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13 Decembrie
In întreaga lume, sub im

pulsul Marei Revoluții So
cialiste din Octombrie, cre
ștea valul revoluționat al da 
set muncitoare.

Aceeași puternicii influență 
a avut-o înfăptuirea primu
lui Stat socialist și asupra 
muncitorimii din țața noa
stră, iar războiul care lisase 
urme adânci în economia 
noastră aruncând toate greu 
tăț le. privațiunile șj mțzerjjle 
asupra poporului jn unei toi, 
împletindu-se cu cea mai cru 
dă exploatare și asuprire e- 
xercitată atât de burghezia 
• omână cât și de către impe
rialiștii de pe6te hotare, au 
mărit avântul de luptă al oa 
menilor muncii, le-a mărit 
ura față de cap taliști.

întâi, a.000 de ceferiști și- 
au cerut dreptul de a se or
ganiza în sindicate, apoi 50 <0 
de muncitori și muncitoare 
dela Regie au declarat în 
ziua de 3 Decembrie 1918 o 
grevă în semn de protest, ce' 
rând libertăți democratice, 
vot' universal, mărirea salarii 
lor. o nouă legislație mun- i 
torească și prietenie cu 
tânăra Uniune SovietUă.

Cu zece zile mai îâtziu la 13 
Decembrie în acelaș an, mun 
citorii tipografi si alături de 
ei tovarăși din diferite intre 
prinderi din Capitală, au or
ganizat o întrunire. Coloana 
de mamfestanți s’a îndreptat 
spre str. Sf. Ionică, unde era 
sediul sindicatului și unde 
aveau să ceară aceleași dra 
ptiiri. Pe strada Câmpineanu 
îii fața Teatrului Național, 

guvernul de călăi po 
stase. trupe. La ordinul ge ’ 
neraluhu Mărgineanu aceste 
truue trag în pl n, ucigând 
peste o sută de manifestând 
pașnici, și rănind tot atâția, A A . . ’Întrucât unit soldați dădu 
seră semine de șovăială, că 
lă i sângeroși, concentraseră 
anume fii c'.e burghezi și 
ch aburi, iar arrenți ai S'gu 
rantei fura trimiși printre ei 
cu misiunea de a i ațâța îm
potriva muncitorilor. Rezul 
tatul fu că Piața Teatrului 
iu scăldată de sânge muncito 
resc; scene de o cruzime în 
groz toare au avut loc în 
piață.

Sediul sindicatului a fost 
apoi devastat de organele a- 
celuiaș aparat de Stat, armă 

I

a burgheziei, iar conducăto
rii mișcării muncitorești, în 
frunte cil I. C. Frunți, are
stau.

Manifestația dela 13 De
cembrie l-j18 sa sfârșit cu 
masacrarea a sute de munci
tori, cu arestarea fruntași
lor lor, - - burghezia arătau 
du se ca o forță ce de mult 
a încetat de a mai fi progre
sistă și care încerca să șe 
mențină prin forță și vio
lență. Poliția și armata care 
au tras în muncitori și întreg 
aparatul de Stat, s au dove 
dil unelte ale burgheziei ia 
strumente de asuprire in mâ 
na exploatatorilor.

In aceste condițiuni s’au 
desfășurat mișcările muncito 
rești din anii de după război. 
In aceste condițiuni burghe
zia română s’a arătat reacțio 
nară și trădătoare de patrie 
vânzând țara — ca și în 
timpul războiului nemților— 
imperialiștilor anglo-fancezi 
jar proletariatului din Româ 
nia i_a revenit sarcina de a 
desăvârși revoluția burghezo- 
democratică și de a o trans 
forma în revoluție socialistă.

Mișcările muncitorești' au 
fost însă înăbușite în sânge

i
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Ne scrie un muncitor 
despre 13 Decembrie

Benedict lor 
București și a

brutar 
trăit la
frământările ca.e au 

Capitală, îndată după!
i

se-i
Io

f

Muncitorul 
din Deva, a 
participat la 
avut loc în 
primul răsboi mondial. A fost 
el printre cei care se îndreplau în 
viua de 13 Decembrie spre 
diul sindicalului din S;r. Sft. 
nică și.și amintește de toate...

„Era o zi moho î ă de iarnă Z ua 
de 13 Decembre, ziua în care miiP 
de muncitori ne îndreptam spre se-< 
diul sindicaleloi” — ne spune el 
în scrisoarea trimisă la redacție. „S’a 
format o massă compactă de mii dej 
muncitori din întreprinderile dej 
Stat și particulare care manifesta! 
pentru ca guvernul burghezo-moșie- 
resc să accepte ziua de lucru de! 
s ore., să dea dreptul de vot uni
versal și pământ țăranilor care au 
luclat pe front.

Ne.a întâmpinat însă armata ți 
politia. Noi eram mulți. Am rupt 
cordoanele de soldați, ,

in corpul ziarului

Pagina

Tov. Ana Pauker

Știri din 
străinătate

Azi începe Recensământul clădiri
lor și apartament elor la Deva

Primăria orașului Deva a dat publi
cității următorul comunicat:

ccnsort,care se vorip’ ezent 11 n 
acest scop la f.ecare clădi
re și apartament- având a- 
supra lor o lcg timație spe
cială eliberată de Primăria 
orașului.

Cetățenii sunt obligați a-i 
iprimi și a le da toate infor- 
mațiunile necesare complectă 
rii formularelor de recen
sământ, recensorii având dic 
-ptul de a vizita to.,tc în ăție 
iile. împiedecarea executării 
lucrărilor de recensământ, ie 
fuzul dc a <la mformațiunilc 
cerute de recensori, precum 
și darea de declarații fal e, 
sd consideră sabotaj și sevor 
pedepsi conform leg.i Nr 
351 din 8 Maiu 1945, c.u mo
dificările ulterioare.

In baza legii Nr. 359 pen
tru înființarea Oficiilor de 
închiriere publicată în Moni 
torul Of.cial Nr. 283 din 4 
Decembrie 1948, în ziua, do 
12 Decembrie 1948, va înce
pe recensământul clădirilor 
și apartamentelor din orașul 
Deva. Acest recensământ

va dura până în ziua, de 
18 Decembrie 1948. Opera
țiunile de înregistrare pe te 
ren se vor executa pr'.p' re*

Generatul Mărgineanu a dat ora 
din să se tragă. Mitralierele au îr- 
ceaut să pârâie... câți copiii n’au 
ramas orfani și câți dintre noi n’au 
fost răniți.

Acelaș general a dat apoi ordini 
ca sediul sindicatului să fie devasJ 
lat si conducătorii noștrii de ațuuci 
să fie arestați.

Așa au știut exploatatorii să-și 
tină angajamente e pe care le-au luat 
în timpul răsboiului: ne-au dat 
izloante în loc de pământ și pâine”.

Și când își amintește de toate 
acestea lui Bencdict Io,an i se urnele! 
sufletul de amar. Dar 
în încheere — acum 
și exploatatorii și-au 
pedeapsă.

Popoiul condus de 
citoresc Român este 
publica noastră populară. Și înca
drați în puternicul lagăr al dcmoa 
crației și al păcii condus de U.R S.S. 
muncim dârji pe.ilru construirea so
cialismului în tara noastră.

spune el 
toți trădătorii 
primit dreapta

Partidul Mun- 
stăpân în Re-

ușurata, 00 ot ud că prin are 
la 12 De <mbr.e sărbăto

rim ziua de naștere a < el -i 
luptătoare penți-u 
poporului no t u, 
Pauker.
lupLS ci, au fost 

împletire cu viața

mai dârze 
libertatea

v. Ana
Vjața și
sunt o

și tuptjj poporului român din 
dc 'ursul uit tne'or ț decenii 
șt jumătate.

Inc a dm tinerețe tov. A'na 
s'a înrolat in 
citoi cască și 
a intrat in 
list Român, 
profesie, s’a

I
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Noui sarcini ale directo 
rilor întreprinderilor 

industriale

t 
I

I !

Iatrucât dela îaceputul anului 
1949, industria noastră va trece Ia 
o producție planificată, Ministc ull 
Industriei a convocat ’ directorii în 
treorinderilor nat onalizate într’o 
ședință de lu.ru, pc ’.lru prelucrare^ 
noului regulament de organizare șii 
funcționare a acestor întreprinderi^ 

In articolul de fond publicat în 
ziarul „Scânteia” Nr. 1203 din 11, 
Decembrie a, c., tov. Cliivu Stoi 
ca, ministrul Industriei, în afară det 
l’iiele lipsuri reeșite din activitatea 
noilor directori cu ocazia con
ferinței din zilele trecute, trasează 

ț ei politi c a massi lor și 
trez iii con, tiinjei icvoluțio- 
iia:e de < lasă a muncitorilor 
și țăranilor d 11 țara noa-Aiă, 
d,-ven nd totodată p.e itiu ie 
meia muncitoare o | et -nă, 
o s,>ra ș' o io a’ă a ic mun- 
că.

bt anul 1918 a fă ut cu 
no'.t nță pentru prima oară 
- u agc-ntii siguranței penl'U 
v,n 1 de a ti t pălit o aerie 
de manie-te, prin < ar,- se 
cerea o pace dreaptă -1 irai 
ni'.ă. A luat parte la maaife 
stația pașni ă a muncitorilor 
da 13 De embrie 1^18, când 
102 muiv itori au căzui morji 
și tot atâția r.-niți in piața 
Teatrului Național sub glo 
antele guvernului brătieni .

In 1021 întră în ParSdul 
Comun.st, unde după un an 
«Ste aleasă în conducerea 
Part dului. Când in 1924 s'a 
deslăntuit teroarea burghe - 
ziei reacționare împotriva co
muni; tilor și 'organizatori or 
luptei revoluționare a m in i 
torilor și țăranilor, Partidul 
Comunist a fost pus în ile 
gahtate, tot. Ana a conti
nuat curajos să ducă mu.ica 
ce i-a fost încredințată, ani 
de-arândul fiind neobo- tâ lu 
ptatoare ih gală, țxjtitiu . aJ'.a 
clasei muncitoare. ' 
o căuta de zor, o 
pas i u pas.

In urma hr târir i 
lui lot . Ana p’eaiă 
nătate unde a folos t 
pentru comple< tarea 
șt.nțelor sale și pentru c.x?ti 
garea de ex, _-r. ,ră i 1 
ca revolupon.it.1.

Cu nuteti nouț, ca se reia 
toaice în patrie la muncă 
gre-a, plină de peri.ole a co 
nist ului ilegal. A mun'it țn 
Comisia Centrală a Femei’or 
pe lângă Cont tetul Central 
al Part dului Comunist din 
România șl io Comitent local 
București a) I’ar.idu i. Cu 
cât se întărea ma: ’ uit 'e- 
gătura tovarășe An i cu lu 
mea muncitoare, cu atât ere 
ștea ura fățișă a ica. ți .mii 
și cu atât mai mult era ur
mărită de organele sigumn 
teL

In 1935, tov. Ana Pauker 
a fost arestată d n nou. Re- 
acț unea lomână a respirat 

Florica Vasilie

lJo.i|ia 
urmă <-a

par viu 
iU ht fti 
lî.UDUl
cuoo -

și o seric de sarcini pen’ru conducă
torii întrepr nderi’or Slatului.

Lunta împo'riva biro ra ’smuui $i 
al oricărui formalsm. cons iluc una 
din sarcinile principale ale noilor 
directori. Unii dinire aceștia, li. sitfi 
de o perspectivă mai largă, s’au 
pierdut uneori în probleme mărunte, 
neglijând tocmai ceea ce eia im
portant și urgent. Aplicând mecanic 
schema de organizare a Min steru
lui, în unele întreprinderi nâ i s’au 
creiat. fără a fi necesar, toate or-

Continuare in pagina lll-a
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Cu oczia celui de al dolea congres F.D.I.F.

Feneilc din județul Hiinedoopd 
și-au manifestat voința de 
a participa activ la lupta 
pentru pace

Pătrunse de însemnătatea 
celui de al Il-lea Congres 
al Federației Democrate In 
tei naționale a Femeilor și 
Consecvente angajamentelor 
luate în ședința Comitetului 
Județean UFdR, in dorința 
de a face cunoscut acest eve 
nimeni marilor masse dc fe
ntei. în perioada de pregăti 
rei a Congresului, s’au trimis 
^25 îndrumătoare care apa 
du: munca de lămurire și în
drumare în 262 sate din ju
dețul nostru.

In cadrul acestei campanii, 
un număr însemnat de fe
mei înscriindu-se ca noui 
membre în organizația Ic", 
s’au organizat 25 noui comi
tete sătești șjf din inițiativa 
femeilor sătence conducerile 

a nenumărate comitete au fost 
încadrate cu elemente sărace 
excluzându-se din posturile 
de răspundere chtaburele

CeF 13.064 ore voluntarei 
prestate la curățirea cămine- | 
lor de zi, a centrelor de la | 
pte, săpare de șanțuri, re
parări de drumuri, pregăti 
rea conservelor pentru canti 
nule muncitorești, 

precum și la 
confecționarea a 2.300 buc I 
hngcrie pentru dispensai în 
colaborare cu Oficiul de Oc
rotire, au arătat deaseme- 
nea entuziasmul cu care fe’ 
me.de hunedorene au muncit 
în întâmpinarea Congresu • 
lui, evidențiindu-se în aceste 
munci c mitetul sătesc Zla 
ști —plasa Hunedoara, corn, 
sătesc Vața de Jos — plasa 
Baia de Criș, subfilialele De
va și Hunedoara.

Femeile din Județeană Hu
nedoara au primit deaseme- 
nea cu entuziasm întrecerea 
în' muncă la care au fost pro 
vocate de femeile din Valea 
Jiului și au căutat ca în în
treprinderi, instituții, comite
te sătești și subfiliale, să dea 
o formă b.ne organizată în 
trecerilor trecând la acțiuni 
frumoase.

Astfel, feme le dela fabrica 
,,Vidra” din Orăștie au mărit 
producția in cinstea Congre 
suțui cu 8 cojoace, femeile 
dela U. M- S.-CugLr au re
dus cu 30 la s na, absențele 
față dc luna trecuta, iar rnun 
citoarele dela I. S- S.-Hune 
doara au pornit la întreceri 
individuale și pe secții.

In urma intensificării mun 
cii de mobilizare și îndru
mare st mulate de întrecerea 
cd ludețeana Va’ea fiului 
și pătrunse de dorința de a 
lunt.i pentru pace și o viață 
mai bună, s’au înscris 1.348 
noui membre.

La nlenarele fest ve orgjni 
zate în cinstea t . hide | 
Congnesului, femei, 
toate au particip,'.t ' .*

mare întocmind scrisori șl 
moțiuni de solidarizare cil la 

< rartle Congresului.
Cele 100 gazete de perete 

și ele strada, 17 vitrine și pa 
nouri, au ogl.nibt însemnata 
tea Congresului și au popu
larizat delegatele U.F.d.R.

Cu ocazia celui dc al Il-lea 
Congres al I'dH, fem<-le 
d n orașele și satele jud. no 
știe și-au aiiimat > oința Un
de participare la viața politi 
că. sociala și culturală a tă
rii noastre alături de bărbați 
prin acțiunile pe care le-au 
dus, și-au exprimat voința do 
a se încadra împreună cu toa
te forțele democrate co du
se de Pailidl’.' \fuiu t re,. 
Romani în lupta pentru pace, 
libert te și independență na 
țională, în lupta lagărului de
mocratic și ,antiim perialist 
condus de marea Uniune 
Sovietică.

CongK*eMul

O cărămidă la baza păcii
și a

Corgr»sul F o I P care s'a ți
nut la B 1 lap sta s'a transf rmat 
Intr’o rut nică manifes at e a fe
meilor din î t i-.’"a lume, pentru 
pace ai Jenviciatie.

Re: re/. n' ntele a 80 ini bane de 
temei au pub'icat un ,Man fest nen- 
t.u Anărarca picii”.

Veș'i'jind politiia s aie'or imperiu-, 
ti-.le caic, in aceste momente in care 
unne'c răsboiu'ui de agres une a s- 
lântuil de fasciști încă nu s’au ci
catrizai, ațâță lumea la un nou răs- 
boi, și subliniind llinta liotăJlă pe 
care Un urca Sov,e că for|a con
du ăloa e a la aru'ui democratic ți 
anii.ini er a is’, o duce pentru crea.

1 rea unei păci democratice și tiap
1 nice , du: ă ce s • ite î 1 evidentă râs. 

punderea pe care femeile o au fati 
de copii și de țările lor, față da 
omenite și istorie, cu o logică su-, 
perioaiă, ,,Manifestul pen ru apăra-, 
rea păcii” spune: , Dacă toate fe. 
meile — și noi formăm jumătate 
din populația lumii — vom slrânge 
rându'ile și vom lupta împotrva' 
ațâțătorilor la rîsboi, NU VA FI 
RASBOI1

Și.apoi cu o aceeași logică Ma.
■ nifeslul — adicsânoii.se femeilor d 11 

ț ie capitaliste — spune: ,,Pacea 
fără demo r;. este un Iu ru ini| o. 
sibil. Apărați realizările democra-

Aniversarea zilei de naștere a tovarășei 
ANA PAUKER

(Urm«r« dia pag. 1-a)
starea ei va avea posibilita 
tea de a înăbuși mai ușor 
mișcarea muncitorească. Dar 
sămânța revoluționară sădi 
tă de tov. A|na pe un teren 
fertil al mișcării muncito 
rești a dat și dă roade.

Organele siguranțe’ au voit 
să tprm ne odată cu<ov. ,'țna 
fără judecată, astfel când 
a fost dusă în mașina închi 
'■orii, împreună cu alți tova 
răși arestați, Spre capt v’tate, 
un' agent de poliție a țg s câ, 
tevagloanțe,dar r.’afost ’o îță 
mortal, f ind însă grav răni 
tă.

Tov. Ana împreună cu alț, 
18 tovarăși arestați, a ti 
ptau judecata.Procesul a în 
ceput la București în 1936. 
Clasa muncitoare din țara 
noastră a luat p iziție dâr 
ză împotriva burgheziei, ce
rând punerea deîndată în li
bertate a tov. Ana. In cursul 
procesului tov. Ana și tova 
răsii ei, au transformat pro 
Cesul lor în proces contra ju 
decătordor, contra burghe - 
ziei române. Fi nu mai erau 
acuzați. — ei au devenit a<_u 
zatori. Cu toate acestea 'ov. 
Ana este condamnată la 10 
ani închisoare.

In anu’ 1941, cu puți ie 
luni *nairite de izbucnirea 
războiului, Uniunea Șovinii 
că salvează viata fruntași.or 
anti fasciști din Finlanda, 
România și Ungaria. As f I 
a fos eliberată tov. Ana Pau 
ker.

In U. R. S. S. tov. Ana 
a continuat munca print'e 
prizonieri, contribuind la fân 
- rea unităților române,v de 
voluntari care alături de glo

r'ioasa Armată Sovieti ă au 
luptat pentru alungarea cofo . 

pitorilcr f.’sciș'l din țar*. îoastră.
înapoiată în taiă după 2< , 

August 1944, iov. .Ana Pau 
ker în conducerea C. C. al 1 , 1 
C.R- și apoi l’.’di.R, a dus cu 
hotărire mai departe luțua 
pentru desvoltarea 

democratica a ,ă ii poa 
știe pentru zdrob rea rămași 
telor fasciste și reacționare 
din țara noastră și pentru Jrn 
bună'ățirea condiț ilor de via 
ță ale poporului muncitor.

Ca Ministru al Afacerilor 
Străine, tov. Ana a depus 
o muncă neprecupețită pen 
tiu o colaborare de bună ve 
c'inătate cu toate popoarele 
fu demociație populară iubi 
toare de pace șt libertate o 
frunte cu URSS.

In munca de organ zare a 
femeilor din țara noastră 
tov. Ana, copt ibu:-c la îi 
făptuirea mișU'rii democrati 
ce femen ne, la înfi nța. , a 
UFAR-u|ui, prima orgmizt 
ție femenină de luptă .mti f.u 
cistă, du] ă descătușa ea 
sub jugul celor ce le ai . ■ 
nut în întnnerec, iar mai u 
ziu noart 1 cuvântul de p ’e 
tenie și pace al țemei’or 10 vâ 
ne, peste liotarc, la F.D.I.F-

Pentru dragostea ce i-a 
poartă femeile din țara n 'a 
stră au ales o pre edm ă d- 
onoare a UFoR-ului.

Femeile din judcțu'ui no I 
stru iau parte cu dragor 
a 54 aniversare a tov. Arm, 
luându-și angajamentul ci 
ele sunt hctArite să Înot’ a- 
lături de toate Io ele demo 
cratice din lume, p> •■Tu cer
erea unui vi:tor > f, < F

l I a Ite

securității mondiale
tice, cereți abolirea legilor anlj- 
muncitorești,, pro e lății împotriva,1' 
perse.uț iei organ zații or Oemocrate 
și a conducători or lor.

In incheere Mani ul arătând ho- 
lărirea femeilor dc a lupta pentru 
îidăluraica unu1 nou răsboi șl i en- 
lrn in.ăr.rea și larg p a democrați'i.

își exp-i/nă încrederea în v r toria 
luptei lor.

Exprimând -eeace -,te mai sem
nificativ din lucrările Uoagre^u ui F. 
DF.I, dea Budapesta. ,,Manites‘ul 
pentru apărana păcii” îl ca’acter’- 
Zează ca pe o nouă aramiua pj â, 
la ba'j păcii și a secuTiății mori- j 
di ale.

Saiut eroicei

DOLORES IBARRURI
(La Passionaria)

Doloies Ibarrui (La Passionaria) 
a împlinit r>> ani, La Pa-sionaria a 
devenit de mult un simbol al luptei 
poporului spaniol pentru libertate.

Născută și cicscu.â in mijlocul 
bravilor mineri din As'.uiii, viața 
Passionariei s’a contopit cu lupta 
piole'.ariatului spân -1 pentru demof 
crape, pace și progres. A luat pară 
le în 1020 la fondarea Partidului 
Comunist Spaniol, care a du: clasa 
muncitoare a Spaniei la strălucita 
victorie din Feb ua ie Î936 — î, - 
ființarea Repub icii Demmralke. jjin 
18 lul:e 193j până la începutul l- 
nului 1939, când poporul spaniol, 
sub conducerea Partidului Comjunist 
a înfruntat eroic in.ervent a bandi
tească a trupelor de mercenar' ei 
lui Hitler ți Mussolir.i. I a Pa,,s:a- 
naria a organizat și a ’nbăibăâat 
rrz.slența cu o dârzenie ce va ră 
mâne nestearsă în amintirea ori
cărui luptător progresist.

Jn 1942. La Passionaria a de
venit se re,ar general a1 Partidului, 
Comun sl Spaniol. Sub condu -rea. 
sa Partidul ridi.ă tot mai us stea
gul luptei pentru liber ale in imensa 
îuch.soa.e să.,u-roasă ce o cons
iliile asiazi Spun a franchi ta. In 
Aslu ,1 si uevan , Grenada si Es ra- 
nadura, pretutindeni răsună gasul

Partidului, mobilizând în ba.ații tot 
mai înverșunate împotriva că ăului 
Franco, zeci si zeci de nui de i ar
tizani ce au în lață exenw'.ul e ol. 
c<u La Passionaria

Partidul Comunist Spaniol luntă 
deasemeni ix.nlru demas arca intri
gilor războinice ac irnjxriabsmului 
anglo ame ican care ți.ileșie sa tran
sforme Spania fran-histă iu do bază 
militară in ve urca unei noui a- 
gresiuni ,,Popcnul spân o! nu va 
lua nicioda.ă armee îmt-O’.rrva U- 
niunii Sovietice, Ța,a Soda.i m ulai 
biruitor, aoarătoarea neobosi.., -.1 
puternică a păcii și ibe.tătii do- 
poi elor, prrdtc; sa rea in. mare 
și cc_ mai consecventă, pentru care 
el are o dragoste și un dv-voiament 
iiețarmurii” — g.âsuesle răspicat 
recentul comunicat al Birou ui Po- 
liii_ al Ta. tutui Comunist Snai iol.

Nu m. i puțin este cunoscut în 
Întreaga lume rolul important al 
Passionari» in ac'.ici alea neobosi
ta pen.ru pa.e a Fcdc atici l» u - 
erate lu.ernationale a Frtu.ilnr.

Clasa muncitoare din Roman a, 
trimi.e, a ă un de oamen'i mundi ue 
pre.utmclcni, salu.ul ei călduros e- 
rojwi luptă.oare a Spân ei, D-— 
res Ibarruri și poporului paniol 
cu a cărui lupta îți man tea.a de
Lima sa solidarii, -e-

lutr'un cadru iestiv

Drapelul de organizație 
fruntașa a fost înniânat Org. 
Județene U.T.M. valea Jiului

In ziua de 5 Decembrie a. c. 
a avut loc în r’un cadru festiv țp.elua- 
rea drape u ui de organiz’ț e f,un- 
lașă de că ,e Org. J dețeană Va. 
lea J ului, .înmânat din parei C. 
C. al U.T.M. în sa a Te Irului Mun
citoresc din Pe ro en:.

La festivitate au luat patte țov. 
deputat Maria Sârbu tov. Faze-, 
kas d n parlea CC. al U.T M., con
ducătorii Org. j dețene U. T. M| 
precum și un ,nr e numă- de tineri^

Sed.ntr’ a fo.-t deș-
chisă de tov. Kovacs Pius, secre
ta-ui Org. J idețene U.T.M Valea 
J u .i Rescoiicab.lii din birou au 
fa.ul d.:ri ,’e seama a ud a activ.4 
tatii lor tub. uiii.d ica.izările oar 
ară.ând in a e aș timp și .nsuficiența 
aclici ăt. îi munca de o gaciziție. 
tsvoiî.ă cli.i 1 psa spi i u ui cri ij 
îndeajuns de desvollat.

Primita cu lungi aplauze, a luat 
cuvântul în „unie e Corni e.uli i J , 
detean P.M R. Va.ea J u ui, tov 
depu.at Mar a Sârbu care vorb.nd 
de.-o.e Condi.uția S alinistă ar-tă 
largile perspective pe care ca le-a 
destins l.ue “..u u; soviv.ic și tu
turor oa’- ,1 din Un un a So
viet 1 ’-ee-e feliei.ând
line i: din Va „ Jiu ui pci-ru mun
ca depusă și suc ese e ob jnule.

Tiec-.n „--e apoi .a ornicul u- 
"a.or al or-l nei de z , au f. st evi-

dențiați nume cșl linei care s’au 
distins în muma depuși î.i .adrul 
organizaț e p.e.um și în ac ivita- 
lea lor din câmpul murei'.

In injieere a luat vjvân.ul tov 
Fazekas exprimâr.du-și : i nume -■ 
C C. al U.T M. încrederea î.. felul 
în caie tinerii vor și să-și d.ică la 
bun sfârșit noul plan de mup.ca, 
continuând să dcțîr.ă [e mar departe 
arare ul câștigat

Festivitatea a luat sfârș t prin 
•ciivâiilarei fav. Kovacs P.u care 
in numee tinerilor oin Va < a Jiu
lui a exprimat .ngajamemu L-r ce 
a mun.i cu hotăiî e fi perseverență- 
pentru a .-..cnț ne o g.mizaț a Io în 
loc de frunle, ip.ând sub i.diurn,- 
rea P M R. fen u o p.,jdu.ție <ât 
mai ridicată și mai b nă Iu. ând 
împotriva tu'.uror ațâțătorilor la 
noui răsl- aie.

-------- ’
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Muncind în cinstea primei aniversări 
a Republicii Populire Române

MINERII DIN LUPENI
luptă pentru câștigarea drapelului producției

Minerii din Lupeni, muncind in cadrul întrecerilor socialiste organizate in cinstea zilei 
de 30 Decembrie s'au situat in fruntea celorlalte exnlontdri din Valea Jiului, cu care se gotesc 
in întrecere, depășind programul de producție fixat de Ministerul Minelor cu 8%.

Acest lucru, n’ar ti fost posibil fără o temeinică organizare u întrecerilor interne, 
sectoare, între grupe. Minerii din Lupeni au știut acest lucru, 
inlreceri in 
cu 30,92 la

Cum au
torului I
le'alle sectoare

intre 
?' au organizi.. minufios aceste 

cadrul cărora, sectorul I, b. r'a situat in irunt», depășind programul de producție 
sută.

reușit minerii s^c 
să întreacă ci

După perioada de întrecere c> s’a 
încheiat la 7 Noembrie., minerii 
sectorului l b. — ca și cei din 
celelalte sectoare — au prelucrat a. 
dânc punctele de întrecere. S’a sta
bilit precis cât are de făcut fi «oare 
grupa, fiecaie cchi|>ă 
ner.

Fie a e grupă și-a
bililațde 
cându e 
țelor de 
ca iulie 
existe o 
Fieca e 
crului a lăsat abatajul curățat, bine 
armai cu toate lucrările ce-i re
veneau efectuate în întregime. Stu
diind fiecare mișcare în parte, mi
nerii au căutat să nu piardă nici un 
minut de prisos, reducând din ce 
în ce mai mult timpul mort.

De ma.e importanță a fost buna 
Organizaie a transporturilor. Mate
rialele pentru armarea abatajului, 
sosite cu întârziere, însemnează 
stagnarea producției. La fel lipsa 
de vagonele goa'e pentru scoaterea 
cărbunelui din mană îngreunează bu
nul mers al producției. Munc torii 
dela transporturi au știut acest lu
cru. și au trecut la o bună orga, 
niza.e a transporturilor, iar dqrrae- 

rile. carambolurile și alte inconve
niente de circulație au fost mult 
mai rare. Neglijențele în timpul 
lucrului, cari de multe orii a,u Ur
mări grave, a u fosl în’ă.uratc în)

și chiar mi- 
( 

ana'i/.at posi- 
proilucție, fă-și locul de

o justă icpartizare a L.a. 
muncă. Cu toții au hotărît 
schimburile de muncă să 
colaborare cât mai bună, 

schimb, la terni narea lu-

bună knăsură.

Două grupe tn întrecere
Ca și în alic grupe, echipa tov. 

Poboreni Alexandru se găsește îii 
întrecere cu echipa lui Conta 
cu care lucrează în schimb

Deși au fosl în întrecere, 
două echipe sunt mulțumite 
fată de cealaltă: fiecare și-a 
cutat cu conștiinciozitate lucrări!' 
ce.i revin.

Abatajul lor e mecanizat, folo
sind pentru armătură stâlpii de 
fier. Cele două grupe, au pornit la' 
muncă de întrecere. Fiecare s’a în 
grijii ca utilajul să fie cât miri binei 
îngrijit, fapt care a fost de aceeași 
însemnătate pentru fiecare din ele.

Insă însușirea temeinică a mea 
tooci de muncă, executarea mai ra
pidă a diferi'elor lucrări de ars 
mare, curățire, de executare a gău
rilor pentru împușcare, a decis câș
tigă.orul întrecerii:

Echioa lui Poboreni A'cxam' 
a depășit norma pe luna Nocmbrie 
cu 116 la sută, în timp ce Conta 
losif a depășit.o cu numai 95 a 
sută.

La fel au fost organizate întrece
rile și între alte echipe, datorit! 
cărora înireg sectorul I b. a 
pășit norma cu 30.92 la sută.

Și co «'a ta sectoare 
depășit nora h!< .
Dai nici cee’atte sec'oare n’au 

rămas sub normă. Sectorul IV a de
pășit programu. pe hua Noembrie cu 
13,2G la sută, se torul III cu 9.9 la' 
sută, iar sectarul I cu 2.16 la sută.

Insă în cei de a doua jumătate a 
perioadei de întrecere ce se va în. 
cheia la 31 Decembrie — în cina-,

losif.

cele 
una 
ey -

’ci

de-

au

I
I

Noui sarcini ale directorilor 
întreprinderilor industriale

Canele adm nist ative de conducere, 
prevăzute in schemă, ajungâudu-se în 
(« ui a e In la un aparat umflat de 
funcționari.

Adoptarea me odei de lucru co-

produclivilăți spo'lte, trebud

tea primei AniversSri a tinerei noas
tre Republicii Por ilme — minerii 
din loa.e resfoarele vor s nu ră
mână cu mult în urmă. Ei vor să 
mențină mai departe steagul pn> 
ducției fluturând deasupra minei lor. 
vor să intre în primul an al econo
miei noa6're natioiia'e, in'rată r>e 
uo făgaș nou • planifîaat.ă, ■ cu c 
producție cât mai mare, mai buni 
și mai eflină.

ALBU REMUS 
coresp. volutit.-.r.

I

lectivă, solicitând și folo i d s; ru
jului prețios al organ ației dc Parj 
lid și S ndi a’li'ui din între rinde e 
Condu -lorii în repr ud f or Stătu, 
(ui irebue c» din timp în ’ np c! 
oiganizeZe discută ciine a U| ra 
mș.su'ui întrepTinder i p a ii- ra con
ducerii ci, c:. un co'ecliv mai laig 
din cai1* să facă parte pe lângă se 
crcla.ul organiz: ție1 oe Paitid și 
conducătorii ind> a u ui, ingir.erii v 
lehnicien i cu munci de răspundere 
ți inun itorii fruntași din în"e ri.i- 
deie In cadrul acestor discuți . c i- 
lica și autocritica trebue să fie fo. 
(osilc fără a se ține seamă de 
persoane.

Lupta pentru o producție_ mai
mare și de ca'ilale mai bună, r ă. 
derea prețului de co^t și as gurarea

(Ur—r« <fa m*. Ml)

un«i
să ste« perei 'îent n «•'.tr'l pre
ocupări or direc orilor întieixri'ideri. 
lor. Sta u u! l’en ru a caria uirecțoi ii 
treime să a iha in tot momentul o 
imagine lard a situației financiare 
și o evidență stricta a b lUiiloC 
și oj« ațiunilo' întreprinderii. ,

Grija pentru ridjcaiea de noul 
eul.e imiudria'e este deasemenea o 
sarcina a noilor duc. lori, P.ntjU 
îndeplinirea planului de producție 
li'bue o. .vol.aiă fa' maximum vigi
lența în muncă, cate i înlaturd 
ort., inceicarc de a lovi în intere
sele întreprinderii din partea ele 
menlelor dușmănoase.

Iu incheere Iov Chivu Sloi 1 
pune uu a .enl deosebit pe ins'aura- 
re'. intui regim riguros de no,
nomii întreprinderile 

bucșe go podari le cu 
zuință, iar cheîtucble 
la strictul uece ar.

S atu!ui trv<

multă chib-
sâ Gc rcdUjJ

rnnot ăni aparat1.: ui dc St it, 
luptând cu ln.luiirc pentru 
Cremea unui aparat de tut 
nou care Să L.e nu un mijloc 
'ie lupt.', al burgheziei < i la 
gat prin însăși componența 
justn de clasă, prin noua sa 
organizare in mod netnijlo 
cil de ma,sele populare să 
fie subordonat intereselor de 
clasă al<_- pioletariatului.

Ma-, ai rul dela , 3 1/ecem 
brie 1918 uu se va mai re
peta!

Marea Uniune Sovietică, 
f >rța de neînvins a pă ii și 
democratei, luțăătoa’e-i con 
secvență îm-iotriva împertalis 
mulut, < are clileiân lu ne de 
sub jugul fascsl n a < hi-, 
•.dea >pic construirea unei 
noul orânduiri, stă ca o che 
zăște putemi' ă.

Clas 1 mun toare detinătoa 
re a put rji polit ce și econo 
mice smulsa din mâna bur 
ghezici, deven tă forța con 
ducătoare în tara noastră 
sub. Condu crea Partidului 
Muncitoresc Român, merge 
pe calea întăririi alianței <~u 
țărănimea muncitoare și cre
ării unui aparat d>- stat care 
să-i slujească interesele. Re 
publica noastră Populară — 
in care rolul de conducător 
îl are partalul de avantgar 
dă a celor ce n un<» sc — s’a 
rupt d.n lanțul tar. or cap ta 
hste incadrându se cu fermi 
taie în lagărul demo rație șt 
ant imțK'i ial st condus dc Ța 
ra So disrnu’u.

Telu 1 pentru care au lup 
tat cei dc’.a 13 Decembrie 
sunt a u.n o realitate, jer.fc 
le lor n a i fost zadarnice și 
mar.le realizări iniaptu te pș 
nă acum coirttue o ga-an 
ție că suferințele și eh nu- 
r le la . are au fost ei supuși 
nu «e vor ma înt.xarce nici 
odată, țAJpo.ulu 
d n țara noast fa 
du i-se lur inos 
spre so .a.ism.

cc în cc mat mare.
Și rând pe rând, ț>. in îi. 

ființarea I*. C. K, a ț uni’ 
caro au urmat ap >1 in Valea 
Jiului și la Grivița. acțiunile 
Denlru crearea Frontu
im l’opuiar împotriva fisei 
mulu , toate au fosl lovituri 
puternice date burghe iei. In 
Hăcărat <!<■. aceste Iuțit pro 
letadatul.din Român .1 i ' <J s 
voltă conștiința de clasă: I*. 
C R., <l’art ciul dc tip nou câ
rd a Ivi*- ființă pe ba-m. invă 
tătarilor leniniste staliniste, 
devmc un stat majorputcmlc 
și capabil să dit< â lupta idL-o 
lc”ica împotriva oj ori ani.ti 
i,,r Și practic, împotriva bur 
ghez.ei, capabil să făurească 
si să intăreas ă alianța din
tre muncitori și țăran me i 
— apoi un'tatca politică, 
ideologică și organizato i< ă 

a întregii cLisr munc tua 
ro din țara noast a.

P<< baza acelora1? invățămin 
t« trase d.n mișcările munci
torești și deopotrivă baz.it pe 
teoria leninistă despre St.it. 
Partidul de avangardă a c'a 
Set muncitoare, combate tal 
șele teorii oportuniste af.

1 rădarya intereselor munci 
torimii de titre element de 
oportuniste aflate la conduce
rea social democrației, lipsa 
unei mai puternice unită; j șj 
a unei mai strânse alianțe 
între clasa muncitoare și țâ 
rănime, inexistența unui ^tat 
major, a unui partid comba 
tiv care să conducă manciro 
urnea, acestea an fost princî 
palele piedici care au stal în 
fata mișcărilor muncitorești 
de nă primul război meu 
dial, n pedoada d ntre iqi8
- iQ2oși care au împiedicat 

mișcarea muncitorească bă 
ducă la succes lupta împo
triva regimului burghezo mo
șieresc.

Dar în decursul celor 7o 
de am de lupta, al căror în
ceput hotaritor a tost z.ua de 
13 Decembrie 1918, inuncito 
rimea a tras prețioase învă
țăminte. Repres-unile sânge
roase în loc să-i scad ei.intil 
revoluționar, iau întărit și 
mai mult voința de luptă 
împotriva exploatatorilor, 
mișcarea muncitorească pe zi 
ce trecea lua amploare din

contabilitățiiOrganiza 
întreprinderilor apartinâea 

Statului, județelor sau comunelor

Ll

BUCUREȘTI, Îl (Rador> 
In Monitorul Oficial de as 
tăzi a apărut o decizie a Con
siliului de Miniștri prin care 
se prevăd următoatele: Cu 
începere dela l Ianuarie 1949 
toate întreprinderile industriale 
aparținând Statului, județelor 
sau comunelor sunt obbgate 
să-și organizeze evidența con
tabilă în conformitate cu pla
nul de conturi anexat la a- 
ceastă decizie
Conturi! de gradul I. și con

turile — subconturile de gra
dul II prevăzut în planul de 
conturi sunt obligatorii pentru 
toate ramurile de activitate 
industrială atât în ceea ce pli
vește nomenclatura cât și 
simbol zarea lor.

Conturile și subconturile 
prevăzute în plan care nu au 
corespondent Inactivitatea e« 
conomică și financiară a în- 
trer>’mderii nu f? vor deschi
de, s ’ •!_. • române liber.

Introducerea altor contur1 
gradul I sau II decât celeA in 

prevăzute în planul de con
turi nu se va putea fac« Pâră 
aprobarea prealabilă a minis
terului care tutelează între
prinderea dată prin decizie pe 
baza avizului conform al di
recției normării evidenței ccn 
tabile

Pe data publicării pre
zentei decizii se crează în 
cadrul Min sterului Finan
țelor ,,Direcția normării e- 
videnței contabile" Nere- 
spectarea dispozitiunilor și 
instru iiunilor date de Di
recția normării evidentei 
contabile și de ministerele 
de resort vor> fi sancționate 
prin măsuri de o-din ad
ministrativ luate de către 
aceste ministere.

Sancțiunile se vor aplica 
directorului și contabilului 
șef precum și șefului com
partimentului de control al 
întreprinderii.

POȘTA REDACȚIEI
MUNTEANU MARrA - Brad, — 

corespondența referitoare la gru
pul sindical din salul Dunăpiatră 
comuna Buceș, nu poale fi pub - 
cală, deoarece este lipsită de date 
concrete. Arătați în această tvres. 
pondență că grupul sindical d n lo
calitate s’a evidențiat în muncă, 
însă nu concretizați. Este adevărat! 
că acest grup este puternic, însă 
cum a devenii puternic sau dacă a 
fost sprijinit de organizația de ba
ză din sat — și cum duce luptai 
împotriva exploatări — nu se arată 
în corespondența respecLvă. Restul 
materialului ne.a fost de fo.os.

IOS N AURELIA, GHF.L&R 
Corespondența trimis* • 
parvenit cu întări 
încât e cepub i :abi|a.

' :iL. însă ca pe v‘‘

ne scr.ii"nu"num3i despre șe
dințe ca-e nu au nimic deo- 
s-bit, ci despre niur.ca pe care 
LI, F. D. R.-istele din satul 
d-tale o deoun.

Suntem convinși că mate
rial in acest seas ai, și având 
ii vedere și pos bilitățiîe d 
care ai dat dovadă, aș’entăai 
să devii o corespondentă activă 
șl bună a ziarului nostru.

Umolem butelii d
lafaraiț «n1 
lk M.«<

mun nor 
des rhizâii
— drumul

z.ua
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Prin rezoluția de protest împotriva propunerilor guver
nului de a comprima desbaterile asupra bugetului

Biroul Politic ai Partidului Comunist
Francez demască hotărîrile guvernului 
Queuille menite a împovăra și mai mult 
clasa muncitoare și țărănimea

PARIS, 11 (Rador) — La 9 De
cembrie a avut loc sub președinția 
lui Mauriie Tliorez secretarul gene
ral al Partidului Comunist Fran
cez, ședința Biroului Po i ic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez la care a fost a- 
doptată următoaiea iczoluție:

Biroul Politic protestează împo
triva propunerii guvernului de a 
comprima desbaterile asupra buge
tului încălcându-se astfel una din 
prerogativele fundamentale ale A- 
duuării Naționale.

Biroul Politic constată că 
ririie consiliului de miniștri 
majora impozitele și de a 
un al doilea impozit forțat, 
îndreptate pentru a împovăra 
mai mult clasa muncitoare, țărăn - 
mea și păluri.e mijlo ii. Fap;ul iăT 
aceste proec.e decurg din ob igațiiler 
planului Marshall a fost recunoscut 
în mod public de administratorul) 
adjunct penlru realizarea planului 
Marshall în Franța, Bruce, care în 
numele guvernului din Washington 
și ignorând suveranitatea francezăl 
a cerut între altele noi sacrificii d.la 
poporul nostru.

Biroul Politic subliniază mai de
parte că restabilirea economică și- 
tinanciară a Franței va nu'ea fi rea
lizată numai grație unei poitlicij 
naționale democratice care să pre
vadă: 1) anularea acordurilor care 
leagă Franța de politica agresivă a

holă- 
de a 
emite 

sunt 
ți

lagărului imperialist; 2) apărarea 
drepturilor Franței asupra repajaț u- 
uilor germane; 3) o importantă re
ducere a chel I ueli lor militare; 4) 
eonfiscaiea câștigurilor i egale; 5) 

i impunerea câștigurilor enorme alo 
societăților capitaliste care până în 
prezent erau de fapt scutite de im
pozit.

Biroul Politic cheamă pe toți 
francezii împotriva cărora sunt în. 
drepla c proe (ele guvcrnamenta.e să 
ceaiă depulaților lor să ia at.tu, 
dine înipoliiva acestor proecte ș. 
să pregătească venirea la putere a 

guvern de unitate democrat'ca 
va introduce o politică 
națională sprijinintlu.se

ganiz.iții pentru a obține anularea 
uceslor măsuri ilcuale ce contraz c 
interesele populației afri ane ți ale 
poporului francez.

o
de sal- 
pc po-

problc-

unui 
care 
va re 
por.

Biroul Politic a disculat 
ma influenței majorării chiriilor a- 
surva nivelului de (rai al niasseior 
populare, nivel care este și așa 
foarte scăzut ca rezultat al urcării 
necontenite a crețurilor și care este 
amenințat de măsurile fiscale dis
cutate în Diezeut.

Biroul Politic a hotărît să spri
jine lupta oamenilor muncii pentru 
urcarea salariilor, măsură fără do 
care ei nu vor putea face față chi, 
riilor maiorale.

Biroul Politic 
triva interzicerii 
nizațiKi „Uniunea
cană” care trebuia să aibă loc în 
curând. Biroul Politic a hotărît să 

acorde un sprijin deplin acestei or-

oro. estează împo- 
congresului orga- 
Democra ică Afri-

Republica Indoneziană admisă in Comisia 
economică a O N U. pentru Asia și 

Orientul îndepărtat
LAPTSON. — La ședința din 

8 Decembrie a Comisiunii E ono. 
mice a ONU. penlru Asia și O. 
rienlul îndepărtat (ECAFE ). Re
publica Indoneziana a fost admisă 
să ia parte Ia lucrări cu vot con
sultativ.

In cursul discuțiilor asunra aces'ei 
chestiuni, delegația Nouii Zeelando 
a deDUs o rezo'ufie p opunând ad
mite ea Repuh i i Indoneziene și a 
Indiilor O'andez de Est ca mem
bre cu vot consultativ.

Toa'e țările asiatice au sprijinit 
propunerea privind admiterea Repu
blicii Indoneziene.

Delegatul american, Coben și re
prezentantul olandez s’au împotri
vit admi e ii Indoneziei.

De'egatul sovietic, Novikov, a de
clarat că majorita ea zdrobitoare a 
delegațiilor, sunt în favoarea ad
miterii Repub i ii Indoneziene, în 
timp ce pu eri'e co'on'ste și in deo
sebi Slaele Uni e sunt împotr'vi 
si că trebue să se țină seamă de 
dorința țărilor as a ice ca e consideră 
necesar ca Republica Indor.cz iană 
să fie admisă.

Rezoluția Nouii Zeelande reco
mandând admiterea Repub'icii In
doneziene și a Indii'or de Est. 
Olandeze, a fost aprcba'ă, Nora 
Zeelandă, Pakislanu', Fiii, inele. Bir 
mania, India, Australia și Cliiia. 
votând în favoarea ei, iar Olanda,

Sta'e'e Uni'e, Marea Britanie, Fran
ța și Siamul. abținându-se de a vot.

Delegația sovietică a votat numai 
pentru admiterea Republicii Indo- 
neziene. In urma votării, delega, 
tul olandez, Gprissen, vorbind în 
numee delegației olandeze, a refu
zat să mai ia parte la lucrări și a 
părăsit sala de ședință. I

In Uniunea Sovietică 
rândurile oamenilor de știință sunt 
sporite de oameni care au muncit 

în industrie, transporturi fi agricultură
MOSCOVA., 11 (Rador) — Zia

rul ...Pravda” publică un articol 
intitulat „Insliuiiea și edu area oa
menilor de șliintă” în care <ub'i< 
niază că unul din caracterele remar
cabile ale cadrelor eliiiitifi.ee sovie
tice îl constilue famu! că în multe 
cazuri rândurile oamenilor de știință 
sunt scorite de oameni care au

I

Un grup de senatori americani pregătesc 

nouă reducere cu 50 la sută 
a alocațiilor 

planului1

(Rador). Bcfo 
informație pri

PARIS, ii 
ii ud ti Se la o 
milă din Washington, sănia- 
mânalul francez Tribune des 
Nations anunța că un grup 
de senatori americani con
dus de Vandenbcrg, lucea 
ză la un proect de lege care 
prevede reducerea cu 50 la 
sută, a alocațiilor pentru Eu 
rO;pa din cadrul planului 
Marshall.

Revista subliniază că încă 
odată primează motivele stra 
tegice și militare asupra con 
stderațiunilor economice și 
comerciale. Pretinzând că ,.slă 
biciunea militară” a Euro
pei occidentale ar putea crea 
un „pericol” pentru capita
lul american, autorii proec 
tului de lege propun ca în 
iprimul rând să se asigure 
„securitatea strategică” a 
Europei și numai după aceea 
să se fixeze alocațiile. Ei pro
pun deasemenea instaurarea 
sistemului de împrumut — 
închiriere, în viitorul apro-

Guvernul de Gasjeri violează 
constituția

ROmA, ii (Rador). Intr’un 
interwiew publicat în ziarui 
UNITA, Secretarul General 
al Partalului Comunist [ta- 
ban. Palmiro Togliatti, dec 
Iară că guvernul De Gasu-e.-i 
a violat constituția raiiană, 
neț nând alegerile regionale 
Ja timpul reglementar. Co.i- 
stttutia cere ca alegerile să 
a bă loc la sfârșitul acestui 
an, clar guvernul a hotă ît 
recent să le amâne până în 
luna Octombrie 1050, tră - 
dându-și astfel teama de a se. 
prezenta acum în fata alege 
r’lor.

italiană
Guvernul intenționează să 

violeze clin nou constituția 
în în mod fățiș, prin legea 
care se află acum în fața A- 
dunării, ]ege care interzice 
militarilor să facă parte din 
partidele politice.

Articolul ^2 din con-ti u- 
țJe interzice limitarea liber 
taților politice. Măsura gu
vernului este îndreptată fm- 
potrn a comuniștilor și îm
potriva membrilor mișcării 
de rezistență italiană, care se 
mai află încă în armată.

din cadrul 
Marshall1
tăiat pentru a livra Europ.-i 
occidentale armament și ma 
terial de război, mărind in 
acclaș timlp cheltuelile mi 
litarc ale Statelor Unite și 
reducând alocările clin cad 
rul „planului Marshall”. i

muncit în indus r «, transporturi sau 
agricultură”,

Ziarul scoale apoi în ev.denți 
importanța studiilor de specializare 
din inslru c e de edu.ație >1 de cer
cetări științifice.

.iludiile de specializare, șerie, 
. Pravda”. ajuiă elementelor ti; ”re? 
vi caoabile la instruirea lor pentru 
u.unia științifică individuală”.

In iniheere „Pravda” subliniază 
că „instruirea cadrelor științifice 

o sarcină importantă a Statu
lui So'LtiOnarea ei ia contribui la 
realizarea de noui succese pe toate 
tărâmurile luatei noastre pentru 
victoria comunismului.

Keduce ea rației de pâine 
în Germania Occidentală
FRANKFURT 11. <Ra- 

dot). In urma dcchțiel gene- 
ru lului Clay că nu vor fi 
furnizae de loc cantități de 
pâine suplimentare, Consiliul 
Laendereior din Germania 
occidentală s a pronunțat pen
tru o nouă reducere unitară 
a rațiilor de pânie în toate 
Laenderele Bizoniei.

Aniversarea independenței 
Finlandei

HELSINKI. După cum 
anunță ziarele de stânga. Or
ganizațiile Uniunii Democra
tice a poporului finlandez, 
împreună cu Partidul Comu
nist Finlandez, au sărbătorit 
ziua independenței Finlandei, 
printr'un festival care a avut 
loc la Teatrul Koitto.

Adresându-Se participan- 
ților la acest festival| dtpu- 
tatul Eino Kdpi a amintit 
faptul că Finlanda și-a redo
bândit independența numai 
în urma revoluției din Rusia.

In încheiere, Kilpi a cerut 
formarea unui nou Iront po- 
pu'ar, puternic și unit care să 
sprijine o politică internă și 
externă independentă.

Deputatul Aino Saltonen, 
președintele partidului comu
nist finlandez, vorbind despre 
aniversarea Constituției Sta- 
liniste, a scos în evidență po
litica democratică cons cven- 
tă a Uniunii Sovietice în ce 
privește independența statelor 
mici și în deosebi indepen
dența Finlandei,

Unități ale armatei democrate de pe frontul 
din Macedonia au respins cu succes toate 

atacuri'^ trupelor monarho-fosciste
GRECIA LIBERA 11 

(Rador) Unitățile armatei de
mocrate operând pe frontul 
din Macedonia Centrală au 
pus pe fugă o unitatea a 
trupelor morarhc=faciste ce 
ocupa satul Dimitriza și o altă 
unitate lângă satul Kupazi. 
Unitățile armatei democrate 
de pe frontul din Macedonia

au respins cu succes toate 
atacurile trupelor monarho- 
faciste. In Pelopooez’unitățile 
armatei domocrate au străpuns 
pozițile fortificate ale trupelor 
monarho - fasciste din jurul 
orașului Okaztro și au îna
intat spre centrul orașului, 
unde au ^apaturat un Impor
tant material militar.
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