
Verificându-și activul,*) 
Partidul se întărește

In numii ul t e ut al ziarului nos
tru a apărut corn un . i a u' p 1 Hor 
la vc i i a ea ailivu ui Partidului 
Muncitoresc Român.

Biroul Po itic al Comite ului Cen- 
L/al al Par idului Mun.i.ore c Rom n. 
pentru a aduce !a înde lini e liotâ- 
• irea plenarei C.C. al l’.M R. din 
Iunie 1018. a slabi it ca In luna 
Noeniorie să se Înceapă verifica
rea activului de Partid ad că a, 
membrilor de Partid cu fun.tiuiiL 
d< răspundere îri a.ia-atul de Par
tid fi în aparatul de S aț.

Așa cuin ne învață ma ii dascăli' 
ai proelatia u'.ui, veriii.area a ti i- 
lății to- u e și prezente și devot.i- 
nienlu'.ui memori or de Partid, păs- 
..area u sfințenie a purității rân
durilor :-ae. s..nt sarcini vi.ale alo 
pcilidulul ma Xis ■ l«. Iild. Hc-rtidul 
marxist-leninist, par idul de tip nou 
închegat în condiții c epoc.i impe
rialismului și revoluții,or pro clare, 
trebue — pentru a aduie la izbânda 
misiunea lui de avangarda a pro
letariatului — să cuprindă în sânul 
său pe cei mai bani fii ai clas i 
munciloa e. ai po, o ului muncitor. 
Titlul de membru al par.idului al a 
vantgardei ca ei munci.oaie es c u> 
ril u de uu.ooe, u». ut u >■* tr-bue 
păstrat ricin inat. Un asemenea ma e 
titlu se cuvine să-1 poar e clementele [l 
cele mai încercate și inai lumina.e. 
mai devotate i mai pline de ab e< 
gație din rânlu 'le ce or ce muncescj

Cu atât mai mu l, desigur trebue ,-ă 
dea davară -e as menea însuși i acei' 
membri de Partid care ocupă fuacțlii 
de conduce.e în aparatul central al 
Partidului sau în S ai în organiza
ții e de Pa.tid sau in o ganizațiile 
de mas ă, etc.. acei membri de Par
tid <ae a că uesc ac.i.ul Pat(idului.

In lucrarea ...Ce-i’rHT Bă.u.?”, 
Lenin a formu at ideea revo ut o- 
naiilor dc pro.e,ie, a căror v.ață 
și activi.a e este înch.nată în 
întregime mun.i, revo uț.o rare, acti
viști devo ați trup și su
flet cauzei p o e.aria ului eși.i 
din sânul masse or și păst ar,d le
gata, i s rân .e cu ma se e munci.oare, 
contiu.ă oii lub ți de popo.ul muu, 
cilor ți urmați de el.

Către acest model leninist al re
voluționam t i de proles.e tr bue să 
tindă în.reaga viață ți niun ă a 
color ce au .cins'ca de a a că ui acă 
tivul unui pa Lld marxs-eai.i t- A- 
cesta trebuie să f e ta da;ă idea
lul călăuzi.or pen.ru lo i membrii do 
partid.

Partidul Comunist Român înche
gat dela începu: prin s ructura și 
tactica lut ca un Par.id de t p nou, 
avanlgarda p o e a ia u ui din ța a. 
noa l ă și-a făurit și de .ol.at c- 
drele de a ti. ij.i în sp ri.ul ace.tor 
rrin.ipil leniniste.

In țcoa'a re o uțion.iră a Parti
dului Comunist ’aa că it I, e Pi - 
ti.ie, Bea Brainer, Pavil T a enco și 
alâția a ți . i ă u i e oic în up a dâ ză 
cu dușmanul de casă; î.i a.eas.ă 
școală s’aa călit co ducă o ii îice- 
raț, al munc .or mii ca Ghcorgna 
Gheorghiu-Dej, Ana Pauk.r, Vasi.e 
Lu a. Teolmri O orge cu, ele., lup
ii o 1 - a i au ț nut sus ș au dus 
înam e 8 Ldardui Par idului.

Lupe ■ a cs o. frun a.-i ai pol 
țărmuri dn R .mânia cari it e o 
scum < i t adi ie r; o ut o a ă a P.r - 
tidu i nosoU a cadre or lui de o - 
ducere.
' Pa.lidul de a antgariă al pro’e- 
taria u i i d n Rx.nâ.ia ca si toate 
Parti.lec Comun s c ș-a îi., eiat 
acea .Li rid ț e pe în ■ ,ț n n le ex
perienței de un veac a mișc?., ii n un- 
cilo eș i in .. rn.tț raa e și in d o e i 
pe m r ea ex -e len.ă a Piilidj.ui, 
bo .re ic. I Io ia a <<n imat în mocț 
stră U i ji eț a p. in i, i or o ga- 
niza’.o i e ten nis e ca e au d s p o. 
Ictaria u. la ♦ icter e pe o mare 
parte a goluri și călăuze c lupta 
Pa licle.or Comuni- e de prc.uti.. 
deni.

Istoria a ară ai dea emcr.i c n> 
Parli.ee So ia-EX’n ocra.e ale i- 
tcrnaț.ona.ei a 11-a, la.c i.u au s îur

să păstreze purilalea fnvățătui dor 
inaixisle. care nu au păstrai cură
țenii de cla ă a cadre or lor, s’au 
scufundai dep in în mocirla capita
listă, co aborând s U';a uic cu bur
ghezia. deveni, d azi simple a- 
gent uri ar imperiali,ti or ațâțători 1? 
l ăslnil

Pe aceia-i . a'c a |X>riiit recent; 
in lugos'a' ia fraițrm a Irădă oare' 
a lui filo fa'șificând come, (ia co
munistă despre Partid și ro ul țău 
de avantgardă a c asei mui clioaro 
despre legea cununi lă a le ă.u ii 
cu massele — caz ca <r ne arat® 
limpede că atunci când un partid 
comunist nu se apără de infi trațiile 
și influențe e b irghcze în căldurile* 
sale, rezultatul nu poa e fi pentru 
parlid, procari.it și îitregul po; or 
muncitor decât ca a t o a națională, 
alunecarea în ghiare.e imperialismul 
lui.

Păstrând cu sfințenie tradiț a e- 
ducăr.i la.îreor sac in sp r t 1 i.i- 
nist, Partidul Comun st Român a 
putut rezis a și duie popo ul munci, 
tor Ia .up ă revoL.ț.onară în cele mai 
giele cond.ții, sub ce.e mai crâncene 
pcisecuții.

Datorită acestui sp r t și acestor 
tradiții, clasa uiuucitoa e din țara 
noasl.a a pa.ut avea ît< f unie un 
Partid de avan.gardă. care la 23 
August 19-L4 și după a eea să o ducăJ 
la isbâi uă, ia c-r r .ea ro.u.ui co - 
dusătoi în S a., la trecerea pe drumul 
socia. isniu.ui.

Pe baza acestui spi it și a es or 
tradiții s’a infapu.t și uni mea p.o- 
lelaria.ului a luat naștere și își 
continuă lup.a Par.idu. Munciioresd 
Român.

Aceste principii ae învăță urii le- 
niniole-sra,misie d ipre Par.id stau 
la baza aciua ei ve.i.icări a a.i.u- 
lui Partidului Mmi.no esc Romă a, 
prin care se trece la înfăpiuiiea! 
hotă âri.or Congrem ii P Al R. și ale 
P.eaarei din lu i.e a C C. al P.M R.

Verificarea activului de Partiu a 
devenit abso u. ne.e a ă a.ăzi câ.cfi. 
des așu.a. ea pro e,u ui revo ut.onar 
de desvo ta e a dimoiraț.ei | opu are 
ridi.ă în lața noa.lră saic ni is oii e 
deosebit de gre e, dar rea izabrle 
da.ă se asigură o ja.tă a., lea.e a 
liniei Parlidu.ui.

Asemm.a sarcini su.it panificarea’ 
economici naț o. a . lăig r<a și or
ganizarea î.ilie.eior s-naiste pen, 
tru a da un mii maie avânt pro- 
iau.ț ei industr.ae, lupa pe i ru p(r- I 
maneila ridLare a nive u ui de tr.i 
al ce.or ce mun.esc, pen ru s imu- < 
la ea man ii și trep a a î-.rădăcira.e 
a p.in.ipiu.ui socia ist: ,,deta fie
care după capottiăii e sa e, fiecă
ruia după mun a sa”, lupta peniiu 
îngrădirea expoatar-i la sa e și ciea. 
rea premize.or reo.ganiztri soci- 
liste a s a u ui, apI a ea mai de
parte și desvo .a ea poiicii d.mo- 
cralke în p.c b ema națio a ă, p . 
ne.ea în pra t)că a refcrm.i i.Aă.ă, 
mân u ui, pas in e.nnat pe cada re 
vo uț.ei cu .unic, lupa n.cruț-oanj 
împol.tva duș r.anu.Li de casă, îv 
condițiile asci.țiiii lu| t i de clasă, 
în inie, lor, iai pe p an inteniațîumaâ 
pa ritipaiei ar jvă la în ăr rea .agă- 
ru.ui ccmo.ra 1c în lupa îinpori.a 
imperia.isn u i l.

v.sle dc a sine înte ă pen
tru în.ăptuirea cu suc.es a aci or 
ma.i sar.ini, e i.rirur.e în p i . ul 
rând inlă.ir.a Par idu ui. fața .0 .- 
c.i-âlaa.e a i o. o u ui muula r clin, 
tara rioastra, iar una dia măsur .ei ■ 
mai irapu. an e ; ea r r î. la.irca Pa - 
• mu l es e vcr.f.ctnj a cadre.or saic 
de co.iGu.e.e.

Pe de a.lă aar.e, după eși.ea dm 
i’ega ila e și î .a.is.orma ca Pa t du- 
lui înli’un par id de guveri Lmâ. , e 
lem n e ne.ir.s i e. o ro tu iste, cari - 
nste, au î.i-.rcit și au izba, t să se. 
slrccca.-e pe ato.u.i în P.rr.id și

(Continua e în pag. IlI-a)
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Cu ajutorul motoarelor importate din U. R. S. S. 
și construind noui instala ții - din materiale vechi

A%.tneiraB «Ban t&nancasa 
își mecamzeazj abotojeie

Acum două luni, tninee dn Va
lea J ului, au primii pin i nporl 
din Uniunea Sov.e.ică un nou stoc 
de cra(ere, mo.oare e ic r,ce șl | neu. 
mali.e. pui ru crațere, in re .1; aiorir. 
ele. p nau e<ptoa.4ri e car .oai err.

Din acestea, un crater și mai. 
mu le mo oa e e ec ri e și pneuma
tice ți in.rei upăto.ne au fiul repar
tiza .e exp.oa a 1.’ An noasa.

— ,.Cu uiotoa.e e pneu na icc »r 
înLe.upă.oa e.e ț rimi e, da a vo n 
con.t ui si i.oi sco uri esci ame, v-.ni 
puica mecaniza n.u te a. a.sie du 
mina noastră” — șl-a dat [Jrereu 
un lăcătuș dea a.cLc.ul de grllpț 
Aninoasa.

_  „Si-apoi în magazia de ma
teriale ve.hi mai sunt Câteva c a- 
țere țx.1 ca.e .e pu ern repara” — 
adauga eîe.lricianjl Aii ovei Nicoiae

Muncile «i ți ti SîS ii s’au cou. 
sfătuit și au oo.nit la muncă.

Piln utldzarea materUl9lor 
vechi num-roase instal ții au 

fost introd sa in ab-t. ji

At> fost coi*!-triiit' 'tt-’.il 
multe scocuri oscilante și pa
lete și iatitcin p. njru < ra
țele. din mat.'iăl. ve-Iii și 
dn deșetiii. Lip a c-LLin- 
lof electi ce -’a acoperit prin 
înăa.rea cu mare gnje A 
unor cabluri scoase axițricr 
din uz, găsite U magazia de

Boi t neri strungari din Lonea 
constuesc un inteiessnt dîspoz tiv

Prin aceaitl kovație 89 adm înt<'»j)Hndfirii n economie da arnăpa 3 m | 03ne |ej
Din cauza dst.nțfi p,r:a 

mari dintre mim Ji t — Lu
nca i Lrcparația ? et i a u i 
dc se transportă că bu ii pe.i 1 

prelucrare, uzajul lagăre 
lor cu rulmenți de’.a vag ne
te era foarte r'.ditat.

Pentru a remedi i acest 
neajuns, ti.iciii ■ trnngari Lra . 
soveanu Ilic și ftțarcu A e- j 
-. .idru, dcla atelierul de j 
g’-jp Lonea. au cons rut un ; 
dispozitiv, cu ajutorul căru’a 
se pot coi.fjcțoni lagăr-. cu 
■.-.limenți cli.ar în ;.t..4ierul de • 
grup. . I

Cu ac st dis o it v .e p a 
c conic țiuita întreaga , an 
citate de 1 igare, făcîndu S j 
totodată o mare economi-, 
deoarece un lagăr cumpă t 
dela fabrici de pe.ii.hate

materiale — și apoi însta- 
I iț ik au feisl introduse ui 
ai atajeli' mim.i.

S’a muncit cu mult sât;; 
la montarea <r,nei, o', >

stal ițiiior <-l -ciru . a iuSu 
11I01 de aer, , t< Și 1 n 
to\ara5ii Ianț-.r lo.in, Ma
I ovei Niccla . Su< iu ■ ko .
Manea lo.ui. Ga or 01 1 5 
.<lții și au iacut bipyițuh 
muncii: grui . 1 ■ tuv l-'aiiag 
luan, Hoțea lom .Îl - 
cal jț Petru,, ]•'( rct.t. 1 1’ an
cisc, Boca Petru, ,C<-1 t a 
Ij» , Banca Alexa (Pu 
Slros Andrei, Ba.odi p -tru 
'nja Gh., Ivan Ad.lrcm;.' 
orlncâ- AL .<• 11 Bie.l: 
lucrează în abataje nn-, ani- 
zale <| ei, intr u.1 (i np te 
cord

Xcii.n lăcătușii icpciar.
II i 1 -rează pentru t .tut-ie, j 
rea mecanizării în. 1 n u mui 
te abataje.

Prin mvianizare, d n aba'ai'.le 
minei Aninoasa. minerii s o. m.f.t 
mai mu l lă.b.me. decât Inaln e. ' 
provo.â id <> ciriuatie mai internă 
pa ga.crii e minei. Ve liial si. em 
de uriu ație. a devenit astfel ne- | 
------------------------------------------------ | 

(Conlinuare in pag. Il-a)

*'«stă i.6s6 1 i. pe când ce 
le cOnSL rit • în a'.e i?r ( o t i 
numai 6oo lji Lu_. r ‘.'i.-. r>. 
du se astfel o econo.nie L--

au înțrat în a opta
PARIS, 23 (Rador).. — ?\țt 

nerii fiancezi au int.a': Lu ti 
în cea d« a opta s ipt.ț nâ 
nă de gr. va. I retut ude \i iu 
bazinele carbon fere se re- 
c rge li nieto le e i ti 1 
dare [renCu a-, sili să reia ju 
crul: po. ți 1 1-i i\[O. h nu se 
dă în 1 du.i ni i dela ar osia i 
pe baza a uzaț ilor ca o a - 
nioase și iips.te de, orice te 
mei.

Cu tc:te presiun le e:<er i- 
tate asupra ljr, sondări.atea

Cu foite actele de inimii re disa da 
g.vernil american dn Paris

1M[> n<^K*ii Îl’**» ix<5ct3K,i

Mareșalul Mdinovski
decorat cu ordinul, Linin“

MOSCOVA., 23 (Rador
Tass transmite:

i'rizidiul SO'.'i iu|ui S.n
prern .1 U.P.S.S. decorat 

p< marc alui l mi,*, i t»o ie 
tivi- Kudi .11 .\1.1ilo.- tu u 

11< uz a < <1 i dr a c.. mi* 
ver->are a șa, < u f irdi;iul |^.
111 n pentr. r*. i. ij:,- luș<- 
Stat»ll ?i ij. r ,r , ate 
ale ( R. . >

C/7//Z
in par•2«a

Colțu!
tî.n^retuSui

- Știri și fapte 
din Taro 
Socii I snvi'r.i

nară - 1. rco ’agâre — de 
211.000 1 i. <• -C i •- ’ ti np 
ne un an (*eh \ -.'ează cu 1 
m.lioant 934.400 pi.

soptâfânâ de greva 
muiic to-ilor cu mi terii cre 
ste d n zi îa i. Ast.’el, în 
nu.ncrousc* i.itr, prind .ri (ii 
întrega l'r. rț ., ti.uari’’orii 
renunța în fiecare săntAmî 
na l i o p ,rîc din salari.1 fn 
1 avoerea gri?', i t 1 r.

Led.rația S^cri all Mon - 
dial.i a adresat 1 in nou un 
ap. 1 tu.uror s ndica.elor na 
tionfde din <’if. ri e. țarii ce 
râ r.u 1 : sț co t nue acțiunea 
de spr jinire a miner lor cl-ci 
Franța.

pen.ru
Parli.ee
procari.it
industr.ae


fț COLȚUL TINERETULUI •

Pentru ridicarea nivelului politic al tineretulu

Au fost deschise școii serale 
de cadre la Brad și Grișcior

Organizația județeană d' 
T M., Hunedoara Di va, 
deschis zilt le tre. ute ?coli 
serale de. i'adfe la Brad și 
Crișcior. Ctnsulri'e acestor 
foui simt frvcvun.tla.ti d.» 
coa 40 de utemiști,

Asigurându-se toate condi 
țiilc tcclmice, urmează âa 
in- curând sa fie deschise 
școl. serale de cadre .lai u ie 
doara, Cugir, Simeria. < ălau

și Deva.
Organ zarea și deschid • 

rea acestor școli de cadre 
constitui- un sprijin efectiv 
dat tinerelului nost.ru in 
munca pentru ridicarea ni. o 
lului sau idi ologii; -și îasu,.i 
n-a cât mai tenicini. t a prob 
lentelor care stau astăit in 
fața t nordului din țara noa
stră.

Patroni trimiși în judecată
pentru nerespsetarea drepturilor ucenicilor

Pentru verificarea condi iu 
uilo" de muncă ale ucetii i 
lor din diferite ateliere meșt< 
șu-jărești și felul cum patro 
nii resmetu angajamentele 
contractuale. încheiate, cu u- 
cenicii, o comisie alcătuita 
din delegații Consiliului lb 

și Insgc-i 
iz.itat zi

peste 87 
I și jude

Jețean. U. T. M., 1 
toratului Mun1 ii a 
z’tat lilele trecu e, 
atebere din orașul 
tul «îostru

In cadrul acestoi 
verificare au fost găsi 1 53 
d>- patroni care niiau respe

’at drenturile acorda e u.'c- 
niciloi de legii® în vig >are. 
Uni dintre -ei V ciploat/nd 
ucen < ii în condi’iuni .-xceM 
ve in «dara IserViciului țe 
gat de orofes un.-

Acestor D.atroni m-o eciî 
li s’au dresat acte d<< .lan- 
în iijdecată

■**■1

DIN ȚARA SOCIALISMULUI
dinUz'na de ,c»tc uc“ 

!»»hcov» a IndipiiHt pla 
nul cintlnttl In doi ani 
«i zece luni

Colectivul unei dii eclc 
m 11 mari întrc-jMiudeii din 
lloșrova întina < titi iiii ’ 
- a obț nul o victorie im-por 
’intă în intreci»re;i socia 
Ista

C.l ,1 îndeplinit planul cin 
cii. d.

IJzina a realizat o i-cono 
niie de 10.000 000 ruble pe 
•ste țlan. economisind 5ț d- 
tor'- dl ' lb î ț r s''- I O 
rn i. metri de pânză cau i'1 
cală

ln
ti lor
ruliti 
zina
,,Steagul Roșu

O nouă bază

hol itini Siit'li •> 
( rirt i l|e .i a jțf'riistc- 
industriei chimice, 11- 

. 1 .ui, : 1 j. ’ a primit
al Muncii”.
rle construcție de mașini agricole 
ît Un unea

Altai a fostln reg unea
ele cnrâ-id < (.instruită și datl 
în exi loatarc, prima, secțiune 
a uzinei de construcții de 
mașini agrioole.

CE SA CiTiM

Minierii din R 8t«v «up'-almplinesc ang jamenlul de a 
ți programul de txtracție pe anul 1948

I
Sta 
u<>
Ui

i 4 «V
1 iii

de

dar

l’res.t ‘ov jelii a pu li 
sag ui adresat |ui 1. V. 
lin dc < atre minerii dm 
stov, pi in 1 an .11. na a
ța ca și au inipbnit ^ll.'ll',,• 
'li lerniei) angajaini-ntu «■ 
cuie și 1 au țiiat de a d( . i 
previ dt r 1 ■ p’ inuaii d> 
xtractic. Minerii din lb 
se angajeaza, sa pro Iu 
anul 194b, cant tatea
225.000 tone de ( Irlmnl 
ste programul pi i-va/ut. 
au n u. t s. extrag'1, num.rt 
în pr melc z(-ce ]uni ne auu 
lu cmenl, < anii al a d. 24 
tone, peste program.

\cist rezult it 1. indeainna 
țx. minerii din Roslov sa ș1 
întensihee LfoitO lor pentru 
a stiprainipl ni angajamentul

depk

• t.
<l<

xtfau*

vizite dt,
Editu'» C. G M

■

Pentru ridicarea 
cadrelor tinere

II

Brigadierii întorși 
de pe șantiere* 

le naționale 
sunt încadrați 

în producție
In cadrul muncilor de 

pe șantierele naționale, ti
nerii brigadieeri sunt obiec 
tul unei atente și sârguincioa 
se munci de educație politică 
și profesionala.

Reîntoarse depe șantiere, 
aceste elemente tinere sunt 
încadrate în producție.

Din rândurile brjgadicț. i 
lor din județul nostru întorși 
de pe șantierele naționale 
prin grija Consiliului [Sin
dical Județean și U. T. 
au foit plasați în producție 
în diferite munci de răspun 
derc 57 brigadieri, a căror 
contribuție în muncă va aju 
ta la îmbunătățirea procesu 
lui de producție în domeniile 
de activitate unde acești ti
neri au fost repartizați.

s - 
to-

va

„Întâlniri cu tovarășul Stalin”,, 
este un volum apărut de curânii 
in Editu a CGM., în care persona
litatea tovarășu ui Slalin esțe pre
zentată de academicieni, artirti, a- 
vialori, stalianoviș i, cothozni.i șj 
eroi ai U.R.S.s.

Iiitr’un șir de reporfagii, oameni 
ai mumii d n cele mai diverse raJ 
muri de a tivita e, care au avut pri
lejul de a-I întâlni pe tovarășul Sia- 
lin, povestesc cu sincer entuziasm1, 
covârșitoaiea impresie Iăsa.ă în 
fielui fiecăi uia de persona natea 
varășultii Sta.in.

Fiecare pagină, fiecare rând,
contribui la cunoașterea unei noi tră
sături de carac.er a tovarășu ui Sta
lin; însă ceea ce re e e cu deosebiri} 
în relief din povestirile celor care 
au fost puși în contact cu tovară
șul Sta'in. este simpliiatea și d.a« 
gostea de oameni a acestui epocali 
conducător de popoare. ,

Fie că sunt impresii'e lui I. Bar- 
din, academician și constructor al u- 
zinei din Kuznetzk, fie că scrie 
aviatorul Cikalov, exploratorul Pa- 
pain sau Barsova ar.ia a poporului, 
fiecare este Impresionat, ba mai' 
mult, copeșit de căldura cu care a 
fost primi; de tovarășul Stalin.

Unul îi numește — pentru cunoș
tințele Iui enc elopedice si puterea, 
de pătrundere — „gigant al gân
diri.’’, Stahanov îl numește „părin
tele nostru”, ’Cika ov însă, sim e 
că o caracterizare în cuvinte, o i- 
cât de alese ar fi e'e. este prea să
racă pentru a cuprinde măreția a- 
cestui om și cred că: ,,în bogata 
noastră limbă rusă, atât de plină ce 
imagini, nu ex stă a't cuvânt mai 
caid, mai profund., care să expri.ne

mai bine sentimentele noas’re decât 
cuvântul ,Sain”. ’

Realiză 1 e a eslor oameni, mun
ci toii, savanți, av a o i, ar i ti, so 
întrepa rund adesea și se îmbii ă a- 
tat de armon os, încât în î.itreg vo
lumul. deta p imul la ul imul rând, 
chi orul nrmăreș c pasionat, prim 
prizma ceor mai buni cetățeni ai 
patriei so ia is e. imaginea lumi oasă 
a mare ui Sta ln. S

Edita ă în cins ea Săptămâ: ii PrieJ 
lenicl Românc-So ie.ice. „In.â ni.i, 
cu tovarășul Sa în” es e o preți
oasă înv„ț tura pen ru oamenii mun
cii șl o mărturie în p us a s.râ isei 
legături din re cer-țenii so.ieti i ți 
conducătorii s a u.ui -ov epc, legă
tura ce se sudează cu fieca.e vic
torie repurtată dc oamenii muncii 
din U R.S.S.”. I

Sovietică
Au și fost fabricate i 

pediute p-ntiu a acoperi ne 
vo le agricu’lurii, im număr 
de 21.000 di ] 1 'gin de tra-* 
tor, 145 dc ț lugur cu trac 
țit'ns .mimala ri pies? d 
schimb pentru mașini, in va 
kjare de 14 700.000 rțmb'.e.

l’entr; muncitorii și Iun 
tionarii 11 i -jei s au construit 
2 1.000 de metri gătrați d ■ sn 
prafață locu Lila, o tșcoal.' 7i 
*> | oliclit.i 1.

!vk rajxn tul către L V. Sta 
l n, conducătorii tpar i 
t.ais lmaș” și i trepri ,de:il. 
dc construcț i de j>e lângă 
u-i:iă |î au luai angajamentul 
ca în cursul .nmpji curent 
să |>ui.-a baza -_onstrai (iei 
cel rrlalt ■ 5C tmm .-de u/iwi 
ș1 să îirdephneascâ inogra 
mul anual la lata de ; (>: 
cembrie 1948. 1) <# mem î 
tiu făgădu’ț f.a dea țăr 1 în 
acest an,, its.ooo de nEgurî 
de tractoare.

(n legătură cu pune»t 1 m 
funcțiune a plinei secțiuni 
‘t minei ,,Al'aise]inaș’’ Con
ducătorii uzi ei au t.rimit o 
telegramă dt fel.citare c'it 
partea lui Stalin.

Patru recaile da Ifg'J^a 
Intr'a varâ. 53 tone la 
hectar

Sovhozul ..Octombrie 
șii din regiunea I-enin 
grad, sub conducerea agru 
nonmlui K. Erimova < bține 
recolte extraordinare de le
gume.

Brigada slabanovi* ta a A 
nastasii i Orlova a cules I» 
( leliiinbrie i ca de a pair» 
recoltă din această \ ară j»e 
■ na ș aceia.i j.ar tda.

I'r in.i din acest rc- olt-- » 
fost de țo de tone de 
nac verde. In 1 na luni - s'au 
cules io tone 
tar. In luna 
cules . doua 
< uită de câți
-al ita și jo tone de dovle 
ce1 In -prezent brigada Ot 
Iovei culege gailii Recolta 
va fi de mai mult de 75 dt- 
tone la hectar Aoas a cste 
a tyitra recoltă de Lțgii.ne cu 
leasă în acelas an.

Re< olta totală dc țx act^r 
sta p,trct-!a de pământ va .1- 
junge la 159 tone -- în me
die câte 53 tone Li hectar

I
I

| Editura C Q M.

„Sindicatele în Rusia

II

la fic< are he* 
următoare s'a 
și a trLia re 
24 de tone de

i

Mine ii din Aninoasa 
își mecanizează 

abatajele
*

a li

de) a ce*»- 
cont.rult» 
pentiu a

A apărut în editura Partidu.ui Muncitoresc Român

I. V» STALIN
leninismului

(ed. Il-a)

prerevoluționară“
da Z. STENDER

tele au dat un însemnat spri 
im partidului pentru înfăp
tuirea Revoluției, i ir nume 
roasele gfeve )a care munci 
tor.i organica i in sind cate 
‘tu participat cu sutele de 
mu, au larg:’: avântuj rc-vo 
kiționar al massclor, grăbind 
înlăptu rea Revoluției.

Aclev aratele sindicate au 
aparut în Rus a după ră-tur 
narea țar.smului din Februa 
ne 1917. ( |

lucrarea lui Stender. deși 
de mei proporții, reușii: 
-a dea o imagine vi_- a sim.; 
tie sindicatelor în Rusia pre 
voluționară.

corcspuiizvlor. necesitând 
dificaU

fle'a pulul cent al /i 
lal'.c puț;ri oarbe au fost 
galerii noui de transport
transpor nri'e să fie fâcu:e în cel» 
inai bune condittuul. S’au luat nA- 
suri ra abala.c e să fie a intentate c* 
lemm pent u armă.ură ți a te mate, 
riale la timp, iar vagoac.ele goala 
să nu lipsească.

In felul aresta mine ii d n 
noasa. mume c cu e an sporit 
tru a da țir.i cât mai mu'.t 
bune. La 7 Noe.mb ie ci au 
tigat dra;.e ui 
cu celelalte < 
nerii din An noasa 
III al întrecerilor, 
produ.ț ei lor urcă vertiginos, pen, 
trusă sunt hotăriți ca ;i da ă 1 Ia
nuarie — data 
tua'a perioadă a 
pelul Produ ț ei 
parte deasupra

Ani-
?*.
,1> 
ci»

i in re er lor socialist» 
expioa'ă i. A.um, i»i- 

e găsesc în lociA 
insă, dtagram

ri. Ste--Ier iși propune să 
nate-ze îr lu rnrea .5,1 a.ipă 
ri tă în Ed.r.ma (’ G ,j în 
Nr. 4 al colecției „Mica bi 
Miotecă sindicală” despre 
..S ndicatele în Rusia ț rere 
voJut onară”.

Stender subliniază fap 
tul. că spre deosebire de 
sindicatele din Occidentul 
Europei, — care s'au format 
datorită luptelor econo ni e, 
înaintea partidu'ui munc.to 
resc, — în Rusia ț ristă, sin 
dicatc-Ie au luat na icre d p 1 
consLtuiiea partidului și s’au 
desvolt-it sub conducerea lui

Autorul arată că sindica

clnd se î.a.heie ac- 
în .re eri or — Dr» 
să fiu u c m..i d»- 
puțu ui minei lor»

COMUNICAT
Ministerul Sănătății înce 

pai.d . 10a campanie ani»
exantcH'ari'ă ce va dura u 
sii,ptă mr, angajează !m * 
saptammd, angajează me
dii h ageriți sa. nari, can 
vor i
300 l i

Do. 
rugaț 
vc-i-’i
tru a

i ; .1 at ți i t o diurnă de 
r- -pective too jei 

mi i .i se angaja sunt 
-‘ se prezep:i la St-r 
a; itar Judiț an, 

p* mi instrucțiuni.

nost.ru
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f Din câmpul muncii Veriticându-și activu1, Partidul se întărește
Pentru cu'ă'îrea vsgonetelor de cărbune

Lăcătușii Grecu Arpad și Silvestru 
Alexandru dela atelierul divizionar 

lupeni ou construit o mașină specială
In mina de cărbuni diu 

Lmrcni, rxlnă acum vago 
petele ce transportă cărbunii 
din mină la suprafață, erau 
cur Late cu mâna. de căma 
Un grup de muncitori. în tirn 
jiul iernii. câți ’.'ărbuniX 
amestec-iți cu ;ț>a .4n.gib‘M 
iau k fundul vagonetuA* 
această operație era foaru- 
anevoioasă

Pentru a rezolva această 
problemă, după schița desp 
natorului Londej, lăcătuși»

fklati'a locomotivă redată producției

La Aninoasa se asigură transportul 
de cărbune în mină

<• realizare asemănătoare, 
a fost obținută de strunga
rul Roman Gheorghe în <o 
laborare cu lăcătușul Tauta. 
loan, dela Atelierukde Grup 
Aninoasa, care au confec
ționat dintr'o conductă ;ve- 
che d< aer segmentă nece-

Telegrame externe
Știri scurte

NANK1NG, 23 (Rador). 
Forței, armatei p pulare au 
eliln-rat Luni ora ul Paoting, 
capitala provinciei Eopei, 
din Nordul Chinei.

In acelaș timp, puternice 
torte ale armatei populare 
s’au apropiat până la 30 km- 
Est de Peiping, baza-cheie 
a Kuomintangului în China 
di- Nord. I

SAN-FRANCfSCO 23 (Rs 
dor) France Presse anunță 
că d-na Ciang Kai Shek a 
a adresat Duminică prin ră

BUCUREȘTI. (Rador). — Minis
terul Sănătăț i face cunoscut că sunt 
vacante un număr de pos.uri de me
dici de circumscripții, lunare, bu
getare și temporare din țară.

Medicii caii doresc să ocupe a-
• ” ceste posturi, vor adresa în termen 

de 15 zile dea pub i.area vacan
țelor în Monilo ul O i rial,, cererii 
însoțite de actele legale și refe^ 
rințe din pa tea Un u iii SiiCi ațelor 
Sanitare sau a Sindica.ului Șani-

. , ■ rtar local.
Pentru posturi'e temporare pot 

prezint a cerari și ahsolvenț i f.cul 
băți'.or de Medicină din țară.

In județul Hunedoa a sunt vacante 
urmăloa.e e posturi: Circ. Buceș, Pui 
âilvașul inferior și Sânlandrei. 1

BUCUREȘTI,, (Rador). — De ega- i

Grecu A-rparl și Silvestru A- 
lexandru, dela atelierul di
vizionar LuV>eini> ioana 
stru.t o mașină acționată de 
un electromotor, cu ajutorul 
căreia se poate face curăți
rea vagont-'tclor chiar de 
cărbune înghețat, cu mare 
ușurință.

Pentru rea!zarea acest'-! 
mașini, tov. Grecu și Sil 
vestru au prestat ioo orc de 
muncă voluntară.

sări unei locomotive Diesel- | 
In urma acestei realizări, țo 
comotiva — înainte scoasă 
d n funcțiune din lipsă de 
segmenți — urmează să iie 
redată producției, ușurând v 
transportul cărbunelui în 
galeriile subterane-

dio, un apel disperat State 
lor Unite, arătând situația 
, foarte critică” în care se gă 
sește actualmente giivernuî 
Kuomintangului și a ce 
rut guvernului american un 
aiutor imediat. 1

— Luni au intrat1 în grevă 
3.000 șoferi de camioane din 
New-York. Ei au încetat la 
crul deoarece patronii între 
prinderilor au refuzat să se:n 
neze noile contracte co ecti 
ve care prevedeau urcațrea 
salariilor.

Ruletin intern
ția română la sesiunea Coomiletului 
Executiv al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor ' > < 'compusă di i

Citit!I

SCÂNTEIA

în fiecare zi
„Zori Noi’

(Urniri pag !-■)

uneori cli ar î.n organe de Partid.
Se s ie că îi condițiile ascuți I 

luptei de clasă dușmanul 
încearcă nu numai să la. 
1 vească din a ară, dar lotoda ă î:- 
cearcă sa pătrundă In rândurile ți 
tn condu.e ea Pa tidn ui clasei mun- 
citoaie, să semeue «le.organizare^j 
descompunee ideo'ogică și indiz- 
cipină. să ata e dinăuntru fortăreața' 
principală a proletariatului.

Obiejivul de că*-'enie a' acestei • 
acțiuni «la verif care «s c așadar I ■» 
iărirea Ideologică, organizatorică șl 
politi ă a Partidului.

Verifi a ea aclivu'ui de Pirlid va 
«vea caracterul unui la g control t.it 
spi.il critic ți auto riiic. a felu’uJ 
în ca e isi dac rn una organele de 
Partid și activul «te Partid. di.\ 
aoaralul de Sat, ca si a medului îi 
ca-e acestea șiu să api e p.-incîr iuâ 
leninl t-s a inist al legăiu ii sțrâasc' 
cu masse'e, al cunoa terii concrete 
a nevoilor masse 01 ele.

Comisl'le de ve ifi a e coitro'â id 
cu seiozi a e ne fiecare tovarăș din1 
•ctivul de Par id. vor ou ca să scoate 
la iveală lioiurile și greșețite <'ii 
«nunca dife ițelor o ga e de Pa tid, 
vor putea descoperi In ce măsu-X 
activiștii de Par id. din a a atul du 
Partid si apa atul de S‘at. nu alt 
lăsat să se Zzi'il reze birocratismul 
fa rânduri e lor șl au păstrat vigi
lenta de clasă.

Pentru bi na desfășu-arc a veri, 
licării în soi rit criL și autocri^ 
fiecare dini e activ s ii care ae vor 
prezenta tn fața corni 1 ’or de ve
rificare va puica aduce un prețios! 
aiulor, examinându-.;i In prea'abil cu 
seriozitate lipsu-il-e si slăbi ju.nile 
din munca propr e și d n munca lo-l 
varăsilor cu care lucrează.

Âsa cum un bun mecanic tsi ve_ 
rifi.ă mas na cercetând cu atenție 

I piesele esențiale și ii asigură buna 
fun.tonae înlocuind g abnic ceea 
ce este defe.t și reairâtd ceea ce se 
poate repara, Par idu) va pu ea con
trola si imbună Iți prin verifi areal 
activului săj. funct onarea unui vast! 
aoaral de Par id și de S at. pornind 
la in ălurarea rapidă a lipsurilor și 
a greșelilor consta'.a'e.

ToLodală, prin examinarea atentă! 
a muncii fiecărui a.ti.id, nu în 
mod izo'at. ci în angrenajul căruia, 
aparține li mod organic. în acțiuntto 
lui de zi de zi asa cum sunt vă-

t°v Ștefan V ic«l pr-șertin'ele Sin- 
dica'ulci Ziarișior și Mihail Movi- 
cov. s'a înarmat tu ța,& venind dela 
Budapesta. I_

In vederea începe ii nou’ui an ș o-> 
Iar UNS.R. anunță că a oLț'nut 
pre'ungirea valabilității reduce ii do 
50 la su ă pe C F R. pen ru s ud nții 
care se înlo c din lc alităț le de do- 
mi iiiu în cenlre'e univeisi a e. pâ i 
la data de 1 Dec. ora 0.

Pentru reducere t ebuiesc îndepli
ni I e ace’ea i forma ifățk ca și pâr.ă I 
acum, adică:

1. P e-en'a ea adeve inței d n pa —
tea UNS.R. f

2. Ca le de m mbru U.N.S.R. •
3. Biroul Populației. 

rute cu un o In cri ic nu numai de 
cella ii activ ș i de P rid dar și de 
oamenii cinstiți și devo atl, fără de 
Partid, din massă. vor pu ea fi- 
«lesiopeiie șl în ă u a e e ementcli- 
du.măn, a e ne ins i e, o îor uniste. • 
birocratiza e sau cu o alip.dine ii 
i oul a' ibilă c i mo a a pro etai ă. »'re- 
curale în Pirlid,

.Partidul te în'ă-eș'e prin cu-ă- 
Ilrea sa de eleme te'e oportuniste” 
Vorbiu I itepe ver fu a ea si cnă- 
tirea Partidu'ui. tov. S alin arată că 
ca întărește , -în însemna ă măsură 
Partidul, îmbi nă ătinduJ eoni ozitia' 
socia'ă. î tăr nil în rederea rrnsse- 
lor în Partid, ridicând autoritatea 
lui”.

Un rezultat însemnat al veri 1- 
cării va trebui deci să fie o îm-- 
bunătufi e a coinpoziț ei orga ivloit- 
de conduce e de Pa t d. pi n p oino^' 
varea cu îndră n a ă a locuri de co - 
ducere a elemente or munci orești. 
celor mai bune, mai do ale ș' de 
vola'e care s’au evider.ț at în activi
tatea poli ică și în producție.

fntărindu-e din punct de vedere' 
organizatoric pr n verificarea ac.ivu- 
ui. s9u Pa t fiul se intar ște t-t 
odată și ideo'ogic ți po i i?. In urma 
vcri.i arii, fie a e a ti i,t va putea 
să-și dea seama mai bine de rolul 
Partidu'ui. al organe or de Partid, 
și sarcinile sa'e proprii.

Verifica ei activu u; de Partid tre
ime să aduiă o contribuție serioasă 
la întărirea vig enței de clasă, com
baterea și s âr.ii.ca tuturor influen
țelor dusmă roase și st ăi ie tn Par
tid, la edu area iu u or membrilor da 
Pa.tid în spirt revoluț onar. Mem
brii Partidu'ui nos.ru vor pe* ea și 
vor trebui .cu arest pri.ej și-și Lim
pezească ți mai inu t conștiința de 
clasă, să-si spo ea că expe iența poli, 
lică. Pen ru toți mrmbrii Partidu i-i, 
operația de veri.icare a activu.ul va 
U o școală « vigi enței rcvoluțio- 
na-e. o școală a c.i.icii și autocik 
iicii bolșevice.

Fără îndoia'ă. în fa*a comisiilor 
de verifi a e ae P.rlidu'ui se ri.ică 
o sarcină grea

Operația ve i ică ii aclivu'ui de 
Parlid va trebui să se desfășoare în 
așa fel încât corii i’le să poată a- 
corda cea mai m;«re atenție fiecărui 
activist, pe baza cercetării directe, 
individua'e, urmărind îndeaproape 
nu numai munca celui verificai, 
dar și condițiile sale speci.ice de 
desvoltare etc.

Crilicând pe acei care nu acordă 
atenție fiecă ui activist în parte, 
tovarășul Sta in spunea:

„Un:i dintre conducăiorii noș^ 
tri de Parliil suferă de lipsa a- 
tenției cuvenite față de oame 
ni, față de membri de Parlid, 
față de activiști. Mai mult, ci 
nu-i studiază pe activiș.i, nu ș ij 
cum trăesc și cum se dcsvoltă, 
în genei al nu-și cjiiosc prop. tile 
cadre. D.n cauza aceasta nu au 
o metodă de apropiere individua ă 
față de membrii de Pa tid, f ță 
de activiș ii de Par.id. Dar me 

Societatea Comercială de Stat „Mureșul'
FILIALA deva

Cooperative, comercianți brutari,
ncepând cu data de 24 Noembrie a. c d'ojdea 

d_ bere ce se vinde numai prin bocietataa Comer- 
cia.â de Stat, Mureșul' hiișle Deva, str. 23 August 14

toda de apro"iere indiv dua'ă ește 
lucrul cel mai i nporlant în munca 
noastră organiza ori ă. Și t cmaL 
pi-nt u A ei nu fo o-e c metoda de 
apropiere i idividua ă în a rc.ie- 
rea m.mb ior de Pa tid și a.ti- 
viști'or de Partid, ei pro « dează 
deobi ei invers, lâudându-i în b oc 
și peste mă,ură. Unii <1 ntiv 
conducător i noș ri de Parlid cau. 
ta indeobș e si se gândeas A la 
zecile de n i în l> oc, fără să ducJ 
grija de fiecare în (>arle, de tie 
care Șnembru de Partid, de soar
ta 10!”.
f erindu-se de a «-menea gr«-șe'i, 

fo'osind ..meloda de a->ropi< re i idi 
viduală’”, me-nbrii c «misii or de v« 
rifi-are își vor pu'ea duce la capăt 
greaua lor str ină. luând holarîn cu 
toată exige ița revo uționară care se
cere și totodată cu c"a mii rna-e o 
bieclivitate cu atenție șî g ijti *a|l 
de oameni înlPun spirit tovă a e-s

Verifi area aclivu'ui de Pirlid 
este <« mă ură cu un adânc caracter 
democratic.

Numai un par id marxist-'eninist 
în ca e domneș c d-mocrația in'e-nă 
de pa-lid, poate trece la apicar^ 
unei asemenea măsuri de verificare 
ternciniră a cadre'or sale.

Numai un ademenea Parlid în
cercat, cu rădăcini adânc înfipM 
în ma-e, iubit și prețuit de popo-ul 
muncitor, ț>:a‘e chema cu cu-aț și 
poate ține ne larg seama In apli areaf 
acedei mă u i de părerea oameni'or 
fără de Partid, cinstiți ți devcVa'i

Numai ’in ast'el de Par ,d nu-șî 
ascunde grețe’i e și lipsu-i e. ci îm
potrivă le supune unei d scuții c i- 
tice din care să poa'ă învăța massa 
membrilor de Pa t:d ți masseîe celor 
fără de Partid.

Verifi a ea aclivu'ui de Parlid eșfe 
o nouă drzadi a forței P rt’du'uf 
nost-u. fi'nd ă numai un Part’d si
gur pe ’ tgăt irile sale cu ma sele, 
sigur de rrestigiul său moral In fata 
masce'or, es'e capabil să-și S''pu~M 
cad e'e de conducere unui asem ne* 
control î i spi it c-jțic și a toc i jc.

Di'a^eea întreg Pai idul precum șl 
oameni muncii din ța-a noastră au 
primit I u sa'isfacț e Comunica'uf 
cu privire la Incepe-ea verificăriî 
activului de Partid, văzând tn în
tărirea Partidului — ca forță care 
joacă rolul determinant în S at — a 
nouă și pu erni ă chezășie a ,*00804 
lidării și desvoltării Renubli ii, 
noast e Popu a e, a r a izărli sarci. 
nilor islorce ca e ne s au îi față pe 
calea construi, ii so;ia.i.-mul_L 1

ZORI NOI 
p imește mică și mare 
publicitate

Anunțurile ae pi.roeac h 
«clmLnlr^ația clarului 
strada Karl M«rx Nr. 4

Umplem butelii d»

Aragaz '*2=®
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Discuțiile asupra propunBrilur sovietice 
cu privire la interzicerea armelor atomice ș» 
reducerea generală a înarmărilor au luat sfârșit 
prin resp ngerea propunerilor sovietice.cu aju

torul „mașinei de votare“
Rezoluția adorată va râmâre în arhiva Națiunilor Unite ca un do 
cununt CAre ardă la ce grad dn cimsm pot ajurgo agent î diploma
tici fci WJl-Street ului comandând ur ei „majorități ascultătoare"

Vândut cercurilor capitaliste, a căror 
iHterese repuzirlj,

Guvernul italian a deslănțuit o 
nouă ofens'vâ împotriva puterii 
de bai a muncitorimii italiene
Noui concedieri in massă în întreprinderile 

din Brescia Și Gardona

(Rador). — In dară, 
de 19 Noc-mbrie Ada

PARIS. 22 
amiaza zici 
narea U.-nera ă a NațiU i or Unite a 
le.mi at examina ea propunerilo »->- 
vielice, cu priv.re la i.aerzicerea 
armei atomi.e și reducerea cu o 11 ea 
ime în timp de un a 1 a a.mam-.n-. 
le.or ceior c.u.i pu.e 1 mari. R.spiiu 
gând a.c te p.o, u.ieri, deegapllei 
Sta.e.or Uni e și Marii Bri.a..ii ș. aii 
.majo.ilâții” supu.e lor, au dove^ 

du carat erul agrc.iv al [jolii.cii 
duse de b oșul a .g o-american, care 
are interes să mențină arme.e a o- 
Biice în arsena.ul său și să continue 
cursa înarmarr.o.-. A eastă poi.lca, 
a lost demas.a.ă de delegații U î.v 
mi Sov e ice și J ță i o. ca d.min 
craț.e pu.uaa in cursul desba.e.i- 
lor asupra a.e.tei prob.eiue, în Co> 
uiite.ui Po.l.ic, în suacomneț și î.i 
ședințe p ena e a Adunării (jeneiaiei 

liecând în rcvi.lă discuții.e a- 
aupra propune.1 or sovie ice ca.i au 
duiat aproxima.lv 2 luni, șetul d . 
legației sovietice A. I. Vasia ld. a 
doiedit în ș.dința de Vineri dan. 
netemeinicia ob.e.ților făcute de 
de.egațn pu.erl or o c.den a.e cu D U 
vire la aceste propuneri, precum si 
linsa de load ;7i ae jasrețc a p.ue.- 
lu.ui de r_zo uț.e p;e,.eaiat de b.ti
cul a.iglo-amencan.

Luând cuvântul în șeuința de di .,ă< 
amiază, de.egații Po on.ri., Ucrai
nei. Bie.o.us.ei. C_lio.,.ovac-ui si tu- 
gos.avie. au adus noi dale care co— 
fi.ma de_.a atii.e iacale de s lul de
legației sor.e.icc.

Aceste,. dlSeUț i, p.ecum, și disj 
cursul lui A. 1. Vaș n ki au fost as- 
cu .a e cu un vădi, ,n.e es d.- p-uiii- 
cul ca e uinp ea pâ ,â la r.i.z sila 
de ședințe, Șeiu. de egației U rai 
nie.u, Ma .ui ,lr a dac-d.t că r. o_ 
ectul de r.zouve anslo-amerlca.i a 
fost dictat de i.-.t esee ceicarl.or 
rea.tionare din Sta.e.e Unl.e. caie 
sunt impo ri a in erzicerii ar., e or a- 
lomt.e.. r...iM.rr>a reducem a rma- 
meii‘e.or si
internat oua i 1 
Se^u.ila.e.
vtnga.oa e 
caoi a is ii di . :
sa oi ,11. ze arma 
loioda a -.o osie.
Iu 1 C.rtl.l

io.i>.i. a ion l.iua Mânui sk',. 
popea e e iu 1 o *e de . a.e. care iu 
trai L’roz.r. 11 e ac ua ul ii lasloi cro 
lo.ati <_e azreso. ii ,a c .11, i.i za 
sa : e .a 
m.ri a 11 
ța ja .ezuui.c. sov e 
de.c-iza u.
iap u ca 
vila e a e 
zei pa 1, 
In.e;. ut o. a e. Re o iț a cs.e 1 i:i.â 

.ou e p Bpuiicii .1 
făcut gu.e.nti. strtie- 

u aă ale 11 
dore .es e 

ga.crnu i.L 
pa.c. Ea 

funda.ru - 
a.iu io u i.e si 

ie an cr o re 
Ci re ale d.n 24 I - 

lU. u

care nu se poate spune și despre re. 
zoluția m.ajoiilății dJ.i Co.ni.c.u: 
Politic, rezo ut e ca c este contra ă 
scopuri or rațiuni or uni:e. cha td ș 
holă.îri.or adoD a e de adunare.

După discur u ie rostite de dele
gații U R.S.S., Ucrain. i, Bie ortul.i 
*1 tari.or cu democrație popula.ă, 
auversa.il interzi.erii arni.l atomîce 
șt redu cri. a ma acn.elor nu au pu. 
lut răspunde uimi.-.

Ca deobicei atunci câ..d nu sunt 
sta.e sa gaseasot a gum ute în fa- 
vua.ea poziției lor, șe.li blocului 
ang.o-amen.an au preferat să ncu/ga 
la bine cunoscuta ..mașină de vo/”f

Împotriva propunem soViC.i.e cu 
privire la redu.e, ea cu o lie-me a 
armainenlu.ui ce.or cinci mari pu.e.i. 
blocul anglc-amc. ican r.u a putut 
mtiuni decât de vo.uri, 33 
potriva propunerii cu privire la 
terzicerea a.mu atomice șl 3/ 
potriva propunerii <u 
marea unui organl m 
ternatioual In cadrul 
secu-nace numai 35

Astfel, de.cgația S.aielor U.Jie a 
aranjat ca pro. u.ieri e U. iunii Sovi - 
lire sa tie rerpn.e și a imp_s Adu
nam Qenera.e proeclul lor de rc 
zo.uț.e. Totu,i a.est documen. nu va 
avea nici o va oa.e în ochii opmi i 
pub.i.e ni ,ndia e. El \ a 
arhiva N-t un.,or Unife 
cument ca.e ara.ă ia ce 
nism pol ajunge agenții

ai Wall-Slreet-uțui comandând unei 
..majo.i ați as u'tă oaie”’.

In ceeace privește propu e.ile so 
ciclice. în aceste două luni c'.e și-au 
câștigat o Imensă j.oj u ari ate în im.-> 
sscle largi din toa.e țările lunii Ele 
sunt sprijin.ie de aderă a a majo- 
rila e de nat unde iul.i oa.e de i ace 
Ele vor uni în viilor — așa cum1 
au făcul-o și până ac.im — [o.țc.e 
sociale care luptă pen ru pace șl care 
privesc Uniunea Sov.etica ca le> 
derul acestei luple.

ROaJA 2 , .Radorl .Biroul 
Executiv al Uniunii livdu 
c,tria>jlor a bot nai :;l i.t-re o 
pi-i tratat vel i 11 ( o.ifi leta 
lia (,euei;tl.i a Mumii in I 
1 iha in Ițfiălură 
’ 1 S stern ai ii d<
L lă a sajaiiili.r' 
<>a>o: ari n ăsuta
vt un i-i hlil.ru intre s ilarn 
st met ril ■ in continuă m 
rari

Arcasla hotarîre va a\<»a 
<lrt < t feziill.it reduc -n a sa a 
riului real al muncitori o 
salar u care nu poate ține

CU 1---V1ZL1Î 
,.s' a’ a mo 
care într'o 
ar 1: reîdi

ini-’
1.- 
îitm 

lor-privi.e la
de co i.rol i..- 
Coashiulai de 
de voturi.

rămâ.iC î.r 
ca u n Co- 
grad de cl. 
d-p oaia i.i

Henri Vvaiiatu a Cerut htȘcdînVlui Tru- 
man sa revină asupra refuzuii i lui War^hall 
de a accepta propunerile lui Evatt si L'e în 
chestiunea reglemetării

NEW-vORK. 23 i'Radorb 
Partidul Progresist di 1 Sta
tele Unite a dat publici;.a

I ții scrisoarea .adresată t ,e 
; Henț W.J ace [ re edinte ui

Frunan în care Wal.a -- îj ce 
re să rcv nii a«uț>ra,re;u/ului 
hvi Marshall de a accepta 
propuncr le lui Evatt i j.e 
în cliest Jii a i ( O1 montării 
. ipro] Urnei” Ber.i iti ui.

Scrisoarea l.a Wa.la e spu
ne intre al.eie: 

Propunerea l.ii Li >i E-

I
I

I
tiiivuriul < (Fi8r ICcII

t exportă mesft a in Ch’!ia“

pribemd Ber inului
vatt a fost un răspuns praf, 
rc la incapacitatea (jNl'-pii 
de a regk-nienta problema 
ma situației di 1 Berlin pro 
1lenta aclus i de Stat, ’cU.i te 
Angl a și Franța în fala Con 
s liului de Secuiit itp. O ac 
l tine j oz tiva in acca-tă pri 
vință v i contribui la conso 
lidarea Nație t li rr U hiite ■ 
Propuncr a a fo t făcuta re 
cunoscânjdu-se faptul 
ceasta ț.roblemă nu 
ti rezolvat. în cadru
I T

cu a
p.iat
(’). N.

pa: cu .o-știi! , -lic,.i 
vii-tii

l.’n.Uiica 1 ndm tria ilor n 
•imintat Gonfedera ia Gene
rala a .\fiincii că se înti-r/iu 
r< ur; zentanț lor sir.di a]i i p 
trarea in între-pr nderd di- 
' larate , j,ro[>r.etat a jian i u 
tu .1 intangibilă’'. < h, st iun ea 
dreptului roprez- nl.tnți <>r in 
d.cali de a intra in uiineDrin 
d--n a constit.'it < | i 1 țul 
trata» ivelor c;irvau;*virt o 
intri Uniunea Initusui tjor 
și reprezcidanții in ;i al in 
urma cotJli tețor jdmi im- 
din aceasta cauză în imtu 
stria text lă.

Zarul Unita anunța <a i, 
ace la? timp l’r.iunea i ,.d . 
stria.ilor m prour-. tui-iror 
meml-rLar s i -.a între up:i 
tratat vel : cu s’ndi a ele -»tn 
tru rezolvarea co t i .e'»' Io 
cil urmare a,,a- »su si 
stern, ț ..tronn uzim i :Um” 
d:n Brescia • acri il d- 
armament Gardona au r(fu 
zatsa discvtc cu r. prezentau 
ții si;idi' ii Intrepr'nderift- 
au fnst închi.e \i mun- i'or't 
concedi ți in massă.

Z <11 1 Unita consid r.i 
ceste act u ii drept „of nsi.a 
d ia n < î ■ potr v 1 u îto 
rilor ita i.-r.i” d'slmiț'ita dv 
guvern in strân-ă col»bogd 
re cu pttronii intr<-pnndei-i 
lor. Scoț-.ul acest i f • si-e 
est? sa frângă.r , iste ța- . m 
c t -rimii î i c<, d ț ar le gr e 
de iarna.

Mmistrul ’4 meii ran'a 
it, a confirmat c i a g u 

vernulu de a re luc-' cu o 
cu o treim.:- . b> aț ii j de ța. 
ma j ș'de a ri \ i.:Ui ' li tc ■ de 
șomeri cu s o >ul .1 '• .1 
duce numă/iil celor <:■ <- m 
dreptul să prime-a-i â , i- 
aloca ji.

ii

Pe de altă p irp- 
'Marshall trimite 
prol leina înapoi ța 1 o si j .1 
de Secur tate, u.id? ea nu a 
petut fi si luționată. Rezulta 
tul nu poate f d -câr un nou 
im ,as care să t“iă; ă ez.. Li 
crurle. Nbgocirf j te Ut 1 
te propuse d..- Lie și Ev 
concordă 
cute: ele 
ner'i Dv.
scova pe 
st? rente, 
rea acestei p op meri i 
nu no .te decât să pai 1 .- 
za pacea, demo-strind ■■ 
f-.iztti Statelor TT-i e de a a- 
junge la adevărata regie - 
me: ir ■ a d vcrg mțelor.

Modalitatea reglc ’ic \ ăr i 
ipa'ni 'e a sit.zt’i -i din B rl n 
constă ca si acum trei la ,i 
în acre’ tar' a p on n iii r f 
cute d ' c<.; car j,stau în frim 
b a ONU lui..

Azi put ți fice un pas i m
portant în direcț’a s a’ î'irii 
păcii, țjh pas care va pune 
capăt ccsti i ' ar lo <he 11 _• i 
m linre ce reare i .ti prețul 
ince.pacit, ii de a cu :e tra
tative un pas care va î b u 
ra teama de război ce apasă 
popoarele”.

G isc 
clin nou

Ziarul cred? că dictatura 
lu Ciang K11 Shek ost cel 
mai reacționar regim care a 
exist d vrtodat.i Li is.o ii A 
siei. j |

In încheiere ziarul sublinia 
ză că azi „majoritatea <-o 
var toar® a taiicnlo- șina 
pl din Chi a pr jină ama 
t i pop. la. ă de c'ib. ra: '

NEvV-1 OKK, 23 Răilor • 
fntr'un airt.col înti.u.at ,,F.x 
portăm moartea în Cliin-t 
ziarul Nev.’ York 'i’i.ncs r-i 
t':că cu as > i ne regimul ’.ui 
Ciang Kai Shek ți c re Si 1 
t.-lor (Jn te s.i înceteze a; 1- 
tororca mlitaii. i;< r ie : o 
î.ar. din Cl -i’.a care , a.lu c 
loartca p .0 ului chine?.

J L*. 
cu declara iî e f.i- 
coresiDUnd propti 

de a iui it - la \lo 
preș. Ii ît^le < u ții 
V nson.

1 îs.i ui ii un 1 conlro. 
cad ui Consil ul..i de 
a ci at fa.Ze con

ta mo o.x> it 11- 
a.ele U i..-. do uid 
a o ică iinor. dici 

: e.i ig ei at.m cc 
. a-lliLC.

con l.iua

El
a;

a_rr^=o. 11
111. j.ii, 1 ac 11.O1.0. o l-La a- 

s. ie un acu ru.bo . l .oo -
. .. a <.cc a.,i.

uea.nlan. s.â ijm.i î.;
ia î> ■ .,11 si ce a e ...rUstx 
p < 0 uclo 1 s .. vcs.: cau. 
și a .o oida.ii i..- c :.i

în nud o ganic de 
pe care k-j
tic în u.ti.n i Joi a i si
ONU. A La la r.zu u. 
condei .nț 
so\ ic-uc
este
la.e

a.e
nu a

Re pi -ere
: i 1

Un nou scan
î iamenwl din Atena

,e 
ți hotă îrea 

în .tip a țan ru 
con.o mă s.o. uri or 
si sar > tor
v. a b pe ho ă 
Adună ii
,c șl li D .cmbr.c 1.45.

ATeNA. 22 (Ridor). 
Agent a RetXer trans ni e că 
deputaț i opozi.iei formata 
în sânul p irfamentuiui mo- 
narhc-fasc st au r-furat să 
părăsească, incinta pjilamen 
talul, în semn de pr.t st im 
.potriva felului în care gu
vernul SoiUfis a obținut \o

tul de ît’.cr d?rv.
Guvernul monabho-fascist 

ordonase întruni cu
rentului eGctilc îi' c’ă’i ea 
pari tmCrpului D.,itru ca sa 
poată împrăștia pe întuicric 
(pe membrii om iț ei care 
se aflau în incintă.

Iif' f o r. t — Deva

— Un comuti C t rfici ;I at 
Kuom'n'angtiliti >e- unosș e 
grupul de ar ' ate .'e su‘> 1 
ma.-.da ecni-rahi ui II m'ij 
Fo 1.10, est? r*v» pl ? t i r rr 
cuit. Acest grup <lf ar , tir 
a nier.bit o im 1 gj.uta u 
spat 1 ■ lro .tu ui.

— Forțe I p-p t ar • i-<’a 
nez<’ îna r.t a â s >re Nor<l 
în Java occidentali au 
str.'ipuns 1 nii’e d- e.n-i’-'- w 
ale g vernului Ifatt 1, <:c iup. 
gu căii f r; te B or[V\ i i s ri, 
• propiindu se acum de L-ca 
t.tatea Paj di.t rpropi rea 
coastei. j
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funda.ru
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