-a)

Dc-atcincnea. mecan'cul Andrei 
Nlcelae a lăcut acela* transport tu 
18 minu'e 
sile in 20

ar mecanicul Iluda Va- 
mlnute.

ca șl pe viitor munca

(Coiitiiiuure in pog. ll-u)

Pentru
să se desfășoare in condltlunl bu
ne. mecanicii șl «tiisotitoril dela 
transportul cărbunelui pe galeriile 
principale dela mina Lupeni și-au 
luat angajamentul de a munci cu 
aceeași intensitate știind ci. in teiul 
acesta ajuiâ pe tovarășii lor 
mineri iii lupta pentru a scoate 
cât mai mult cărbune.

N. STANC1OIU, coretp. voi.

gdr.

Adunarea Națională a ra 

apoi un minut de reculegere în 

memoria lui Gliorglii Dimi trov.
A luat apoi cuvântul pentru a 

evoca memoria marelui dispărui 

tovarășului Ghcorghe A' asii ic-* 
ministrul Minelor și Petrolului, 
membru al biroului poli’ic al 

Comitetului Central P. M. ÎL

CITIȚI
In corpul ziarului

PAGINA
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ULTIMELE MINUTE 
DE TRANSPORTAREA

LUI

CULTURALĂ

Prima zi de tabără a detașamentelor 
de pioneri din Petroșeni

Pe/roșeni...
Dimi'reafa aceia parcă 

sebilă de celelalte dimineți.
I erul părea o imensă fereas

tră translucidă, spartă pe alo
curi, disuelind pete albastre din 
tare razele soarelui curgeau șu. 
oOi. Toi mai mari deoeneau sptr 
tulite și tot mai mult seninul in- 
oăluia orașul cu o perdea de lu
mină.

„Suntem stegari căliți ai vea
cului ce Dine"...

Sunetele »e spărgeau de Udurt 
și i' prăștiau ecouri.

Ca la o comandă, una după 
alta se dsdiideau ferestrele cn- 
selcr Și capete curioase prioenu 
în stradă.

Ce să fie? A<eiași întrebare 
mut se zugrăvea pe (efele tutu
ror ți nu trebuia mult pâ'‘ă să 
vie răspunsul:

„( raoatele roșii"!

era deo-
Zâmbete înfloreau, ochii cli

peau bin 'voituri
Încolonați, treceau pe stradă 

cu drapelele in frunte pionerii 
ceior patru detașamente ale ora
șului. indreptându-se către aero
portul de planoare.

J iulie, zi de tabără a pioneri- 
lor.

Drumul n a fost lung. Un sfert 
de oră și pe pajiștea verde a te 
renului, cămășile albe, cravatele 
roșii, alcătuiau arabescuri de 
caleidoscop, lot mereu schimba
te: altele fi altele.

A ÎNCEPU 7.11 A DE TAIiAllA

In timp oe pionerii se răspân. 
diseră cariTicoiro, tovarășa Bor
na din Bitoul Jude|cnei l TM 
iși aduna-e top instructorii și 
ultimele in iicafii iu legătură cu 
programai zini au fo t trans
mise.

O oră a trecut și, fără signale 
fură comenzi răstite, din nou ă- 
<Ju.no|i pe detașamente in careu, 
pionerii an trăit prima emo|ie a 
zilei. Patruzeci și șapte de nou 
șt olari cure >’au distins iu * u«li 
cu prilejul înclteerii annlui 
uveuu să îngroașe rânilutil' 
detașamentelor; patruzeci și șap
te de noui «pionerii. Adevărată 
solimnihtle.

Fericiți că vor purta cradata 
roșie, cu foile-aOgajament iii 
mână, lot< așteptau nerăbdători 
l’nii iși fac confidente:

— „Știi cu n'am 
dormi astă noapte? 
nimky Ana către 
Mi sa rărut că nu 
șește noaptea".

putut deloc 
șoptește Kas. 
necina ei 
se mai sfăr-

Trenul cu rămășițele pământești
ale lui Gheorghi Dimilrov a pornit spre patrie

MOSCOVA, 4 (Agcrpres). —Ști
rea mortil eminentului fruntaș al 
mișcării muncitorești Internațio
nale. președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Populare 
Bulgare, Gheorghi Dimilrov, s’a 
răspund t repede in întreaga U- 
niune Sovietică. Din toate coltu
rile Uniunii Sovietice se anunță 
că oamenii muncii au primit a- 
ceaHă știre cu adâncă durere. 
Drapele indoiiate suul arborate 
pretutindeni.

In cursul noptH zeci de mii de 
locuitori al Moscovei au defilat 
n fata catafalcului care se află 

in sala coloanelor din Casa Sin
ii cetelor.

Iu tăcere îndurerată, oameni- 
defilau in fata sicriului revolutio- 

a: ului înflăcărat, dându-i ultimul 
onor.

Iu garda de onoare de lângă 
sicriu se află membri ai Comi- 
etuiul Central al Partidului Co- 

mun'.sl (bolșevic) al L'RSS, mi
niștri, membri ai Comitetului oră
șenesc al Partidului Comunist 
(bolșevic) al URSS, oameni de 
știință, scriitori, muncitori, artiș-

partea Iul Dores Ibarrurl șl a Co- 
ml.etului Central al Partidului Co
munist spaniol.

Este ora 9,45 minute. Garda de 
onoare este scbimba'ă de Malen- 
kov, Beria, Kaganovici, Mlkolan, 
Svernik, Buigan'm. Suslov, Pono- 
marenko, Popov. Skir atov, Cer- 
vancov șl Anton Jugov.

lamllia și MI
ti, generali al forțelor armate so
vietice. In sală sunt depuse noul 
coroane. Sunt depuse coroane din 
partea președintelui Republicii Ce
hoslovace, Clement Gottuald, din

Telegrama oamenilor muncii 
din Valea Jiului

Oamenii muicii manuale și intelectuale din Valea Jiului, nu 
trimis prin intermediul Ambasadei Republicii Populare Bulgaria 
urmălourea lelegramâ Comitetul ui Central al Partidului Comu
nici Bulgar.

O\MENll MUNCII MANTALE ȘI 1NTELKTUALE DIN 
VAlEA JIULUI SUNT ADANC LNDL RERAȚ1 DE ÎNC ETA- 
IU A DIN VIAȚA A TOVARA.șlLl I GHEORGHI DIMITROA

MEMORIA TOVARĂȘULUI C.llEORGHI E""' ' /
FI VEȘNIC' VIE IN INIMILE NOASTRE. 
LUPTĂTOR NEÎNFRICAT ÎMPOTRIVA 
LAIPEH1 AL1SMULI 1. NE A A R AMANE

DIMU ROV A A 
VIAȚA VA. Dl 

FAS( 1SMU1.UI Șl 
.......... ......................... Al-Ml EXEMPI.l 

DE ’vilAIAT. IX AClâSTE CLll’E DE MARE DURERE A PO- 
PORILII MUNCITOR BULGAR ERATE. 
BAZINll CARBONIFER VALEA JllLli 
sincerele lor Condoleanțe.

uluitorii manuali
din Ja/ea

Ml \( ITORII DIN 
V A TRANSMIT

(Continuare in pag. IV)

și i"telec1uah 
Jiului

Lângă sicriu re afli 
prietenii lui Din trov. La ora 10, 
tovarășii Ma’c kov, Beria, Ka- 
ganovici, Mikoian, Svernik, Bul- 
ganin, Snslov, Ponemarcnko și Po
pov, ridică sicriul cu rămășițele I 
pământești ale tovarășului Di mi-1 
îrov, depunându-l pe un alei de 1 
run. In sunetele unu'1 marș fure-1 
bru, procesiunea, Însoțiți de o I 
escortă militară de onoare, stră- I 
ba e străzile .Moscovei către gară. I 
In cortegiu se aili conducătorii I 
Partidului și guvernulu’. miniștri, I 
deru a(l ai Sovietelor Supreme ale I 
L'RSS șl RSFSR, membrii orga-l 
niza(iilor de Partid șl ai Comite-1 
tulul oiășencsc al Partidului Co-| 
munlst (bolșev’cl al L’RSS, repre-l 
zentantii oamenilor muncii din 
Moscova, fairiilla șl rrietenlli de
cedatului precum și șefii Ș: mem
brii ambasadelor și mls'unilor ta
rilor de democrație populară 
Republica Cehoslovacă, Republica 
Polonă, Repubt'ca Populară Ro
mână, Republica Ungară, Repu
blica Populară Albania șl Repu- 
hl'ca Democrată Coreeană.

Dealungul străz'lor până la ga
ra B elorusia s’au adunat zeci de 
mii de oameni al muncii d'n Cap'- 
tală care au venit să cinstească 
memoria neînfricatului luptător 
l entru măreața cauză a Iul Lenin- 
si S'alln.

ontinujre în pse 1
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■ae PAGINA CULT URAL A.
O după amiază 

“ din„23 August
Prin 1935, a luat ființă in co

muna Bretea-Român.i din plasa 
Hațeg, un căin'n cultural.

Cu „gr/ja" caracteristică pen
tru ridicarea nivelului cultural al 
țăranilor, regimurile burgheze au 
știut sa facă in așa fel, ca timp 
de peste 10 an, cănunul să-si 
arate perfecta sa inutilitate in 
scopul dorit, dând numai dema
gogilor prilejul de a rosti fraze 
Sforăitoare in slava „iorm dali le- 
lor înfăptuiri’’ ale diverselor gu
verne” filantropice".

Cu totul altul a devenit aspec
tul căminului in ultimul timp, 
când organizația de Partid a luat 
măsuri pentru buna lui funcțio
nare.

Așezat i’jitr'una din camerele 
încăpătoare ale primărei din co
mună, Căminul a fost înzestrat de 
către comitetul provizoriu cu mo
bilier din fosta proprietate a mo- 
ș’erului Torok tjtefan.

Ceea ce izbește chiar din pri
mul moment când Titri este at
mosfera intimă a încăperii.

In fund, o scenă. Unul lângă al
tul, pe peretele lateral din stân
ga, doua dulapuri tixi’e cu cârti 
se oferă îmb-etoare amator lor de 
lectură. Pe peretele opus, un ceas 
pendulă; in mijlocul încăperii, trei 
mese cu fotolii simetric aran
jate, iar dealungul celorlalți pe
reți laterali, canapele confortabile.

• ♦ »
26 iunie, duminecă. Oamenii se 

întorc cu vitele dela pășune unde 
au stat toată dimineața.

Din viafa Teatrului de Stat 
din Petroșeni

lnchei'idu-și activitatea pe sta
giunea de primăvară cu turneul 
pieselor „Cumpăna" și „Vulpeu 
pedepsită”, actorii Teatrului de 
Stat din Petroșeni, au primit con
cediu de oară până la T> august 
a. c„ când oor începe repetițiile 
pentru viitoarea stagiune.

Doisprezece tovarăși din intreg 
personalul Teatrului au fost tri
miși să-și petreacă concediul ală
turi de muncitori in diferitele sta
țiuni climaterice ale țarii, ca : 

Mangalia, Slănic, Bușteni, Pre

deal, Sonata, etc.

In ziua de 2-9 iunie, a avut loc 

o ședința în care actorii au dis

cutat diferite probleme in legă- 

iWă cu activitatea din timpul 
concediilor.

C u acest prilej, ei și-au luai 

angajamentul ca in tot timpul 

concediului, luând legături cu 

organizațiile de Partid ti sindica

le din localitățile respective, să-și 

continue activitatea dând tot co». 

cursul și Participând la [estivale

le artistice pe care muncitorii 

le vor organiza; contribuind in 

acest fel mai mult la strângerea 

legăturilor dintre artiști și mu", 

citori.

Deasemeni, actorii și-au luai 

angajamentul ca pentru ridicarea 

nivelului lor ideologic și profe

sional, să citească in afară de 

ziare, o serie de cărți primite in

la Că minul Cullural 
corn. Brelea-Română

„Ce faci Ioane acum? Mergi 
la cămin?

— „Da, da. numai să mă duc 
un pc sa mă spăl”.

încet, încet, sala căminului se 
umple, discuțiile prind viată.

Cu un grup de oameni împrejur, 
tovarășul PetraScu M. discută 
problemele la ordinea zilei. E vor
ba de problema țăranilor sărăci Si 
m jlocași. iar vorbitorul ii lămu
rește pe tovarășii sai de necesi
tatea unei alianțe cât mai strflnse 
dintre tărami săraci și mijlocași 
cu muncitorii dela orașe, pentru 
a birui exploatarea cblaburească. 

„Vedeți? De moșierii mari 
am scăpat. Tâlharul do Torok s’a 
dus pe apa. sâmbetei. Chiaburi 
mai avem insă, și numai cu aiu- 
toiul clasei munc'toare ne vom 
scăpa de ei”.

La coltul de lângă scenă, to
varășa Rachleru Eugenia citește 
cu glas tare altor tovarășe un ar
ticol din Scânteia. încep discuții 
ș triplat, trepta , vine vorba și 
despre „Războiul sfânt’’. Imaginea 
h doasă a morț'i mai stărue și des- 
lăntue înverșunare împotriva ce
lor care prinzând odată frânele 
tării, au dus poporul spre pră
pastie.

— „Ne duceau la moarte ca 
pe boi la tăere și dacă nu ve
nea 23 august, nu mai stăteam 
noi pe a ci la vorbe. Uite măi gân
desc aSa că-s numai vre-o cinci 
ani și tare multe s’au schimbat. 
Face Partidul nostru bună rân- 
duială și dacă, noi ne-am strădui 

acest sc<rp dela biblioteca Teatru
lui.

• * *
Pentru munca depusă în tot 

timpul stagiunii de primăvară, 
numeroși actori șl tehnicieni dela 
Teatrul de Stat din Petroșeni, au 
primit premii acordate de Minis
terul Artelor in valoare de peste 
60.000 leh

Plinire cei prcniiatl pentru o 
muncă sârgulnc'oasă, sunt: Gus- 
tav Valentin, Lily Urseanu, Llcă 
Rădulescu, Fiii Cirazziani — ac
tori — Tudor Constantin șl Marin 
Dumltrescu — mașiniști — și alții.

• * •
Pe lângă actorii care au obți

nui frumoase succese în activi
tatea lor, tehnicienii Teatrului de 
Stat din Petroșeni nu s’au lăsat 
mai prejos și sunt demne de c- 
xemplificat realizările lor.

Astfel, după ce a ob|inut un 
record reușind să bală 560 de 
cuie în 5. minute la montarea de
corurilor, tovarășul Tudor Cons

tantin, tâmplar a obținut o nouă 
realizare, construind uu sistem 

nou de mobile de scenă; 
mobile pliante, care in timpul 

turneelor pot servi ca lăzi.

împreună cu tovarășii Chenie 

Ion și Ma ei Io-’f. tovarășul 1 u- 

dor Constantin și-a luat angaja

mentul de a construi prin mun

că volun*ară, tot mobilierul noj 

al Teatrului, renunțând pentru 

aceasta la 15 zile din concediu 

mal mult să-l dăm ajutor, mai 
bine o să meargă lucrurile’’ - 
glSsui moș Angliei, un batrâ- 
n I ce te afla pe acolo.

Moș Borza, clătină gânditor din 
cap.

— „Mai sunt incă ticăloși care 
uneltesc și primind bani dela ca
pital șt; anglo-americani vor sa 
ne învrăjbească, să pregătească 
teren pentru alt război, nu i-ar mal 
răbda pământul. Cred el însă că 
nu le vom veni noi de hac?

— „Ha bine că nu!”
Un murmur de aprobare întări 

cuvintele bătrânului.
Adunați in jurul altei mese, câ

țiva țărani ișl fac planul de a în- 
digu Streul care în fiece an face 
pagube când se revarsă. Au și 
proeclat construirea unui dig de 
vre-o 200 de metri pe care-1 vor 
face prin munci voluntare. Tova
rășul primar e și el de acord.

* • •
— a făcut seara. Sala căminului 

se golește încet. Oamenii nu se 
dau duși. Le place la cămin șl aș
teaptă de pe acum prima fărâmă 
de timp liber, pentru a se întoar
ce în mijlocul cărților și a zia
relor; pentru a reinoda discuțiile, 
pentru a învăța, dovedind tuturor 
că țărani s'au schimbat șl că se 
vor schimba mereu. Ei nu mai 
sunt cei de dinainte.

V. P. coresp, voi.

ȘCOLI MEDII DE ARTE
Ca o însemnată contribuție la 

munca de educare și sprijinire a 
elementelor talentate, tinere, din 
rândurile oamenilor muncii d<.ln 
orașe și sate, Ministerul Artelor 
a luat inițiativa înființării in a- 
nul școlar viilor a unui numi' 
de școli medii de arta : muzică, 
coreografie și arte plastice.

j inând seama că cei care vor 
fi îndreptați spre învățământul 
mediu de artă, sunt copii de n- 
bia ieșiți de pe băncile școlii ele-

SĂ PORNIM ÎNTRECERI ÎN MUNCA DE 
CULTURALIZARE DUSĂ ÎN CADRUL 

SINDICATELOR
(L'rmare din pag. I-a) 

trebue să se desfășoare un larg 
și permanent CONTROL PE TE
REN.

Fap’ul ci- munca nu a fost în
deajuns contro'ată și că s a dat 
crezare unor rapoarte mincinoase, 
a făcut ca nici acum bibliotecile 
cluburilor d’n Vulcan,, Petrlla sau 
Lonca să nu fie epurate. $1 tot 
l'psa de control o una din prin- 
cîpalc'e cauze a s'abci activități 
re se observă in general la clu
burile muncitorești d!n Valea Jiu
lui.

Pe de altă parte, lipsurile se 
datoresc subaprecierii muncii cul
turale. Care alta ar putea fi cauza 
ci la iPetrila nici acum nu există 
un responsabil cultural la sindicat, 
iar bibliotecara a fost aleasă la 
întâmplare fără să corespundă sar
cinii încredințate?

Aceste lipsuri pot 11 insă inlă-

Ansamblul 
Artistic C.G.M. 

la Petroșeni
fn ziua de 1 iulie cri. a avut loc 

In hula Atelierelor Centrale din 

Petroșeni un spectacol de cuntece 

șt jocuri dat de unsumblul artistic 

al ^Confederației (ierierale a Mun

cii.

Programul bogat ah âtuif din 
fi 
caulece, jocuri și scenete i.diriie, 

toate bine orientali ideologiceși* 

sa bucurat de mult succes tn 

rundul numeroșilor spc< tutori, 

muncitorii din l’alea Jiului. ln 

special baletul înfrățirii româno- 

maghiare, dansurile sovietice Și 

dintre cantece „Cântecul Mineru

lui", „Cântecul Xegrului" și 

„Cantata despre Stalin" uu fost 

îndelung upluudale. D‘‘usenteni 

bine primite au fost scenetele de 

satirizare a dușmanului de clacă 

(Chiaburul cu stafii, Planul Mar. 
sliall, etc.).

In acest țel, turneul ansamblu

lui artistic al Confederației Ge

nerale a Muncii a constituit o a- 

devărată școală pentru intregul 
public și totodată un îndreptar 

prețios după care trebue să se 
orienteze toți responsabilii cul
turali ai sindicatelor pentru des. 
fășurarea une mai rodnice munci 
tn domeniul resortului cultural și 

artistic.

mentare, este de datoria părinți, 
lor, a inoațatorilor și a celorlalți 
din jur, să idemne pe cei cil ca
lități in spre centrul de admite
re, să ușureze drumul acestora 
către școlile medii de artă unde 
elevii vor gă'i posibilitatea 
de desvoltare sănătoasă, științifi. 
că, a talentului lor cât și o sănă
toasă indrumare fn creșterea lor 
ca oameni și ca cetățeni ai Re
publicii Populare Romane.

turale șl ele trebue să fie grabnic 
lichidate. Metode in această pri
vință sunt mai multe.

In primul rând SCHIMBUL DE 
EXPERIENȚA. Clubul dela Lupe- 
ni are cele mai frumoase realizări 
datorită unei juste orientări a 
muncii șl unor metode de muncă 
bune. Aceste lucruri trebuise cu
noscute și insușite și de comite
tele celorlalte cluburi din Valea 
/iulul.

Un început bun tn această di
recție il constitue inițiativa Con- 
sȚiului Sindical Local de a ține 
ședință cu responsabilii culturali 
ai sindicatelor din Valea Jiului, 
tocmai Ia clubul muncitoresc din 
Lupcni. Acest lucru constitue un 
pii'ej de învățăminte și up. inceput 
care trebue desvoltat.

Deascmenea, va trebui organi
zat un schimb de experiență intre 
cluburile din Valea J’uiul, șl clu-

ȘURI ȘI FAPTE CULTURALE
DIN

ȚARA SOCIALISMULUI
„Luna Căr(ii‘’ în orașele și șalele regiunii Voronej

In Colhozurile sovietice s'au înființat librării
și chioșcuri pentru

/" orașele șt satele din regiu
nea Poronej se desfășoară cu uit 
mare succes „Luna cărții ’, care 
a prilejuit o mare sporire u ce
rerii de cărți științifice, lelmice 
și de artă

„huria cărții" sa inaugurat 
prin deschidereu in colhozurile 
regiunii, a unui mare număr de 
librării și chioșcuri pentru oâ»i- 
zarea cărților umeroate aseme.

In Uniunea Sovietică se vor tipări
147 milioane de manuale, pentru anul 

școlar 1949 — 1950
Con II ul de M nlștrl al URSS 

a adoptat o rezoluție privitoare 
la .Editarea manualelor Pentru a- 
nul școlar 1949—1950’’.

Consiliul de Min ști. a relevat 
ca in ultimii ani s’a mărit con- 
siderab I numărul manualelor șco
lare. Intre anii 1946—1948. pen
tru școlile <ln URSS, s'au tipărit 
330 milioane exemplare. Totuși, 
in multe republ ui unionale și au
tonome, cd tarea manualelor a 
rămas in urmă fața de extinde
rea rețelei de școli șl creșterea 
numărului elevilor.

Pentru a asigura pe toți eles I 
Școlilor elementare șl medii cu 
cărți. Consiliul de M'niș’rl a lio- 
t.nrît ca, pentru anul școlar 1949- 
1950, să fie editate 174.OOU.OOO 
de manuale.

Pentru a asigura tipărirea la 
timp a manualei ,r școlare, a ma- 
ter’alelor didactice și a literaturii 
Școlare pentru anul 1949—1950, 
Consiliul de Miniștri al URSS a 
insârc'.nat Ministerul Industriei 
I ârt ei și al Industriei forestiere, 
să furn zeze până la 1 septem
brie 1949 materialele necesare 
(hârtie, carton, ele.) republicilor 
unionale.

Direcția Generala a Industriei 

burlle dela Călan șl Hunedoara, 
care sunt mult mai a- 
vansate și care pot consti
tui un exemplu, senind in 
acelaș timp drept invățătură-

Metoda cea mai bună și care 
aplicată in producție a dat rezul
tate strălucite, e ÎNTRECEREA 
IN MUNCA. Fără îndoială 
această metodă e aplicabilă și in 
munca dusă pe tărâm cultural. Ea 
va trebui să albă la bază aseme
nea criterii — ca organizarea 
cercur’lor de citit, a d’scuțillor in 
jurul cărților citite sau a filmelor, 
a ședințelor de consfătuire etc. — 
încât munca să la un caracter 
ORGANIZAT, un caracter PER
MANENT.

Criteriile care vor sta ia baza 
întrecerilor vor trebui astfel sta- 
b’lite incât îndeplinirea lor să du
că ia indeplitiirea sarcinilor gene
rale ce stau in fața Cluburilor

vânzarea cărților^
nea librării și chioșcuri au fost 
inaugurate in colhozul ile din ra
ioanele Kanti/nir, Aiiekm Roso- 
șaria și altele. In colhozurile 
„Puti-Mopi a" și „Krasnâi Puti- 
luveț" din raionul Pudgurentk și 
in mai multe colhozuri din raion, 
nete lfalan și tlexfeoA', a înce
put construcția c lădirilor destina
te librăriilor și chioșc urilor.

Je Arte Graf.ee depe lângă Con- 
s.l.ul de Miniștri al URSS, a pri
mit sarcina sa ta ma urile nece
sare in Vederea imbunataț ril con- 
s dcrabtl- a exccuL-rh tehnice a 
luctarilor editate.

Consiliul de M nlștrl al URSS 
a nsărclnat d‘ asemenea Dtrec- 
l a Generală a Industriei de Arte 
Grafice, editur le și librăriile, s.a 
albe grijă ca manualele să (:e 
trim se la timp la locul de desti
nați, iar începând dela 15 au- 
gr t 1949, sj inceapa peste tot 
vânzarea lor. M.n sterele Instruc
ția.ii Publice dn republicile u- 
n onale și autonome, vor supra
veghea felul tn care se fur:t^ 
zeaza și se vând manualele.

140.000 volume, 
biblioteca unei uzine

Dând curs cererilor formulate 
ce muncitorii, tehnicienii șl ingi
nerii combinatului metalurgic din 
Magnltogorslc, biblioteca științifică 
șl tehnică a întreprinderii, Înzes
trată Cu 140.000 volume, a des
chis 9 flFale, 8 biblioteci mobile 
și 13 centre de consultații șl in- 
iorn ațiuni în diferite ateliere ale 
combinatului.

Muncitorești, și a muncii cultu
rale a sindicatelor.

Urmărind atent șl încontinuu 
desfășurarea acestor întreceri se 
efectuează un real control in mun
că. ceea ce va permite nu numai 
înlăturarea Imediată a lipsurilor, 
cl sl prevenirea greșelilor.

întrecerile fn muncă vor avea 
ca rezultat o desvoltare a mun
cii culturale li vor Imprima un 
nou avânt muncii de educare, de 
difuzare a științei șl culturii in 
rândul masselor rrunc'toare.

Ele vor însemna un stlmu ent^| 
putern'c atât pentru conduceri» 
cluburilor cât și pentru comitetele 
sindicatelor.

Pr.n iidreceri, munca cusă 
pe tărâm cultural re va îmbună
tăți calitativ, va fi ridicată pâ
nă la înălțimea sarcinilor cc-i stau 
in lațe, iși va aduce aportul ei in 
lupta rciitru pace și socialism.

Graf.ee


Minei ii fruntași sunt aceia care alaiuri de mărirea produc|iei. 
luptă pentru imbunălă|irca calilâfii cărbunelui

Organizându-și munca, minerii din grupa tovarășului 
Jurca Roman dela mina Lupeni împletesc cu succes 
lupta pentru cărbune mai mult cu lupta pentru calitate

Constituirea societăților mixte 
„Sovrom-Metal", Sovrom-Cărbune“ 

„Sovrom-Constructii"
(Continuare in pag. III) 

muri pentru un scurt timp $1 se 
obosesc. Iar restul de timp nu mai 
p.t lucra «>a cum trebue.

lusâ in «balului tovarășului 
Jurca, se lucrează cu spor dela 
uu Capăt la altul al sulului. Unii 
execută armătura al|ll exploatea
ză cele două fronturi do cărbune 
precum sl alte lucrări productive. 
Muncind organizat minerii din 
grupu tovurăsulul Jurca nu sunt 
epuizați; toți sunt puternici 
sl au spor la muncă.

BUNA ORGANIZARE A LUCRĂ
RILOR SECUNDARE. UN FAC

TOR ÎNSEMNAT IN BUNUL 
MEJtțS AL MUNCII

După cuin am arătat mai sus, 
in abatajul tovarășului Jurca 
minerii sunt fimpartjti pe lucrări. 
Unul d;nire ce: inai buni mineri 
ai I ecărei echipe, ajutat de căte 
unul tânăr, execută armătura, o- 
peratie care iste de cea mai ma
re însemnătate in bunul mers al 
muncii in abataj.

Tovarășii care lucrează la ar
mare executa toate lucrările ce le 
revin. în cele mai bune condi- 
țiuui. Stâlpii de armătură, jugu- 
r le, grinzile etc., simt bine fixa
te dând astfel posibil tate mineri
lor să lucreze iară teamă de 
surpare.

Un alt avantaj al repartizării 
diferitelor lucrări pe oameni, este 
ca minerii se pot specializa în 
d ferite lucrări, pe care le exe- 
culă într'un timp scurt și in con- 
difiuni bune, așa cum se face în 
abatajul lui Jurca Roman.

CĂRBUNELE EXTRAS DE MI
NERII TOVARĂȘULUI JURCA 

E DE BENA CALITATE

La mina Lupeni, sunt multe 

(Urmare din numărul de cnl

Crainponundu-se de putere, 
duca lui Tito își adgura cu 
perseverență, un sprijin în inte
riorul țării. Acest sprijin îl for
mează pe lângă chiaburime și 
burghezia orășenească, aparatul 
niiliUaro-birocratijc și polițist 
umflat peste măsură și corupt 
de Runkoviei, un aparat alcă
tuit din chiaburi și speculanți, 
din oetnici și usttiși, din ve
chi funcționari de pe timpul mo
narhiei și din oameni decăzuți 
moralicește. In rândurile acestei 
caste militaro-birocraiice se des
fășoară procesul unei îmbogățiri 
intense prin jefuirea tezaurului 
public. Clasa muncitoare din Iu
goslavia este exploatată, fără 
cruțare de această castă, iar plus 
valoarea trece in buzunarele a- 
ccstci casie, în buzunarele chiu- 
bu iilor, ale speculanților dela o* 
rașe și ale imperialiștilor anglo- 
am u icani

Iu sate, naționaliștii burghezi 
iugoslavi duc o politica de mi
nare a țărănimii sărace și mijlo
cașe și astfel țărănimea es’e cu 
desăvârșire subjugată de chia
buri In momentul de față titoiș- 
tii pretind că realizează „înca
drarea generală în ritm a«?2’h- 
int i țărănimii în cooperative*. 
După date oficiale, din sursă iu
goslavă, din aprilie până în iu
nie 19-P) au fost cuprinse in co
operative 20 la sută din gospo
dăriile țărănești, iar în \oevodi- 
na 40 la sută din gospodării. Ter. 
midorienii țipă cât îi ține gura 
că aceasta ar fi, chipurile, crea
rea ,,orânduirii socialiste în sa
tul iugoslav**. In ..cooperative 
sc înscrie toată populația satului, 
inclusiv, bineînțeles. chiaburii. 
Metodele și caracterul acestei 
„coofperuri” sunt ilustrate în mod 
elocvent de fapte, ca, de pildă. 

grupe caro realizează depășiri do 
peste 20 la sută — cât are grupa 
tovarășului Jurca. Insă această 
grupă o fruntașă in ceea ce pri
vește calitatea. Cărbunele scos 
din acest abataj o bulgăios șl cu 
puf'n șist, pentrucă ortacii tova- 
rt.ulul Jurca au Invătat să plase
ze xăurllo de împușcare In Irontul 
de cărbune in ușa (el incât să fio 
rupt in bucăți mari.

Dcasemenea, șistul e ales cu

DIN ACTIVITATEA COMITETELOR PROVIZORI 

Frumoase acțiuni întreprinse 
de Comitetul Provizoriual Plasei Petroșen;

In grija sa pentru Îmbunătă
țirea condițiilor do viată ale oa
menilor muncii, Comitetul Provi
zoriu al plasei iPotroșonl, dela In
stalarea sa șl până in prezent a 
întreprins o scrie de acțiuni in 
folosul oamenilor muncii.

Din Inițiativa șl cu ajutorul 
secțiunii Gospodăriei șl Industriei 
locale a Comitetului Provizoriu al 
plasei Petroșenl In comuna Iscro- 
ul s'a reparat șl amenajat localul 
școalel elementare, Iar la Jleț 
locu'torll au contribuit prin strân
gerea materialelor necesare pen
tru construirea unei școli elemen
tare. Dcasemenea, in comuna Pe- 
trila, s'au obținui dela Societatea 
„Lonea* 2 hectare do pământ 
pentru construirea unul local pen
tru grădinița de copil.

La I.upenl s’a Inlllntat un res

taurant de stat care aprovizionea

ză toate celelalte localuri cu 
băuturi spirtoase.

Pentru îmbunătățirea raselor 

de oi s'au procurat 28 berbeci 

de rasă tlgae prin care se va im- 

Un an dela publicarea Rezoluției Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești asupra situației 

din Partidul Comunist din Iugoslavia*)
recentele informații din presa 
iugoslavă că ea se face cu aju- 
toiul forțelor armate. Pământul, 
vitele du muncă și inventarul 
sunt considerate ca făcând par
te din cooperativă. Repartiția ve
niturilor cooperativei se face in 
esență nu după munca prestată, 
ci după ,.partea” adusa dc fie
care, astfel că principalul izvor 
al veniturilor membrilor coope
ratori îl constitue renta. In fe
lul acesta, așa zisele ,,cooperati
ve socialiste” constitue una din 
formele de exploatare capitalistă 
a țărănimii muncitoare iugoslave 
de către cJuaburime.

1 itoiștii au dat în așa măsură 
mână liberă chiaburim ii, încât 
ci înșiși sunt nevoiți, în Scopuri 
demagfvgice» să vorbească despre 
aceasta. Astfel, de pildă, în 
„Borba” din 12 iunie se spune 
ca în cooperativa din satul Trac 
județul Begliei, sunt 25 la suta 
cluaburi care de altfel conduc 
cooperativa .de muncă**, sta. 
bilind o rentă ridicată și fă
când să apese dc umerii țărăni
mii sărace toată greutatea mun
cilor și impozitelor. Este semni
ficativ că faptul p re ponderării 
chiaburimii nu este condamnat ; 
se constată doar ca printre <.bo. 
gătani” se află... și un număr de 
oameni ,. necinstiți”.

Astfel se prezintă „socialismul” 
titoist în satul iugoslav.

In vederea îndeplinirii rolului 
lor de restauratori ai capitalis
mului, naționaliștii burghezi din 
Iugoslavia au început prin revi
zuirea grosolană a principiilor 

nmltâ grl|ă. După ce frontul do 
cărbune e împușcat, bucățile de 
șist provenlto din intercalați! sunt 
alese cu multă grilă, rezultând uu 
cărbune de bună calitate.

Astfel, cu o depășire zilaipă de 
normă do 20 la sulă șl cărbune 
de bună calitate, grupa tovară
șului Jurca Roman dela mina l.u- 

penl, poate servi ca exemplu pen
tru grupele caro mai rămân incă 
in urmă.

bună’ăll Calitatea lânel oilor din 
raza plasei. Dcasemenea s’au 
procurat 12 tauri de rasa Pixgau 
care se adaptează foarte bine 
climatului de n'cl. (Până la sfâr
șitul anului s’a programat Înfiin
țarea a 6 slatlunl do montă din
tre care 8 au lost terminate. Iar 
pentru îmbunătățirea tiranei ani
malelor de reproducere in llecarc 
comună s’a rezervat o bucată do 
pământ pentru lotul zootehnic de 
trifoi șl sfeclă luralcră.

In ce privește buna întreținere 
a șoselelor județene, sub îndru
marea Comitetului Provizoriu Ju
dețean s'a început p’etru’rea șo
selei dintre Petroșenl șl Lupeni, 

rămânând insă intre Vu'can ‘88 m. 

c. do piatră care urmează să Ho 

împrăștiată.

Frumoasele acțiuni întreprinse 

de Comitetul Provizoriu al plasei 
Petroșenl arată interesul pe caro 

il poartă nouile organe do con
ducere prosperărll condițiilor de 

viată alo țărănimii muncitoare.

inarxist-leni niște de organizare a 
partidului proletar. In Rezoluția 
Biroului Informativ se spune cu 
toată claritatea că, „conducerea 
Partidului Comunist din Iugos
lavia revizuește învățătura mar
xist-leninistă asupra Partidului', 
diminuiazu rolul Partidului Co
munist, dizolvă de fapt Partidul 
în Frontul Popular — organiza
ție fără țde partid.

Rankovici a pornit o ftuupa- 
nie de teroare cruntă împptriva 
membrilor cinstiți ai Partidului 
Comunist din Iugoslavia, care au 
rămas fideli cauzei marxism -le
ninismului, cauzei internatjonahs- 
mului proletar. Într’un termen 
scurt, țprin cele mai mârșave me
tode, prin asasinate mișel ești, 
prin exterminare Sn cazematele 
poliției, au fost nimiciți mii dc 
adevărați comuniști; zeci țle mii 
au fost aruncați în închisori și 
lagăre de concentrare. Mârșăvia, 
cinismul și cruzimea cu care 
membrii care formează coloana 
vertebrala a Partidului (Coimuiist 
din Iugoslavia sunt exterminați 
de către Rankovici pot fi com
parate numai cu nimicirea ca
drelor Partidului Comunist din 
Germania dc către Hmimler, das
călul lui Rankovici.

Paralel cu monstruoasa și ne
maivăzuta teroare polițistă des_ 
lănțuita împotriva nucleului dc 
bază al Partidului Comunist d>n 
Iugoslavia. Tito și Runkoviei au 
început să recruteze în Partid, 
în r?m accelerat, ustași și cet
ii ici, chiaburi și speculanți, di- 
versioniști, spioni aiiglo-amcnca-

Luni 4 iuhe a. c. a avut Ioc 
la ambasada sovietic i solernnita- 
Itu semnări convențiilor pentru 
cou titicrca societăților mixte 
, Sovrom-M' tal’’, „Sovrom-Car- 
bune", „l ovroin-Conslrucții" pre
cum și «semnarea conveutiJor 
pentiu lărgirea activ tatii unor So- 
\ romuri existente.

Conventl le au lost semnate de 
t ivarașul Vasik Cuca d n par
tea guvernului R. R. șl latrov, 
șei adjunct al direct uuei generale 
a bunurilor sovietice din stră
inătate din partea guvernului 
URSS.

..Nouile organizații crelate prin 
convențiile semnate astazi — a 
spus tovarășul Vasile l.uca cu a- 
cesJ pr lej întăresc și mai mult 
colaborarea și prietenia intre po
poarele URSS șl poporul nostru.

Cu bucurie putem să spunem 
ca toate societățile sovleto-ro- 
mâiie create până astazi stau in 
fruntea indePlin rli Planului de 
S'at, stau in fruntea desvoltarii 
economiei noastre nat'onale.

Noui depășiri de normă 
la atelierul divizionar „Teohari Georgescu 

din Lupeni
Munc toril atelierului divizio

nar „Teohari Georgescu’’ din Lu
peni pătrunși do importanta mun
cii pe care o depun, se straduesc 
ca pe zl ce trece să obțină noui 
succese.

Muncind la repararea lanțului 
de crațer, tovarășa Flirspec Sofia 
a reparat cu 30 metri lanț mai 
mult decât era programat.

La repararea vagoanelor Stan
dard tovarășul Maier Petru și 
Cloflica Sitnion, au reparat cu 
câte un vagon mai mult decât a

ni, pe toți dușmanii comunismu
lui ai Uniunii Sovietice, ui P. O 
(b) al U. R. S. S., ai țărilor de 
deinocruție populară ții ui Purii- 
delor Comunide.

Pentru ca u.n comunist sa fie 
aruncat in beciurile lui Ranko
vici este suficient cu el să de
clare că este ptmtru Rezoluția 
Biroului Inforinuiiv, pentru U- 
niunca Sovietică, că are încre
dere în Partidul Comunist (bol
șevic) ul U. R. S. S. Pentru a fi 
primit astăzi în Partidul Comu
nist Iugoslav trebue să fii duș
man ol P. (b) aj U. R. S. S. 
și al Partidelor Comuniste din 
oelelatle țări. In fruntea organi
zațiilor P. C 1. se află polițiștii 
lui Rankovici. întreaga activitate 
a organizațiilor de partid se re
duce iu mod practic la a spiona 
și a prinde pe partizanii Rezo
luției Biroului Informativ, pe 
partizanii P. C. (h) al U. R- $. S. 
și ai Partidelor Comuniste fră
țești. Supravegherea polițistă în 
organizațiile de partid a ajuns 
să ia forme monstruoase : după 
publicarea Rezoluției Biroului 
Informativ, fiecare membru de 
jjartid este obligai să informeze 
în scris pc secretând organiza
ției de par tul despre toate discu
țiile personale pe qare le are.

In urma acestei activități mâr
șave, Partidul Comunist oficial 
din Iugoslavia u fost transfor
mat într'un aparat polițist auxi
liar al lui Rankovici. Ceeace ti- 
toiștii denumesc azi Partid Co
munist din Iugoslavia nu c$re 
partidul care a existat înaiuV.

Crearea acestor noui societăți 
sov eto-române. desvoltarea lor, 
v« ajuia la o rapida desvoltare 
a econoiifei noastre mai ales a 
prodULpei industriale.

In ticheere. tovarășul A'asile 
l.uca a subl niat ca in tara noas- 
t.a rezultatul colaborării cu U- 
nimiea Sovietica a dus la lichi
darea multor lipsuri, a dus la 
creșterea putem noastre econo
mie și la de-voltarea Republicii 
noastre Populare și a colaborării 
dintre jar le noastre și celelalte 
lari de democrat e populara.

Ll nd cuvântul cu acelaș pri
lej reprezentantul sovietic latrov 
ș’ vorbind despre însemnătatea 
convențiilor semnate a aralat că 
masurile prevăzute in aceste do
cumente vor mari activitatea Si 
colaborarea economica intre RPR 
si URSS.

In conveni le și protocoalele 
semnate -e prevede murirea in- 
vestițvlor de capital iu societă
țile mixte, aducerea d n partea 
Uniunii Soviet ce a instalatlunllor 
de mașini care vor permite des- 

veau programat, iar la repararea 
ciocanelor de abataj, tovarășul 
Schmidt Gotlr ed a reparat in plus 
8 buc .ți ciocane, iar tovarășul 
Frânez Ștefan 7 bucali.

Urmând exemplul acestor tova
răși va trebui ca și ceilalți mun
citori dela atelierul divizionar 
Teohari Georgescu din Lupeni sj 
muncească cât mai bine pentru a 
termina la timp și in bune con- 
ditiuni lucrările destinate.

GH1ZELA GARBOVEANLI 
coresp. rol.

Tito și Rankovici vziulă să înlă
ture din partid toate clementele 
credincioase r.iarxisni-lenini&mu- 
lui, tot ce este caracteristic pen
tru un partid proletar.

In lupta împotriva clicii bur. 
ghezo-naționaliste a lui Tito, îiu. 
potriva restaurării capitalismului» 
iu luptu pentru salvarea Iugo
slaviei de primejdia de a fi a- 
servită de imperialiștii anglo-a- 
mericaiii, in lupta împotriva pri
mejdiei dc transformare a iu
goslaviei într'o colonie a impe
rialismului, comuniștii și cla*a 
muncitoare din Iugoslavia își 
crează din nou Partidul lor Co
munist, partidul proletar mar
xist-leninist, credincios tradițiilor 
internaționalismului proletar Și 
frontului comunist internațional» 
Proletariatul iugoslav, atât din 
rândurile așa numitului P. C- 
Iugoslav, cât și din afara rân
durilor sale, are destule forțe 
pentru a crea din nou un par
tid cu adevărat proletar, mar- 
xist-leninist.

Partidele comuniste și munci, 
torești din lumea întreagă au 
dnfierat clica lui Tito ca pe o 
bandă de mârșavi trădători ai 
clasei muncitoare. Clica lui Tito 
s’a pomenit complect izolată de 
mișcarea comunistă internațio
nală. Aceeași soartă au avut-o 
întotdeauna renegații mișcării 
proletare.

Regimul anticomunist, antido. 
mocrație, curat turcesc, instaurai 
dc clica lui Tito în Iugoslavii 
nu este un regim trainic. Popo

voltarea mai departe a socletă- 
( lor sovieto-române și deci a 
desvoltarii economice a Republi
cii Populare Române.

Șocieia(ile sovieto-române pe 
acțiuni sunt o pilda nea impor
tante: colaborării noastre econo
mice care se bazeaza pe o stimă 
reciproca și egalitate complectă.

Solemnitatea s'a încheiat cu o 
călduroasă mandestatie pentru 
prietenia dmtrc poporul Republi
ci: Populare Romane a: popoarele 
Uniunii Sovietice și pentru marele 
conducător al omenirii progresiste 
I V. Stalin.

PIERDERI
— Buletinul Biroului Populației 

pe numele Legrean Mihai, elibe
rat de Miliția Petiila.

Declar nul.
— Buletinul Biroului Populat'ui 

Pe numele Uulcear Petru, el be- 
ral de Milita Sighet, judelui Ma
ramureș

Declar nul.
- Buletinul Biroulu. Popul.il el 

Nr. 16,'zg? pe numele Dobrin Sil- 
\|j, eliberai de Mili( a Petroșc n>.

Declar nul.
Bulei nul Biroului Populației 

Nr. 3.1:0 pe numele Tomu' Nfto- 
lae, el berat de Miltția Abrud.

Declar nul.

CITIȚI
FEMEIA

Și
SATEANCA
rul iugoslav iubitor dc liber ite, 
clasa muncitoare din lugoshui, 
oare wre frumoase tradiții «k- 
lupiă revoluționară, nu vor per
mite ca o mână de i.uiuUjri, 
vânduți imperialiștilor unglo-a- 
mcricani, să asupreaSta poporul 
și su-| împingă tot mtu adânc 
in abisul robiei imperialele, hi 
Iugoslav La se micșorează iot mai 
mult numărul acelora care mii 
crud în frazeologia ..socialista a 
trudătorilor Tito, Kardelj. I)ji- 
las. Rankovici.

Rezoluția Biroului Inform.«tiv 
a avut un imeas rol revoluțio
nar pentru întreaga mișcare in
ternațională comunista. In ioa(c 
Partidele s'a intensificat lupta 
împotriva naționalismului *'a 
consolidat și mai mult solidari
tatea proletară internațional•» a 
clasei muncitoare. Partid, 1 co
muniste și muncitorești s»’nu con
vins și- mai mult, pe baza exem
plului politicii trădătoare a chc<i 
lui Tito, că Uniunea Sovit i a și 
P. C (b) al U.R.S.S. coils i ne 
centrul comunismului intern ițio. 
nai, că P. C. (b) al U. R. V V. 
în frunte cu tovarășul Stalin, 
este conducătorul și invățâ’orul 
întregului proletariat internațio
nal și ol tuturor oamenilor ni 1 i- 
cii din lumea întreagă.

S’a văzut odată mai mult uă 
principalul criteriu care deter
mină caracterul revoluționar al 
oricărui portid este ntitmiin a 
față de Uniunea Sovietică, fața 
de P. C (b) al R. S. S„ de
oarece acx'stea sunt în fruntea 
întregii mișcări proletare inter
naționale, în fniniej luptei îm
potriva imperialismului, pentru 
pace și socialism.

(
♦) Articol de fond apărut in 

Nr. 15 (44)) din „Peftiru pace 
ni^ă, pentru democrație popu
lară r

Popul.il


întreaga omenire progresistă continuă
să-și manifeste profunda durere pricinuită de moartea eminentului fruntaș 

al mișcării muncitorești internaționale GHEORGHI DIMITROV
In Austria

VIENA, 4 (Agerpres). — îndată 
după anunțarea știrel despre 
moartea lui Gheorghi Dimltrov, 
C. C. al Partidului Comunii- 
Austr ac, a organizat un meeting 
pentru comemorarea acestuia.

Jolian Kopculck, Președintele 
Partidului Comunist Austriac u 
exprimat cu această ocazie du
rerea întregului popor austriac in 
legătură cu moartea marelui frun
taș al m’șcăril muncitorești In
ternaționale.

„Muartea tovarășului Dimltrov 
iuseainnâ o grea pierdere nu nu
mai pentru Partidul Comunist 
Bulgar șl pentru poporul bulgar, 
dar șl pentru clasa muncitoare 
din întreaga lume..

Prima zi de tabăra a detașamentelor 
de pioneri din Petroșeni

(Urmare din pag. l-a)

Hațegului Constantin delii Li
ceul Mixt, nu-și mai află astâm
păr și fine să-l vestească pe fie
care de inare» Ini bucurie:

— „Voi fi pioneri Auzi tu? Pi. 
o-ner! Voi purta cravata roșie".

Ixi fel sunt și mulți alții, în
ger Petru, l'lad pcaterina, Pop 
lon,... arată ucelaș entuziasm in 
așteptarea lor.

Au urmat apoi rapoartele date 
de flecare conducător de detașa
ment, după care, competițiile spor
tive: ring-pong, vvolley, fugă, sări 
turl.

Așa cum la carte și-au dovedit 
pe deplin silir<a, nici la sport 
ploneril un s’au lăsat mai prejos.

Mingile de ping-pong, de wol
ley, do oină, au intrat iu „exerci
țiul funcțiun'l’'. S’au făcut cam
pionate, iar învingătorii au fost 
aplaudați cu prietenie; adversari, 
dar mal inahite de țoale pioneri.

Munteanu Margareta dela Școa
la Nr. I d ntre fele — și Ilațe- 
gauu C. dela Liceul Mixt — din
tre băeti — au eșit primii la fugă 
pe 50 metri plat; primii dintre cei 
33 de concurcnți.

La sărituri in lungime, din cel 
32 de concurent* primul a fost 
Pătruș I. dela Școala Nr. 1; Or- 
ban Mara și Iștoc au invlns la 
ping-rong, iar woley. Școala Ma
ghiar . a fost declarată „invinci
bilă". i

• « *
Ora 12 și jumătate. Jocurile 

s’au potolit. In ropot scurt de 
ploaie a anunțat timpul mesei. 
Adăpostiți înlr’una din cabanele 
planoriștilor, punerii își desfac 
pachetele cu mâncare.

Cu mișcări îndemânatice, pio- 
nerele orânduesc bucatele pe mc. 
se. Nici un amănunt nu este tre 
cut cu vederea. Aici pâine, colo 
ridichile, untul, ouăle, toate sunt 
puse cu rânduială.

Se ia masa în comun.
Argint Francisc, conduce un 

cor de urâturi:

C. C. al Partidului Comunist 
Austriac a trimis o telegramă de 
condoleanțe C. C. al Partidului 
Comunist Bulgarlu.

In Olanda
11 VGA, 4 (Agerpres). — Oame

nii muncii din Danemarca au 
primit cu durere știrea despic 
moartea lui (ilieorglii Dimitrov 
neînfricatul luptător pentru cau
za comunismului. Comitetul Cen. 
trai al Partidului Comunist Da
nez, au dat publicității următo
rul comunicat;

„Am primit cu durere vestea 
despre moartea marelui fiu al 
clasei muncitoare bulgare, tova
rășul lui Slalin, Oheorghi Dimi
trov. Amintirea neînfricatului 
luptător pentru cauza mișcării

„Frunza verde și-o alună.
Noi vă zicem ..Pofiă-buitu'’.

„Trei sarmale și-o nuca, 
luulțuinim astmenea"!

Apoi tăceie. Harnici și la mân, 
care, după atâta sbengiiial.i, fie. 
cate e preocupat de „rostul sto
macului'' său.

• « •
După amiază, liber două ore 

Afară e din nou senin și o plim
bare nu strică; o plimbare din 
care loji se întorc cu brațele pli
ne de flori. Nistor C'orneliu fi-a 
strâns câteva plante pe care le 
va pune la herbar. li place botu- 
uica.

Dela 7 lu 4, citirea ziarului 
„Pionerul" pe detașamente.

Ia școala Maghiară, Szedlucek 
.lrilnka citește articolul „Sa ter
mina/ un au de muncă și biru
ință", iar Kilyen Gyulu, traduce 
in ungurește.

I-a alte detașamente se citește 
scrisoarea pioUerei Marin Cor. 
nescu, fiica țăranului l.azar Cer. 
nescu din comuna Domoșnea. o- 
morât mișelește de banda teroriș
tilor dela Timișoara.

FESTIV ALDE

Festivalul artistic a început la 
ora 4, fiecare detașament pre. 
zentându-se cu mai multe pune, 
te: jocuri românești, sovietice și 
maghiare; cântece și recitări.

Programul a obținut nn mare 
succes. Pioneri și piottcrele ca 
Siherman Elisabeta, Pa | vaci Ele
na, Paipaci Iosif, Colda Ion, au 
arătat că au într’adevăr talent.

Mare a fost mulțumirea părin
ților pionerilor care au fost de 
fa)â și care s’au arătat deadrep- 
iul încântafi.

Lu sfârșitul festivalului a vor. 
bit tovarășa Barna din parteu 
L'.T.M., aducând mul|umiri și 
totodată îndemnuri pionerilor. 
pentru o mai rodnică activitate 
de viitor. 

muncitorești internaționale, ou 
rămâne vie in sufletele popoare, 
lor, constituind un îndemn in 
lupta lor impotrjmi imperialii 
inului și războiului, pentru pace 
și socialism".

In Belgia
BRUXELLES, 4 (Agerpres). — 

Toate ziarele belgiene au publi 
cut urticole despre moartea lui 
Olu-orghi Dimitrov. 7,jarul „Dra. 
peuu llouge" publică biografia 
lui Dimitrov și articole in lega, 
tura cu activitatea revoluționară 
e.l marelui luptător. „Moartea to

varășului Dimitrov — scrie zia

rul — înseamnă o grea pierdere 
pentru claia muncitorească inter. 

nulio"ală".

Entuziasmul general este desi
gur o gurauție a activității ce se 
va desfășura de aici inamic 

CE SPtEV PIONEIUl șl PAHI\- 
fH LOR

Ziua de 3 iulie, prin activitatea 
desfășurată, reprezintă una dintre 
cele mai importante zile dhi via
ta t'neretului nou; a pionerilor șl 
Impresiile celor care au asistat 
sunt o mărturie elocventă.

„Inîro singură zl — ne spune 
pionerul Kilyen Gyula — am în
vățat mult; atât de mult cât nici 
mi mă așteptam’’.

„In .recul, copii noștri nu pe
treceau astfel — completează to
varășul Huzman Ștefan, ndner. 
Guvernele dinainte, urmăreau nu
mai ca să ne invrălbcască pe noi 
Magli arii cu Românii, iar organi
zațiile de lineiet șfhn bine că nu 
erau decât un mijloc pentru acest 
scop. Azi, mal mult ca oricând, 
venind la această zi de tabără 
a pionerilor, văd cât de mult cau
tă Partidul nostru. Partidul Mun
citoresc Român, să șteargă urma 
trecutului.

„Ziua de azi a fost una din
tre cele mal frumoase zile din 
toate zilele mele, ziua noastră de 
tabără, a pionerilor. A fost prima, 
dar nu va fi ultima. In viitor se 
vor mai organiza și altele și atunci 
ne vom strădui să le facem mai 
frumoase, foloslndu-ne de exem
plele tovarășilor noștri pioneri din 
Uniunea Sovietică’’, indice pione- 
rul Iștoc Nicolae.

Cu muzica tu frunte, încolo
nați de detașamente, pionerii au 
pornit către Județeană P.M.ll.

Apoi... fiecare acasă.
O zi frumoasă de tabără a luat 

sfârșit.
M. A. M.

Comitetul Central ul Partidului 
Comunist belgian a adresat o te 
legramâ de condoleanțe Pai <idu 
lui Comunist llulgar.

• • •
VARȘOVIA, 4 (Agerpres), 

Exprimând durerea întregului 
popor polonez iu legătura cu 
mourteu lui Glieorgln Dinul roi, 
ziarele poloneze publică urlicole 
referitouie Iu viațu neînfricatu
lui luptător pentru cauza comu
nismului și frunt lș de scjjnfl al 
mișcării inunciloreșli nitmiuțiu- 
mile.

* • *
HAGA, 4 (Agenpres). Ziare

le progesFle o in Olanda inc pu. 
blicat știrea morții lui Gheorghi 
Dimitrov, marele Inp’uKrr pentru 
cauza proletu1 iulului iiiteruajio. 
nai. Ziaiul I.IBJ R AL NI1.UM E 
KOlIRzYN u publicat biografia 
lui Diaiilrov. subliniind rolul pe 
care acesta l-a jurat în lupta 
împătri;a facc inniuhii.

SOFIA, 4 (Agerpn — Anun
țarea morții marelui fiu al cla
sei muncitoare bulgare, conducă, 
torul și învățătorul poporului 
bulgar, Gheorghi Dimitrov. u pri
cinuit o u luni â dinâre oameni
lor munci din 11 publ.ca Popula
ră Bulg.iriu.

Drapele negrv, roșii și națio
nale au fost col'irâte in Berna 
ție clădirile instituțiilor publi e 
și pe casele- particulare. Portre. 
tele lui Dimitrov sunt încadrate 
cu negru. Siluete].- -triden'e ale 
sirenelor uzinelor, fabricilor, va. 
selor și locomotivelor, răsună 
j redung. Poiporul se îndreaptă 
spre sediile Frontului Patriei.

La Sofia in fața Consiliului kle 
Miniștri și u Adunării Naționale,

Trenul cu rămășițele 
pământești ale lui 

Gheorghi Dimitrov 
a pornit spre patrie

(Urmare din pag. I-a)

La gara Bielorusă, pe a cărei 
îa(adă fâlfâie steagurile bulgare 
și sov etice îndoliate, sicriul este 
coborit dc pe afetul de tun șl 
transportat la (renul mortuar.

La ora 11,15 trenul mortuar 
care transportă rămășițele pămân
tești ale lui Gheorghi Dimltrov 
părăsește gara Bielorusă.

Amintirea eminentului fruntaș 
a! mișcării muncitorești interna
ționale. neînfricat revoluționar, 
înflăcărat, credinc’os tovarăș șl 
prieten al marelui Stalîn, va ră
mâne întotdeauna in inimile oa- 
memlor sovietici.

Odată cu trenul mortuar au 
plecat spre capitala Bulgariei — 
Sof'a — de'egafia guvernamentală 
sovîe’ică șl delegația oamenilor 
muncii din Moscova. Cu acefaș 
tien au plecat și membrii delega
ției Guvernului Bulgar și ai Par
tidului Comunist Bulgar, precum 
și familia șl prietenii Iul Gheorghi 
Dimitrov.

«•lâțenii îndurerați vin din toate 
lolțurilc ( Lipitul i |’e feței- lor 
triste se cituște durerea pe cure 
o uu jriiliu pierderea niundiit 
lor concctuți-aii. coiidili-uturul și 
invuțutorul iubit tdnorghi Diiui- 
trov

. • »
Corpul lui Dimitrov va îi depus 
îrdr un mausoleu special care se 
va ridica în piața 9 Septembrie 

din Soîia
SOFIA. 4 (Agerpresl. Consi

liul de M'nlștri al Republ.cu Po
pulare Bulgaria in a doua ședin
ța de doliu au adoptat uruialoa 
rele hotarlri;

Rămășițele pământești ale Iul 
Gheorhgl Dimltrov care vor 11 a- 
duse miercuri la Solia, vor Ii 
expusu in sala de șednte a Adu
nării Naționale pentruca poporul 
bulgar fă-ș- la rămas bun dela 
11 arele luptător.

In urma far'ului că Guvernul 
l nlunli Sovietice a îndeplinit ce-

Partidul Progresist cere lui Truma 
să ia măsuri urgente pentru a ușu 

eriza economică crescândă 
din Statele Unite

NEW YORK, 5 (Agen>re»), — 
Baldmin, secretarul Comitetului 
Național al partidului Progretht, 
u d.il pubfii Uhlii o scrisoare des. 
chită adresată lui Iruma». Par. 
tidul Progresist cere lui 1 rumân 
să iu măsuri economice urgenh 
pentru u ușura criza economică 
crescânda din Statele-Uuite.

Printre altele se spune in icri- 
soure că personalitățile oficiale 
din g«ucni privesc ca lipsită dc 
importanță „situația milioanelor 
de șomeri, ul căror număr crește 
necontenit".

„Dacă nu te vor lua măsuri i- 
mediale, continuă scrisoarea, uU, 
milioane de muncitori vor râmj-

Buletin
SYDNEY, 4 (Agerpres). — 

Greva generală a minerilor din 
Amtralia continua. încercările 
conducerii Consiliului Sind'catelor 
Aus'ialkne de a convinge pe mi
neri să reia lucrul iără ca reven
dicările lor de majorare a sala- 
iilor și reducerea orelor de lucru 
s? 'Ie satisfăcute, au fost zadar-
ii

Consiliul SInd'cal din Nevv-Wa- 
les a adoptat o rezoluție prin ca
re susține revendicările greviști
lor.

* » *
PYONGKYANG, 4 (Agerpres). 

— I’rinui sesiune plenară a Co
mitetului Central al Frontului 
Democrat Patriotic Corceau care 
s'a ocupat de chestiuni organi
zatorice și-a ineheiut lucrârilo-

Biroul Comitctnlui Centrul ui 
Frontului Demucauil Coreean, a

l-a orele 14 in ziua de 5 crt., 
trenul funerar sosind m gara 
Mugoșuaiu, cu aceiași durere sin
ceră. prinlr'un meeting de doliu, 
oamenii muncii manuale și inte
lectuale din bucurești, uu adus 
omagiul lor marelui dispărut.

rcrea Guvernului Republicii Popu
lare Bulgaria in legaturi cu îm
bălsămarea corpului tovarășului 
Gheorghi Dimitrov, se va ridica 
la Sof a un mausoleu special iu 
care va fi depus corpul

Acest Mausoleu va 11 
In P a a 9 Septemvrie, 
c tdlrii Consiliului de Mln 
punerea rămășițelor pă 
ale Iul Gheorghi Dimltrov 
solcu va a; ea loc in ziua 
iulie a. c.

ne fără lucru in viitoarele ca 
luni.

Ajutorarea șomerilor e,te / 
bhme principală care se pune 
statele industriale din intrei 
țară. Majorarea chiriilor șl et 
cuarcu amenință milioane de f 
milii.

Partidul progrciid n, ornând a 
un program de urgență prin care 
cere includerea tuturor categorii
lor de muncitori in migurărilr 
împotriva șomajului.

Partidul Progresist cerc dease- 
menca guvernului ă încurajezi 
mărirea salariilor fără (reștcrea 
preturilor, să interzică evacuările 
și să nu admită majorarea chirii
lor".

extern
aprobat cunipcnenju comitetului 

a condiKcrii.
5 a liotârît publicarea unui 

ziar ul I-romului Patriotic și sa 
aptobat planul serbărilor închi
nat? celei t?e a lV-a aniversări 
a elibcrârii Coreei

> « •
PRAGA 5 (Apcnpre?). — O 

delegație guvernamentală ceho
slovaca condusă dc vice-preșc- 
dintcle Consiliului <le Miniștrii, 
Zdunek u plecat la Mu-cuxa pen
tru a participa la deschiderea 
expoziției industriei cehoslovaci; 
care va avea loc la 6 iulie. Ex
poziția organizată intr’unul din 
Cx'le mai mari parcuri din Mos
cova. cuprinde produs? din toată 
industria cehoslovacă inclusiv in_ 
dusiria grea.
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