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Mao Tsg Dun, comandantul 
armatei populare chineze 

carierii unui revoluționar ,,Bomba atomica 
nu va putea distruge niciodată popoarele, 
dimpotrivă popoarele n>r distruge bomba"

kcDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ABONAMENTr
INDIVIDUALE LUNAR I Ul 100

LL?v«<, Str, Karl Marx Nr. 4 1 Colect'Tc (pentru muncitori, • 1 |l 1.1« ♦
«Kdlflolul Judațanal P. M. R.) LUNAR LEI 80

TEi£FON PRIN 401 1 lui puți, plltltl (n rumarci ionf. ap- Dlr. FTT, ar. 4B..1I1 ■ )

Un nou succes în raționalizarea 
muncii în abatajele cameră

Minerul Barna Alexandru din Aninoasa 
a introdus un nou sistem de muncă 
în abatajele cameră, prin ca»e se pot 
obține mari depășiri de normă fără 

deosebite

La meetingul organizat în 
Capitală în cinstea deschi
derii congresului F.D.I.F,

rvciiliiiciili‘'e din 
li» rrliel piLC.nl'u 
Im Mao T'U Din < 
p.oiuliii <hine/.

Mim I si* I )un - 
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'Im ii‘hiutii ;< Roiian 
u»*i Iu tu a j â iulru 
.1 < 1.11 1 ' li! < < «• din! 
I ’oataic :■ pi uncie 
^imului h-udal. pe 
cQiiibalâ mai lâiziu 
înalt furii țioiiar în 
nislialixA a provin 
exercitat din |>lm 
ta'e, pierugalivele de „șef ^upren?*,* 
astfel <ă 
fosl deloc

La
Ucipa la 
în a mula 
buia
Vcdmtc al 
dl a țaiii p. 
lele imj. 
viupâ incc.an 
ba (ain sc 
Prkiiig. Suntem în

La Univer^ilate
cu pasiune

a

v.-mg Kai li ui q ai livisjă *
L-blM-raif, ddr curâiii

nili- 
d «4

nul F7/ «h și rxc-utdia din Ordi-
In uic 1 limp

x -ri1 ( mciiibiii al Comitetului
Cili.

IU I f
bf.
di.i

.-»! Puriidiilui Comunist 
«wjtiuc-.- ,,!?<■> ir-ia dm

Ijiiifi <■-(<•
CullHIlliSl

„R<-,i* 
a

eforturi
Dtipa metoda de raționa - 

lizare și organizare a mun
cii introdusă de mineriți An 
.drica Ludovi~ în abatajele 

frontale din mina Aninoasi, 
iov. Barna Alexandru a reu- 
șit să Introducă în abatajel 
cameră ale aceleaș mine, un 
nou sistem de exploatare a 
cărbunelui prin care s'an pu 
tut realiza depășiri zilmce 
de normă de era, 100 la sută, 
fără eforturi deosebite.

Noul sistem constă din ur 
niătoarele:

înainte, vatra abatajului 
cameră cc urma să fie prt 
Imșjt după exploatarea căr 
bunelui era podită numai cu 
un rând de scânduri. D’.ipâ 
prăbușire, vatra devine la 
vanul noului abataj ce se dtr 
schele cu 3 m. mai jos și 
în care pușcarea frontului de 
cărbune se făcea cu găuri 
adânci de cea. 1 metru.

Tov. Barna, a întărit vatra 
abatajului cu o rețea de bâr 
ne lungi așezate în direcția 
atacării frontului de cărbu
ne, prin care se asigură o 
rezistență mult mai mare ta 
vanului de abataj ce urmează 
să se deschidă cu 3 metri 
mai jos.

In abatajul cu tavanul în
tărit în fc]ul acesta, tov. Bar 
na a putut împușca frontul 
de cărbune cu găuri adin i 
de 2 - 2,5 și chiar 3 metri.

Prin acest siitem, s’a reu 
șit să se ridice randament ul 
împușcăturilor cu 100 — 200 
la sulă, economisindu se tot 
odată timpul ce înainte se 
pierdea în așteptarea cva - 
citării fumului provocat de c- 
xplozivi în abataje, când

(Continuare □ pag

via,a tânăiului 
ușoaii

ani, Mao Tse 
piima bătălie, 
lui Sun.Yan.Sen ( aie te 

sa devină u'lerior. p imul pre. 
lepubliiei chineze și să 

una lonsliiuție), A ina- 
iiae sunt hătiijc șt îndaiâ 

a lup e o., tânărul com- 
reintoarec la studii, ia

1911.
Mao Tse D111, 

itește 111 pasiune pe Monlesquieu 
S' J 1,1 J1 <|Ues Ronsseau. Recou- 
t<a franceza din 1789 'și Comuna 
dm Pa is îl nleresează cu deoseJ 
biie. Apoi ajunge să citească pe 
E.igels și pe Kail Maix.

La 20 de ani lână ul Mao se îi 
soară cu o studentă din Pcking.

Mao j/a

Dun paiJ 
ca soldat

Tov. Ana Pauker
a rostit un mportant 

discurs o.-ătănd

Cursuri de limba 
rusă Ia Deva

Lupta femeilor pentru pace
„Să ne luăm angajamentul de a lupta și munci cu 
hot&râre pentru ca pacea si fia apărată împotriva 

spus tov. Ana Pauker
întărit poziție în dauna frontului' 
antidemocratic și imperialist.

Vorbind apoi tfeipre diferi ele e- 
lapc ale lup.ei pentru pace a Ma
tei Țâri a Socialismului Iov. Ana

imperialiștilor" — a
BUCUREȘTI, 4 (Rador) — Mier-> 

Icuri a avut loc în sa’a ,A,o” o m» e 
întrunire oiganizată de către Co
mitetul Central al U.F.D.R în cin
stea deschiderii CongreBu'ui F. D. 
I. F.

La această întrunire 1 a luat cu
vântul tov. Ana Pauker secretar «I 
C C, al P.M R. și președinte de o 
noare al U.F.D.R

Analizând drumul parcurs d« la 
piiinu! Congres a! F.D.I.F. Iov. Ana' 
Pauker a subliniat că frontul anti, 

| imperialist și demo.ia'ic, frontul pă- 
| cii. a obț nul mari succese și si.a

Continuare în pagina IlI-a

liî dor tija de a veni în a- 
jutorul celor interesați să în 
vețe limba rusă, filiala AR 
I.US din De\a, orgauiea*ă 
un curs de limba rusa care 
se va deschide Luni 6 De 
ccmbric a. c.-

Cursul va dura trei luni, 
lecțiile fiind predate de aci 
ori pe săptămână de către 
iproiesori bjtic pregătiți,

lnscriefilc se primesc la 
ARLl’S filiala De\a, str. 
Karl Maix nr. 2.
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Luni 29 Noembrie a avui loc
Deschiderea Institutului Cărbunelui 

din Petroseni
I

Lui.î 29 Noembrie, în pi> 
zența 1 'rpului profeso -ai',' a 
persona tini administrativ și 
a studeii dor, a avut loc des 
chideiea Institutului Cărbu
nelui din Petroșoni.

Luând cuvântul tov. Va 
sile Poboran, decanul" Insti 
tufului, a arătat că acest in
stitut, creat în urma refor
mei învățământului îniț ată 
de P-M- R-, are un rol de 
mare importanță irr desvoi 
tarea economiei inoa-tre națio 
nale.

Prin situarea în cel mai 
mare Centru carbonifer din 
jara poastră, studonpi ace-

stui institut vor putea să-și 
împletească munca teoreti ă 
cu cea pra1 ti<ă. devenind ast 
fel buni ingineri miner:, ca 
Yr,trânti în câmpul muncii, 
să aducă un aport îi-.semmt 
in desxoltaica. și îmbunată 
ții ea condițiilor de muncă 
în exploatările noastre car
bonifere.

In încheiere, tov. Poboraa 
a urat studenților smoli’ la 
muncă și învățătură, pentru 
a eși din acest institut ingi 
neri de mare folos muncito
rimii minere și Republicii 
noastre Populare. [

A Batozau, ooresp.

'.im

I -hiaiig” In a « .iș 
in-tir al Puiiidiiui 
ii'guim a 1 lonan.

Iu 1927 se p:odu,e
sa.i u
Ca 
tue 
oin 
mai

In 19 JI Mao 
le.^ pri ■ cd'nle al 
lial al Partidului 
I uj la impoma lui Ciang-Kai Shek 
i-lc înli-iisiliiala și ca nu Va fl 
■ le :îl ii-mjioiar su-|K-ndata în 1940, 
l'i-iiliii a o indicpa împotriva <u 
t'opitoiului jiponez.

In ojnliasl cu Ciaug-Kai Sln-k cai» 
iulie Ic iinilormcle
-h 1 u 11 oare 
oin moue I 
haina so'dați 
iele ori Oe 
pdinbe j mire soldai i sai pe care-i 
i.onsiueia ca pe niște adevârați ca 
mai azi El împarte, dealtfel, cu sol. 
dațu să . atât luana cât și canto 
ii'mentut.

Mao T»e Dun s’a recăsătorit cu 
Uo Tsie Chian o luptătoare dn 
lânuurile armatei populare, care a 
pailicipat în 1934—1935 la fa.tno- 
sul maiș de 10 000 kilometri, de
venit legendar in istoria râsboiulul 
rliinez de elibe.are, In timpul ace*, 
tei cpo|>ci, ea fi fost rănită d* 
16 ori...

In cursul unui inlerview acordat, 
in 1947, unui ziarist american, car* 
l-iHrițrefia. dan armatele sale nui 
pol lupta in ă mult timp, Mao Ts* 
Dun a răspuns cu mândrie: ..Da
că aceasta ar depind* numai rd* 
noi, nu ain lupta nicio singură ti 
in plus. Dar dacă vom fi siliți a 
o fa.e, o vom face alâta timp cât 
va fi necesar. Ne balem de 20 d* 
ani, penlru a obține o victorie to
tală și complectă”.

La o alia întiebare. cu privir* 
Ia poiili a americană și la ajutorul 
cc-1 da U.S.A. lui Ciang .Kai Shek 
răspunsul lui Mao Tse Unit a fosl: 
,„Sta c e l ni e fac „foa t* bine” aju- 

I lând guvernul din Pckmg. Dcindatț

nu-sălbatecul
ani i.com un ist din Shanghai. 

laspuus, Mao Tse Dun deJÎJn. 
lăsboiul țăranilor din tlonaii, 
192b De atunci, iasboiul nu s. 
încetai...

1931 Te Dun este a- 
Comitetului Cen. 
Comunist Chinez.

ț. de,orațîj.t 
Mao Tse Dun esie un 
iinb a at într’o s mpla 
a-ta și cârti a In ra- 
1 âgaz. ii pac .1 »•

Co. tinuare în pag IV.

Rolul trădător al Social-Democraților de dreapta

a Il-a 
revohi 
ele nu

In lucrarea sa, „Despre baze'e le. 
ninismuhii”, tovarășul S a in face 
o ci Sclerizare a partidelor muncito
rești de tip ve.lii. a partidelor In
ternat iona'ei a H-a care s’au format 
în perioada dinaintea primului răz
boi mondial, arătând că:

.. Partide'e tn emaționa'ei 
nu sunt bune pentru lupta 
ționară a proletariatului, că
sunt partide de luptă a'e p ofetaria- 
lului ca e duc pe muncitori la pa
tere. ei sunt un aparat e’edoral, 
adap.at a'egeri'.or parlamentare și 
luptei pai lamentare’”.

Noua perioadă, spune tov. S a'in, 
perioada ciocniiior deschise între 
clase, perioada acțiunilor revoluțio- 
nae a'e pro'etar aiului. perioada re
voluției proletare, perioada pregă- 
l'rii imediate a forțelor pentru răs
turnarea iinperialismu'ui. pentru cu- 
ceriie-i puterii de către proletariat, 
îi pune p.o'eta ia ului sarcini noui 
și Î11 primul rând, sarcina de a 
crea un partid de tip nou. capab l 
să conducă lupa revo'uționară a 
clasei muncitoare.

Partidul Comunist (b) al U.R.S.S, 
creat sub conducerea lui Vădim:- 
Ilici Lenin, este un asemenea par
tid de tip nou.

Este oare o ințâmp'are că a-, 
tuaci când s’a pu» tn țața parti-

Lotar FL dăceanu 
Secretar al C, C. al Partidului 

Muncitoresc Român

dc'or Inlernițioiia'ci a ll-a proble
ma creării unor organizații de tip 
nou și a adoptăiii unor noui forme 
de luptă aceste partide n’au înțeles 
necesitatea is'o ică de a lichi la cre
tinismul parlamen ar. de a-și însuși 
ideologia și st uctura organizatorică 
potrivită noilor sarcini pe ca e 1 
le punea în fața însuși m isul is
torici ?

Nu, nu este o întâmp'a e. Par
tidele Internaționali a ll-a nu e- 
rau partide revoluționare. In aceste 
partide, au căpătat un rol precum
pănitor etemen e de dreap.a e e- 
mentele oportuniste, anti-revoluțio, 
nare.

.(> vor ziie a'egălorii ?”, a eas- 
la era ve nică grijă a Icaderilor o- 
porlunișii ai In eniațioiia ei a II a. 
pe tare îi inie era numărul mem
brilor. și nu nive'ul ileo’oglc și 
organizaloric al part.du ui.

Un lihera'ism tipic mic-burghez. 
caic nu avea nimic comun cu de 
mo^rația muncitorească, caiac.eriza 
poziția ideologia a par lde'or In
ternaționalei a Jl-a. Pentru a intra 
în partid era suficient să prezinți o 
Miere. Partidul ca d*tașam«ntl de

avanlgardă al clinei muncitoare, w- 
tidlil <a forma cea mai Înaltă a 
oiganizație: dc clasă a pro'.cla iau. 
lui. pailidul <a unita e de voință 
in.ompalibilă cu existența fracțiuai- 
lo. — erau idei cu totul străine par-6 
lidelor <iin Internaționala a II.a 
Deși se inlitu'au partide marxista 
și pro'elarc e'c erau în fond par
tide iiiun ilorcști-burgheze, ațâț prfa 
compoziția lor socială cât și ca 1. 
deologie, cu o precumpănire pro. 
nunțata a ekmentu'ui burghez.

lata dece n’au fost deloc în.âm- 
p'.ăloa.e discuțiile aprige în jurul 
noilor principii i leo'ogice, pol/ca 
și organizalot ce forinu'a .e de Le rin 
pe baza experie iței revoluțiopare 
dobândită în timp de decenii de pro 
lelariaful rus.

lată dece n’a fost deloc întâmplă, 
loa c sciziunea ca e a împărțit In 
două pro'e aria ul imeruaț onal tn 
cel de al doilea deceniu al secolului 
nostru. In fo îd nu era în discuția 
inleipretarea justă a doctrinei mar
xiste', Era vorba aci de o luptă 
între ideologia pio'e ar atului șl i- 
deologia burgheză.

Unele grupuri proletare care nu 
au înțeles bine poziția lor de clasăm 
au rămas în Internaționa'a a II a. 
In rândurile acestor partida, au c»n, 

(Continuări in pag 2-a)
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JDANOV este noul nume 
al orașului MAR|IIPOt 

, ...v-i tâ guvernul ■ o i lic 
a &;itib!ii< i t i i ic r(-.i < < i.i i i 
lor din Mariirpol de a si liin» 
ba numele acestui oi;i? in (,i 
re s’a născut 'remarcabilul 
fruntaș al Partidului C.'onru 
nist și a) Guv< niulm . 
tic — Andivi Jdanov. in o 
r.-,șul Jdanov, a fost primită 
< u muie bucurie.

Înainte de revoluție. M-i 
riupol era un micuț orășel, cu 
o populație de 19.069 Io ui 
ton, dintre care 10.S40 erau 
analfabeti.

Înainte d[e revoluție, Ma- 
nov funcționează 44 școli, un 
de. învață 30.000 de cop i, iar 
Institutul metalurgic local a 
(pregătit sute de ingineri pen 
tru industria metalurgica dQ 
construcții de mașini.

Distrus până iu temelii în 
perioada ocupației germane, 
orașul Jdanov se restaurează 
într'un ritm rapid: au în 
ceput să funcționeze .toate 
Cele no întreprinderi ce e- 
xistau aci înainte, de războiu. 
Kle dau dm nou fontă, otel, 
fier laminat, țevi, mașini; 
cocs, conserve.

Orașul Jdanov este unul 
din cele mai mari centre in
dustriale din Sudul Uniuni 
Sovietice.

Sindicatele sovietice vor participa activ 
la alegerile judecătorilor și asesorilor populari

Intre lunile Decembrie 
1948 și Fibruarie 19 i9 va 
avea loc în Uniunea So\ icti- 
că alegerile asesorilor și ju 
decătorilor populari. In ur
ma hotărîni Consiliului exe 
cutiv al Sindicatelor, toate 
Comitetele — centrale, regio 
nale sau ale zepublicelor, 
vor lua o part© activă la pre
gătirea (și efectuarea alege

Școlile tineretului sătesc 
din Uniunea Sovietică

<

235 0r 0 tineri colhoznici Și an ncitori dela 
stațiuni.e de mașini Și tractoare urmează 

cursurile acestor școli
In școl le ti'k-n tiijiti

tesc din l niiim-a șo. i< ti, a 
învăță anul acești 235.000 
de lm< 1 i collio, ni, i și lim ri 
muncitori și mi;n, toare d 11 
stațiunile de mașini și trac 
toate.

Pretutindeni se observa o 
mare pafta ipate a tineri tu 
lui la acestc Școli, 'lmeietul 
este plin de dorința de ași 
ridica nivelul ,cthiOștmțel°r, 
O atenție Speciali țacotdă 
programul școlar bio.ogici, 
deoarece acest obiect 'are 
cele mai strânse legături tu 
practica agriculturii sociali
ste- Secțiile invățamâutului 
^iubJRș administrai ițîe 
Lozurilor, qonsiliil/e ►•itiaști 
și organizațiile comsomoii 
ste înconjoară tineretul șco 
Iar cu atenția continuă.

Guvernul Republicii Ucrai 
nene a organizat o int.iuă 
rețea de școli agricole, 40 
de școli pi'egătesc tractoriștii 
și brigadierii pentru brigă 
zile oe trasoare și combaine 
și electromecanici. Pregăti
rea combamierilor in regiuni 
le occidentale ale Repub.i 

iilor asesorilor și judecato.i 
lor populari. (

In toate cluburile, casele, 
palatele culturale, biblioteci
le, etc., vor fi organizate bi 
rouri de informații — consul 
tații juridice.

Vor fi propuși PentiU a can 
dida la funcția de asesori și 
judecători populari oameni aj 
muncii cu experiență în mun 
ca politică și profesională. 

i ii - r f r nti up> lina miră
96 ele șcull cu cAtc « n an 

de »*utsUr» v*»r fntțg.Ui «1 
g • >1.1 • re 4 , p •
c aliști in '-^-rilultui â și .1 
jeton dc midiei ■< t<rn.ui. 
In toate cluburile i .1 i v 
de lectură sătești iun< țion a 
z.i i’etctiriln agrotehni' 1 n 
de sut • de mii de colho/nii 1 
își însușesc cimAȘtințele a 
gronomice.

Bumbacul colorat dă 
recolte bogate

Colhozul „C'caipacv" din 
zăshabad a inregistr.t nul i 
ac ■ 11 o n ar -,ii < oltă d i uni 
bac color.it. verde șvcafeniu. !

Aceste somi de b.m’ a 
selecționat d. c ltivat ri mi 
ciurinișli Juhcmcni au dus 
1450 kgr. de bumbac pe hre 
tar.

Peste 4.000 de întreprinderi sovi
etice au îndeplinit înainte de 
termen pfanul de muncâ pe anul 

curent
Până la jumătatea luni» 

No’etnbrie a. c., peste 4.000 
de întrilpr'ndefi industriala 
sovietice au realizat înainte 
de termen prevederile cela» 
de al treilea an al planului 
cincinal.

In fruntea învingătorilor în 
trecerii sunt cele mai multe tn> 
treprinderi din Moscova, La

No itipuri d camioane de 12 tone 
construite in U.R.S.S.

Impoi iele succ se înregistrate in industria 
de automobile și camioane in 1948

Anul 1 ;8 r, ir 1 ă a 
rr,e i ,-larii*- m loii-.tiuc 
ți.i ni., i.iilor i miomo, I or 
in I n.mii a Soi i< li<...

< <>lc< t \ u) u iaci <!.' auto
mobile ,.'italia din Moscova 
a im eput jnodu, ț a in 1 ri a 
camioanelor de tipui ,.Zi>— 
150''. CațMcitatea de încăr
care și x ite ă ace tui camion 
simt mult mai mari d_c.it a- 
celea ale vecinului f.,Zis — 
5 •

Pot în Cursul anului curent

0 idee a lui Mendeleev, pusă în 
practică sub regimul sovietic 

Pentru prima oară în lume cărbunii sunt 
transformați în gaz sub pământ

Genialul savant r.S lânii 
trie Mcndelcev a fost pri nul 
om de știință din |um care 
in 1885 a avut ideea gazi.i 
carii cărbunilor. El a pro 
pus ca cărbunii să fie trans 

nmgrad, Ucraina, Ural; Gor 
ki, etc. 1

La X1oscova au ț,ermin t 
înainte de termen planul > 
nual, peste 400 de întrepnn 
deri. Intre acestea, inairea 
uzină de rulmcuji de bile, 
„Kaganovici' a rcalizat pl» 
nul anual în nouă luni i țu 
mătatc-. - ' > -V” t e 

a fost constrmt in uzina de 
automobile din Minsk, un 
nou t p de camion destinat ă 
transporte _greutați de 12 10 
ne Și mai mult de 12 tene.

Anul curent e-te un an — 
recoi 1 în ce» ace pr.vește 
nouile inodcle de ma.-ini agii- 
Cole. hi cursul anului curent 
au fost experimentate țx- o- 
goarcle Uniunii Soviet o un 
număr de 130 de no â tipuri 
de mașini agrico'e coustru - 
te in uz 1 iele so-ietice.

formați sub pământ, într’un 
raz combtt til il carc va ti 
transportat ț>. in conducte la 
<1 stanțe mari.

Mendeleev a mai propus 
și măsuri technice pentru to 
losirea inQndj lor în scopul 
gazificării subterane.

Ide le progresiste ale Jui 
Mendelecv au trecut i’eobstr 
vate in Rusia țaristă. El^ au 
fost aplicate in practică nu 
mai după Revoluția din Oc 
tom brie, Astfel pc-ntru prima 
dată in istoria tehnicei mon 
diale, in 1938, stațiunea ex 
perimentală a gaâficării sub 
terane din Golm-ka a pro 
dus gaz obț nut sub pământ 
din cărbuni.

Umplem butelii de
Aragaz 'S*'

tinuat și după sciziune divergențele 
și lupla între stânga și dreapta, 
între elementele revoluționare și so. 
cial-democrații ae dreapta. Ne a..;,m 
aci în fața unui proces de diferențij 
ere și ciocnire lot mai pronunțata. 
Pe de o parte a continuat orienta, 
rea elementelor de stânga către i- 
deologia revoluționară, că re însu
șirea conștientă a marx sm-leniAs
inului, pe de a tâ par.e avea loc 
aipropierea elementelor de dreapta 
de burghezie până la comp ecta con-, 
topire cu imperialismul. ț

Elementele proletare și celelalte 
elemente de stânga, revoluționare 
din partidele socialiste, au Început 
să-ți dea seama că nu sunt pe d u- 
mul cel bun. Ele caută, firește, 
acest drum și 11 găseșc cu ajutorul 
frățesc al partide or comuniste, În
tâi tn unitatea dc acțiune a clasei 
muncitoare, și apoi în unitatea po
litică, organizatorică și ideologică 
cu comuniștii, 1

Așa s’a Inlâttip'at lucrurile la noi 
in România precum și in celelalte 
țări cu democrație populară.

In țările capitaliste, acest proces 
se desfășoară mult mai lent. Dar 
partidul socialist italian (Nenni, Ba- 
sso), partidul socialist unitar din 
Franța, elementele de stânga din par
tidul laburist, trec de fapt, in 
ciuda șovăelilor sau a rătăcirilor lor, 
prin acelaș proces, pășesc încetul 
CU încetul pe acceiși calc, oarof 
ute singura ca'c juifi pentru muți.

Rolul trădător al Sociaî-Democraților de dreapta
citorii socia'iști.

Din experiența noastră în Ro
mânia putem spune că nici la noi 
n’au lipsit șovă ala, confuziile și 
dezorientarea în tabăra social-demo- 
crațiiior de stânga. Șoc a'-detnocrațij 
de stângi au reușit să-și î.v ngă 
rătăcirile datorită instinctului de cla
să și conștiinței revoluționare a ma- 
sselor, datorită Partidului Comit-i 
nist Român.

După cel de al doilea război mon
dial, lupta între social-democrații de 
stânga și de dreapta s’a întețit. Și 
aceasta nu este o întâmplare. Cu 
toate străduințele forțelor imperia
liste. războiul n’a adus rezultatul 
visat de* reacțiunea internațională, 
sistemul capitalist nu s’a înt'ariț, ci 
a slăbit. Criza generală a capitalis
mului bu a cedat, ci s’a agravat, 
după cum ne-o dovedegle în mod 
izbitor situația din Italia, Anglii, 
Franța si Sta ele Unite.

Tara socialismului, U.R.S.S, .de- 
parte de a fi slăbită ^de lupta dusă 
împotriva Germaniei hitlcriste si a 
aliaților ei. a devenit si mai pu
ternică oin marile puteri ale lumii.

In urma celui de al doilea război 
monaail, s’au desprins din lagărul 
imperialismului o serie de țări tn 
Birt 11 lus» naștere democritia ro* 
culă’! il Mnittuirsi 

cialisntului Și ac.-as'a înseamnă că 
foitele so ia'ismului in e național au 
crescut

Î11 țările unde nu s’a fă u uni
ficarea divei uiunciloa e, sociil-de- 
■uccrații, ra.e n’au trecut încă de- 
iiniliv in lagâul burgheziei stau 
In iau unei probleme ne ed și I m 
oede pusă de însăți realitatea is
torică: de a se încadra tn lupta re
voluționară a dusei mutic.coaie In
ternaționale. împo.riva capitaismu- 
lui si imperialismului, sau de a ae- 
veni lutellc ale capitalismului și im
perialismului interna donai

De aci, ascuțirea deosebită a Imi
tai dintre social-democratii de stân. 
aa st cei de dreapta- Dar de aci 
*i necesitatea pentru social-demo- 
crații de stânga de a înțelege tă 
aceartă luptă nu poate avea un ca. 
racler individualist, și sectar, ci că 
ea trebue dusă pe o bază piincL 
pială. că trebue să fie o luptă pen 
Iru înfăptuirea unității clasei muncL 
toare si aprecierea justă a rolu.tu 
conducător ai partidelor comuniste, 
prin care doctrina marxist-leninistî 
a fost introdusă in viată atât in cej 
privește structura organizator că, câț 
și In ce privește politica și id«o, 
legii. ,

Trebue el subliniem cu deotebire 
un idevlr pe «re V. I. Lenlu l.< 

formulat minunat; „Fără teorie re. 
woluționară, nu poate exista miș
căm rexo.ut ona a”. Social-drmocra. 
U» de stânga treime di se orienteze 
către însușirea acestei unice troij 
juste, către iiiru.-irea marxism-.eni- 
nișmului și cu să se mu (urnească CU 
vechiul asortiment de fraze stân
giste, liosue de uu conținut ideo
logic precis.

Fără îndoială că procesul de în
sușire a acestui adevăr es.e î.i curs 
E greu de prevăzut cât va mai dura 
acest proces, deoarece condtțiunile 
obiective se schimbi mai repede 
decât ceie subiective. Dar e vădit- 
de pe acum că social-democrații de 
dreapta își pierd din ce iu ce mai 
mult terenul în masse și cu deose
bire în clasa muncitorească. Proce
sul acesta se desfășoară impui tem
po diferit, po;r vii cu împrejurările 
politice ale iitcărei țări.

Partidele socia.-demociate la con
ducerea cărora se afiă leaderti de 
dreapta devin de iapt tot mai mulț 
— cu toaie titulaturile lor de par
tide socialiste și cu toate alirmațiile 
unora din ele, că urmează învăță
tură lui Marx și Engels — par
tide burgheze contrarevo.uționare. Ei 
du mat merită utili nici măcar 1 
titulatura de (ociil-danocrate,

Partidele social-democrate conti
nuă să fie partide neomogene, a ât 
prin ideologia lor cât și p;i 1 corn, 
poziția lor socială. In condițiile: 
luptei neimpă.ae dintre lagărul pi- 
cii șt democrației în frunte cu U- 
niunea Soviet că și lagărul impe 
rialismufu; și al ațâță o Ijor ța răz
boi condus de SlCe'e Unite, mulți 
social.democrați se af.ă la o răs
pântie. Acei d n re ei ca e sunt pen
tru pace și democrație, pornesc pe 
linia colaborării și apoi a uni Icir i 
clasei muncitoare. Ace e part de so- 
cial-dcmocrale care n’au pornit pe 
acest drum au devenit partide cur 
ghe-ze, agcn.u.ă a im e lai smu ui

Dacă analizăm lupla care s’a dus 
in sânul mișcării munci,o.ești la In. 
cepului sciziunii ei. vedem că p in 
politica lor, partidele social-detno, 
erate nu au servit interesele clasei 
muncitoare și ale revoluției, d in
terese e burgheziei și ale contrare, 
voluției. 1

Pentru mu ți so ia’-democ ați dn- 
sliti și îndeosebi pentru mund o.ii 
sinip.i aceasta nu a fost -o- linie 
conștient adoptată, ci u-ma.ea unei 
interpretări greșite a sarcini’or con. 
crete ale clasei muncitoare. Aceactă 
interpretare greșită se datora influ. 
enței burgheze asupra ideo'ogici p«r. 
tidelor respective.

Este oare aceeași aituație azi cu 
locial-democrații de dreapta?

VIULt d nul

color.it
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t DIN CÂMPUL MUNC’I
a*. .... Ir Cl,rsul lunii Noembrie
Minerii dela exploatările aurifere 
Săcărâmb au obfinut importante 

în muncăsuccese

T

Printr n muncă iât m ii ra 
ționalâ, prin j lasarea cat 
niai chibzuita a g;luri or s: 
folosnd iu acJaș timp llia 
terialul exjdojv cu multă 
economie, minerii dela 
;||jioatlrle a(uril’crc Sacă 
ramb au reușit în cursul lu 
»et Noembrie să obțină r- 
zultate cât se poate d» îm
bucurătoare în muncă.

Astfcl, minerul BO’ici Nico 
îa° a real zat o dețpășire de 
normă de 190 la sută, Gâț 
îoan 150 ]a sută, Slailciu j 
100 la sută, Grecu Teodor 
93 la sută. Boco Emilian 8- 
,a suta> Cibian Io if c , 
sută.

Muncind cu multă 'na

Cum stivează cercul 
ARLTS dm Ocolișul Mic

Cercul >LUS din Oco
lișul ]\jjCj-uprinzând un nu
măr de / inembri^este unul 
d.n cerJr^l> care duc o Lo- 
gată ,-tivilatc. Astfel în ul 
timu’dnip acest cerc sătesc 
al -RLUS a organizat 2 fe 
st'zale artistice culturale în
tinate prieteniJ sovietoro. 

mâne la care a participat tot 
satul. [

Dar pentru a crea ccnJ ții 
mai prielnice activității cui 
turale a Cercului, memb|rii 
săi — și alaiuri ăe ci întrea
ga țărănime muncitoare mo 
bilizată de partid și organi
zațiile de massă — au por
nit o acțiune de reparare a 
căminului clutural. ,

Astfel, în cadrul acțiunii 
ițițrejpnoe s’au, făcut un

poale 
apăra 
repre-, 
apără

Social.democrații de dreapta sunt 
dușmanii clasei muncitoare, dușma
nii revoluției, dușmanii so iaismulu),

Ce teză a teoriei socialiste 
invoca un Bevin pentru a-și 
politica sa în Grecia? Bevin, 
zenlant al parridu'ui laburist, 
și sprijină rea.țiuuea monaiho-fascis- 
tă împotriva poporului grec, împotr - 
va proletariatului grec, împotriva în
suși a partidului socia ist g ec, cu 
care partidul laburist se întâlnește 
li conferințe socialiste internaționale

Ce teză a teoriei socialiste poate 
invoca Bevin pentru a justi
fica politica par idului labu.ist fată 
de România, unde Anglia a susținuL 
din Tăspuleri reacțiunea manisto- 
brălienistă împotriva noilor forțe po
pulare, împotriva clasei muncitoare 
și chiar împotriva partidului social, 
democrat-român?

Ce teză a teoriei socialiste poate 
invoca Bevin pentru a justi
fica politica guvernului laburist ur. 
mărind înrobirea țărilor europene de 
către imperialismul american, atip 1 
nerea lor față de planul Marsnall, 
suprimarea independenței lor econo
mice si politice?

Fluturând mincinos paro'a națio
nalizării,, partidul laburist aservește 
ți propria sa țară imperialismului s- 
inerican.

Front unic cu capitalismul împo
triva socialismului — aceasta este 
orientarea pe care a adoptat-o tn 
mod conștient conducerea partidului 
laburist englez.

lea los I și Ardelean (3 
glie mi tl^rășit norme 
la șină. in:ia

Dintrq echipele* mare 
te in muncă, cc« fost ob- 
de| .1 iie di- nosr. 7, cont 
ținuta de cc], Alcxandr 1, 
pu ă din INelega Petru, 
Bexa 'Po'Marina loan, 
Luca Dmi, Cazan Ilie și 
Radnabin.
Cazata echipă deși a 

.■;t in Condițiuni excej'țtr.
i de grele a obținut to 

atș <> depășire de normă de 
35 la sută.
ALEXANDRESCU

coresp voluitar

num; r de .1.000 cărănizi re 
].i\.z<mt,.r.d bu na c’sjei 500 o 
cvidi nțiiridu se in munca ; 
Șandru V.orel, Lă-coi Ro.nu 
lus ș: Vonstai tinescu Vlad.
CONoTANTlNESCU

roresp. voluntar

I

Prin muucă voluntară
Țărănimea din Baru-Mare 

își reconstruește satul
Populația muncitoare diu 

comuna Baru Mare, a pre 
stat în cursul lutiei JNoembria 
ipeste 58.000 ore de muncă 
voluntară, pe dil'erite șan 
tiete locale. [ 1

Dar orientarea pe care -eon Blum-, 
o impdmă politicii Pai ’iutui socia
list francez? Ce teză a teoriei so
cialiste s’ar putea invoca pentru a 
jjustifica trecerea din ce în ce mal 
deschisă a Pari.du ui socia ist f.an- 
cez în stujba burgheziei france-< 
ze și a imperialismului american?

Ce teză a teoriei socialiste ar 
putea invoca pentru a justifica po. 
litica sa Schumacher, care vrea să 
conducă p.o'elaria ul spre grajdurild 
imperialism -lui american și combate 
cu înverșunare orientarea spre țara 
socialis tulul, spre frontul unic ai 
democrației și socia ismului, singura 
orientare justă marxistă ți proetară?

In fața acestor fapte, poziția justă 
față de social-democrații de dreapta 
nu este greu de gă’it. Lupta fără 
cruțare împotriva leaderilor de 
d'.eapla, izgonirea lor definitivă din 
rândurile clasei muncitoare, lichida
rea din punct de vedere politic a 
„teoriei” lor, este datoria fiecărui 
muncilor, fiecărui revoluționar, fie- 
cărui social-democrat cinstit.

Lupta pen.ru câș’igtrea elemente
lor cinstite din partidele social-de- 
mocrate, acolo unde aceste partide 
au încă bază în massele muncitoare,' 
pentru îndrumarea lor spre colabo
rarea cu partidele comuniste ți 
forțele democrate conștiente, 
tru înfăptuirea unității clasei 
citoare pe baza principiilor 
xiit-lenimite — aceasta este ur-
clna partidelor marxiste.

toate 
pen, 

n JU 
mar-

înbunătățirea stocului de animale 

nostru s’au construit
comunale

iile pentru îmbuna 
stocului ele animale 

județul nostru, se deda 
1.1 cu inli-n it tle. Nuinj 
dispensărilor veterinaredl

dela sate a crescut del 1 7 ța 
10.

Tot în acest scop p.in num 
ca voluntară și c'u ajutor.il 
material pe car. Serii iul Iu 
dețean Agricol il acordă, ț.,- 
raniniea muncitoare h.nedo 
reaua a construit un număr

Cuvântarea tov. Ana Pauker
(Urmare din pag 1 a)

Pauker a arătat că propunând la 
ONU. reducerea înarmărilor mari
lor puteri și interzicerea fo'.osirei 
armei atomice, Uniunea Sovietică a 
smuls vălul de prefăcătorie, min. 
ciuni și ipocrizie care acoperea fața 
imperialiștilor și i-a prezentat așa 
cum sunt: o bandă de tâlhari mari, 
fabricanți mari, bogătași gata, pen
tru câștigurile lor, să dea foc în. 
tregei omeniri,

Tov. Ana Pauker a trecut apoii 
în revistă marile succese obț.nute de 
frontul păcii in răstimpu. celor dui 
ani scurși dela primul congres al 
F.D.I.F.

In laceșli doi ani — a spua 
Iov. Ana Pauker — noi am luptat 
pentru pace, manifestându-ne soli, 
dări taica internațională cu femeile 
din a.te țâri, ajutând copii din Ore. 
cia, dana astfel putința surorilor 
noastre de aco.o, mame.e acestor co 
pii, să-și facă mal ușor datoria 
știind că alte mame înconjoară cu

Astfel, a fost săpat un ca 
nai lung de 300 metri și lat 

de 4 metri pentru îndiguirea râului 
Streiu care trece prin centrul 
comunei Și care in timpul 
ploilor inunda ogoarele pro 
vocând multe pagube, ade
seori inundând chiar și co 
mu na

Tot prin muncă voluntară 
s’au tăiat peste 1.500 metri 
lemne de construcție ți pen
tru arderea cărămizilor nece 
sare construirii localurilor de 
scoală și primărie în comu 
11a Pietroasa.

Deasemenea s’au reparat 
drumurile dintre comunele 
Petroasa, (Bătu "Mare, Liva- 
d a, și Valea Lup jlțiii.

Acțiunile de muncă volun 
Iară continuă să se desfă
șoare cu p.ceeași intensitate 
în măsura (în care se obțin 
succese noui ele cuprinzând 
masse tot mai largi .

Mihdi Pop vitf, coresp 

Citită
în fiecare zi

99
I*

de 11 grajduri comunale in 
comuna, llia, Ca-tău, Pii az; 
Uricaiii, Petrila, Cârjiți; Bal 
șa, Oră-tie, Sannisegetuz a; 
Pu, și Vorța. S’au evidențiat 
în aceste munci, in special 
comunele llia, Orastie și 
Sarmisegetuza.

In alte 15 comune din jud( 
țul -nostru, sunt in desfășura 
ie lucrări pentru construirea 
de grajduri comunale model.

noi ne.am 
împotriva 
Spania «i 

surori ale 
pâine, de.

căldură și dragoste pe copilașii lor. 
In acești doi ani de zile 
ridicat vocea de protest 
crimelor ce sc cornii în 
Grecia unde sunt ucise 
noastre care lupiă pentru 
mocrație ți pace. Noi ne.am arătat 
dragostea și sprij nul pentru suro. 
iile noastre ore luptă ^lături du 
soții lor în Franța, in Italia, îm
potriva înfoine.ări i,, împotriva ex 
ptoalfiri capi.a.,se. Ne.am arăfaț in- 
aignaiea împotriva procesului îns
cenat fruntașilor Partidu ui Comu
nist American pcn.ru că luptă pen
tru liber,ate și pace Ne-am ma
nifestat fie.b.nte voința noaspă de 
pace susținând propunerile sovieli. 
ce de reducere a înarmărilor mari, 
lor puleri și interzicerea folosire! 
armelor atomice,

Poporul nostru si-a dat contribu
ția sa in lupta pentru pace înche
ind o serie de aio duri de prietenia 
de colaoorare și a|ulor mutual cu 
Uniunea Sovietică și cu țărLe de 
democrație poputară In vederea a- 
ipărării comune tn eventualitatea u. 

nci agresiuni mi.ilare din partea 
Germaniei sau oricărui stat, a iat 
cu aceasta din urină. Noi am adus 
o importantă contribuție la pacea 
lumii prin faptul că am Întărit re- 
g mul nostru de democrație populară, 
prin faptul că, am pornit pe drumul 
consliuirei bazelor socia ismului h» 
țara noastră.

Trecând la problemele interne 
ale țării noastre tov. Ana Pauker 
a arătat necesitatea fnțărirei vigl-

POȘTA REDACȚIEI
Cozrnescu Pavel,C ălan.— 

Am primit corespondența 
d-tale și o reținem doar că 
material documentar... Scrie 
ne nu nt.mii despre angaja» 
mente> C1 despre felul jn care 
ele sunt traduse în viață, de
spre felul în care se organi 
zeaz.ă lupta pentru mărirea 
(producției, a productivității 
muncii și îmbunătățirea caii 
tății. IF . ... t,

Deasemenea aratăme mai 
pe larg cum contribue mate 
rialele sosite din L’RSS Ița 
desvoltarea ’întiAprinderii d.

Un nou succes în raționalizarea 
muncii în abatajele cameră 

(Urm re din pag. I«a>

împușcarea se făcea în mai 
multe serii, în adâncimea 
frontului de cărbune.

Noul sistem mai are mare 
le avantaj că aduce o în - 
semnată econom e de explo 
zivi, iar când stratul e îm
pușcat Pe o adâncime mai

Deschiderea 
școalei de cadre 
a org. UiM. Brad

L)oiind să și ridice nivelul 
lor politic, tineri din Brad, 
duc o bogată activitate î* 
acest sens.

Astfek in ziua de 19 No 
einbrie, a luat ființă, o fccoalâ 
de cadre a org. U. T. M. 
frecventată de un înseninat 
număr de elevi.

Școala se bucură de largul 
sprijin al sindicatului Mixt 
din localitate, care a pus ]a 
di-jpoEiția elefvijor țțnoj^i ,b| 
sa bibliotecă.

Z. ZARNA coresp.

lenții de clasă împotriva unelti.i- 
lor foștilor stăpâni ai fabricilor, pa
turilor de petrol, băncilor naționali, 
zale și ai moșiilor expropria.e. Mun- 
ciloaiele funcționarele intelectual* 
din înlieprinderile naționa izate, din 
biroui i ți din școi au o mare răs
pundere în fața poporului muncitor. 
De această răspundere ele se pot a. 
chita ridicânJ producția și produc, 
(ivita ea mun.ii, mun ind mereu mai 
bine, pentru a face ca viața să de. 
vină ma< ușoară, mai frumoasă, mal 
veselă Treoue dusă o muncă tncor. 
dată în.re femeile muncitoare del* 
țară pentru a le ridica nivelul de 
viață Femeile trebue să munceas
că pline de avânt pentru a contribui 
la împlinirea viitorului plan econo 
mic al Statului.

Noi ne luăm angajamentul în cin», 
tea deschiderii Congresului nostrli 
— a spus mai departe tov. Ana Pau. 
ker — de a lupta ți munci pentru 
întărirea păcii, de a îndep.ini cu 
mai multă răspundere, cu mai m.iltl 
grijă sarcinile care stau in fața noafe 
tră astfel ca in lupta ți munca 
noastră să ne simțim cât mai pu 
lernic legate de tovarășele și su
rorile noastre care deschid acuta 
congresul dela Budapesta.

„Să ne luăm angajamentul — a 
încheiat tov. Ana Pauker — da 
1 face tot ce este necesar, de * 
lupta și munci cu hotărîre pentru ct 
racea să fie apărată împotriva ațâ
țătorilor la războiu, împotriva impe
rialiștilor.

d-tale, utilizând însă.date Xuai 
concrete- i , l

Corespondența primită no 
îndreptățește să credem că 
vei fi un bun corespondent 
al ziarului nostru. Așteptam 
deci să ne mai scrii ț 
ținând seama de celeAde mai 
sus. A I

M. Popovici, Baia dd'Cnș, 
coresponden a cu „ogorîtul” 
ftiind depășită de timp nu e 
publicabilă. '.Restul a apă
rut, — 

mare, cărbunele e desprins 
în bulgări mari, ceeace în
seamnă îmbunătățirea caută- 
ții cărbunelui.

Acest sistem, care asigură 
realizarea de mari depășiri 
de norme, fără săi se depună 
eforturi deosebite a fost in
trodus în mai multe abataje 
din mina Aninoasa.

pen.ru
ajutor.il
pcn.ru


iZORI N©4

A-'w *

o o

fi

I® Ihffl Mii
a Femeilor cere tuturor membrelor sale să Inten
sifice lupta pentru o pace tramică, pentru priete
nia dintre p «poare și împotriva ațâțătorilor la război 
Rezoluția adoptată în ședința din 3 Decembrie —

,.Democrație amerkană*, 

c pegiu linșatpentrucă 
a articipat la alegeri

BUDAPESTA. 4 (R der) La 
țedința <1 in 3 De.rnibrie * Con
gresului federal iei Internaționale a 
Femeilor Ik'mocrali- au lu»t cuvântul 
numeroase delegate la ongrea prin
tre care delegatele Mongoliei, In 
diei, Triestului, AuJiiei. Finlandei. 
Germaniei ți Stat* oi Unite.

Dupl aceea Maria l apsova ingi 
ner la uzina .Octombrie Roșu’’ din 
Stalingrad a amintit asi |enței lu| (a 
Stalingradutui unda eroicii soldați 
sovietici au oprit pe loc pe fas
ciști „Din ruine azi se ridici a, 
colo un nou oraș. Noi femei e d* 
mocrate vom împiedeca pe nesăbuiții 
care vor să arunce popoarele lumii 
întPun răsboi sângeros" - și a 11- 
cheial discursul Maria Lapsova

Delegata greacă a arălat să 700 
d* femei s’au sinucis din cauia tra
tamentului la care au foit supfrse

In închisorile moiiarho-fasciste «lin 
Grecia.

Congresul a ho Irit în u-ianimi- 
lale Ui lrinii(!i o telegramă de pre- 
leat guvernului din Alena.

In continuare au luat cuvântu’i 
delegate e Cehoslovaciei , Argenti
nei, Po.oniei. Albaniei. României. 
Ungariei, ele.

S’a adoptat apoi e rezoluție î i 
legîlurit cu munca de pânS acum 
a Cong-erului Rezoluție declară:

Federația Democrata Intemațio.- 
nală a Femeilor cea mai mare er 
ganizație inondia a femr-dinl. a lup
tat și va lupta cu perseverență jeen- 
tru interzicerea propagandei de răz
boi și pentru ca ațâțătorii la răz- 
boi ai fie scoși în afara legii.

Federația sprijină propunerea se- 
vielică la ONU. pentru reducerea 
armamentelor și interz cerea folo
sirii energiei atomi e în acopuri de 
distrugere.

I ederația lupta iu holăihe pentiu 
deplina licli dare a fascismului și 
pentru realizarea miei adevărate de
mocrații in lumea inlreagă.

Congre.ml invita pe toate mem- 
bie’e si'e să intensifice lup’a p-n- 
Iru o pa e trainică pentru p îețeuia 
dini e popoare fi împotriva ațâță, 
lorilor In rîizhoi; le cere sa ev- 
tinda legi.urile Ier <u organizațiila 
p-ogre.isle internai ene'e fi hi cela 
ke ere mai strâns vu organele O N.U

Ncw-Yoi
cmbric a fos I-*1 20 
Georgia negn'fL 
lard pentiucă aerl '•*’ 
la alegeri. Inainfe'liciî,al 
alegeri, nlembrii Ku^9 le
Klanuh.i aii .'iine'dnț-u 
\or omori pe fiecațe I1egj
< arP va vota. Mall.ird a fostml piihriloi 
ucis peste câteva zi e după
< r curtea cu juri a achitat un 
alb, taie a omorit p» n«

<lca seine-
alegeri 
in
t u 
cu 

Li*
\ i xîon e

dis- 
dis 
dis

grul Ni.\'»n.
nea a luat pârte la
Linșarea a avut loc, 
triatul Thunis, vecin 
irirtul Tliuns. x.-rni 
u it tul Mon-U/nue- )'• 
unde a fcM d ''?ut

Soția lut Miliard a aiu niat 
.nealta h' .mlti rcprezenlăn

1 admuhsti-Ative.
In’lc' ătorepti1 izirăy, * arc 

( i pk-de*ai publi area în 
acest r a

Mari speculații de bursă 
efectuate de Vatican

Beneficii de peste 10 miliarde lire realizate 
prin devalorizarea monetei italiene

Roma. — In cercurile fi
nanciare din Roma se anun 
ță că afaceriștii dela Vetican 
au realizat o importantă spe 
culație de bursă. Profitând 
de devalorizarea lirei italie
ne în raport cu lira sterii 
nă, se pare că ei au reali 7at 
un „câștig" de peste io mi 
liarde lire italiene.

Ca deobicei, Vaticanul tu- 
sese informat la t mp asupra 
tratativelor secrete dintre gu 
vernul italian și delegația fi
nanciară britanică, care au;a- 
vul loc la Roma în legătură 
cu problema devalorizării. 
Bazându-se pe aceste infor
mații, confidențiale, respon
sabilul financiar al partidului 
democrat-creștin. Piatra Car

lo Restango, care este hi a 
cela? timp, ,,expfctu" finau 
ciar aî Vaticanului, a organ ■ 
zat cumpărări masive d« lire 
sterline cu cursul scăzut, ța 
bursele de schimb din Roma 
Milano și Genua.

..Administra ta buiUțfiJor 
Sfântului Șjcaun", ,,Congi'e' 
gaț a pentru propagata» cre 
dințeii" și alte organizații ale 
Vaticanului au efoctuar la 
rândul lor cumpărări masiva 
de lire sterline. După ce s’a 
introdus oficial noul curs, 
mai r.idicat, afaceriștii dela 
Vatican au vândut lirele stet 
line achiziționat^, realizând 
un beneficiu de circa 6oe d- 

fire italiei.e la fiecare steril
ua.

ROMA, (Radorf, Politii 
și garda mobi ă a' deschis 
foc MiercutPasupra muncito
rilor dela Urbino din provin 
cia Marcir, care se întruni 
seră în fața orașului cerând 
reprimirea la lucru a munci 
torilor concediați.

Un mar« număr de M i«ci

tori, iulie wn» și fontei, au 
fost răniți. Deatsemenoa au 
fost -poiata arestări tn mag- 
să.

Ia s»mtt do protest înnpo 
triv* acaStui atac banditesc 
al poliției, toți muncitorii șj 
funcționarii dia Întreaga pro 
vinete a declarat Joi grevă.

Sub masivele atacuri ale armatelor popu'are 
Calgan fortăreața strategică din Ch na 
de nord a Koumintangului se prăbușește

Shanghai, 4 Rador1. (1, 
toate dosmilții'ile oficiale 

vitozrc la evacuarea Na k<n* 
gului funcționarii publici 

din instituțiile guvemamenta 
la tou împachetat documen 
(«la, «lâni fac la a parte din 
ala- -----

La Sbanglui au sosit știri 
> ai'e arată că fortk.eața stra 
legica Calgan din China de 
Nord, se prăbușește «ub masi 
cvl.?ar icuri ,,le forțelor ?op i 
Irr- cere anin »rcui< g rolzo >n» 
Kuomintangului din Shalin 

gtsc la 11 km Est de Calgan.

PLANUL MARSHALL 
sugrumă industria 

de automobile austriacă
Viena. 4 Radar ) Apio 

ximativ 40 kle autobuze. -are 
au fost în serviciul timp de 
8 sau 10 ani, ve»r ti livrate

Mao
Tse Dun,

Comandantul armate
lor populare chineze

(Urmare din mq l-a)

ce a-raaiucnlul aiuerieen pair iu* gu- 
vernajBeotalilor, ol ne tete imediat 
traiemis Bs * e adevărată trenefu. 
»io”.

„lupeiia iimul aiuoruan ai* foarte 
Multe țninete slaba a continuat, 
Mao Tss D:m Nu uitați ci el 
are de susținut o sarcina toartei 
grea: acea a imperialismului mon 
4i«J. In ziua tn caro el vat rebui si 
abandoneze una din ramificații e salo 
principale întregul edificiu se va 
prăbuși”.

In fine, venind vorba daoprd 
bomba atomică, conducătorul popo
rului chinez, a declarat: „Boraba a- 
tomică pe care americanii e p eaiiUi 
drept cea mai grozavă armă a Ier, 
marchează, dealtfel afârgitul domi
nației Iar, Bomba nu va putea ni
ciodată că distrugă popoarae. Dim
potrivă, popoarele vor dickuga 
bomba”.

Austriei dela Ne -York, in 
c.qdrul „planului" Marsha1.

Măsura în care Austria, ara 
na\oe de asemenea I ivră'i 
>»«•• limpede din faptul ci 
autobusele binecunoscutei ia 
brici austriece „Slemen'.ng'' 
nu pot fi vândute pe piață.

Cercuie guverna
mentale eZ0 
urmăresc nu for» a 
pedepsei tractorului 

Petbi
Paris. 4 (Radoi Qupj 

cum anunța Franceoressei 
la Pcr<s se duce o cam
panie In favoarea tr^sfe. 
rării Iul Petain într'o rse_ 
dință rSupraveghietă"

Această campanie esk 
inspirată de cercurile gu
vernamentale Astfel, ziarul 
fascizani L- F gsro, ple
dând peniri m*suri de 
„îndulcire" a reg mului de 
detențiune, afirmă că un 
consiliu de miniștri va ho
tărî săp’ămâna viitoare dacă 
Petain va fi mutat la locu
ința sa trans ormată în re
ședință „s-pravegheaiă", 
ceea ce de fapt însnamnă 
anularea pedepsei. Se a- 
daugă că lui Petain i s’a 
oferit azil în sireinltate.

Legea Taft-Hartley a răsturnat nu
meroși senatori republicani in alegeri

In alegerile prezidențiale din 
Statei* Unite una din chestiu
nile controversate care a con
stituit • probă de rezistență 
in fața corpului electoral, a 
fost Legea antt-muncitorească 
Taft-Hartley, In timp ce d. 
Dewey a apărat această lege 
ultra reacționară, președintele 
Truman a crilicat-o sever an- 
gajându-se chiar s'o abroge, 
dacă va fi reales. Ce va face 
d. Truman cu angajamentul 
său, nu vom întârzia a vedea, 
in Ianuarie, când cel de-al 
81-lea Congres va fi inaugu
rat de noul președinte. In me
sajul de deschidere, d. Tru
man va trebui — dacă are a- 
ceastă intenție — să pome

nească despre abrogarea a- 
cestei legi.

Trebue mențior.ai, insă, că 
printre senatorii republicani 
cari au căzut in alegerile din 
2 Noembrie și nu mai fac 
parte din noul Senat, te nu
mără și următorii susținători 
ai legii Taft-Hartley: M. Way- 
land Brooks (Illinois), Chap- 
man Revercomb (West-Virgi- 
niaj, Joseph Ball (MinnesotaJ, 
M. B. Caroll Recce (Tennesee) 
fost președinte al partidului 
republican, Edward Roberison 
(Wyoming), George Wilson 
(lowaj, Juhn Sherman Cooper 
(Kentucky), Tom Davis (Mon
tana), Henry Dwarshak (Ida- 
bo}.

I I i f
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