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BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII ’ ,CRAIOVAri isil
r Republicii

man a chemat la întrecere uc 
supraveghetorj Sinch Joair 
*i Lulp/șa Gli. în munca de 
organizare a transporturi - 
lor.

Muncind pe mai depai-c 
pe bază de întreceri minerii 
din Petrila vor aduce un în
semnat aport în des\o tarea 
realizărilor din domeniul 
economic și vor întâmlpina 
ziua e 0 De , cu nr u su - 
cese în muncă.

—— --1———-——>

In cin .tea primei aniversări a 
Populare Româ e

chpe’e frwațe, inginerii și supra
veghetorii de transportor, dea minde 
Petrila s’au prov cat ia întreceri socialiste

In cadrul ședinței ș.efilor 
de grupe și a tcjchnicienilor 
dela mina Petrila car - a avut 
loc zilele trecute în vede 
rea unei mai bune, organ zări 
a muncii, mai mul.i șef' de. 
echipă s ati pro.o at la1 între 
ceri în muncă pentru a în 

lârn 1 a zi <l - 3 ; De 
brie cu realîzăr. cât mai 
frumoase.

Astfel, șefu'i de grupă B ir 
lea Vasilc, in numele gru 
pei sale, â chemat la între 
cere socialistă grupa lui' Pop 
Ludovic; grupa lui y.Iosif a 
chemat la întrecefe grupa 
lui Fila Ion, grupului Godja 
Gheorghe a provocat pe a lui 
Brândușa Ion; 'grupa lui 
Bonț Adalbcrt se va întrece! 
cu grupa iui Kuderna Emil 
iar echipa lui Holda Romii 
lus a chemat la întrecere gru 
pa lui David Alexandru.

Deasemenea inginerul O- 
priș dela sectorul I a pro 
vocat la întrecere pe ingine 
rul Echizli Eugen în munca 
technică, iar sutpravegheto 
rul de transporturi Buciu .

OPERE**

in cin tea primei a iversâri 
a Repub'icii Populai e Române

MINERII DIN TEL1UC 
au îndeplinit programul anual da producție 

cu 35 zile înainte de termen
technicienii

fi r din T
Muncitorii și 

de a rn de 
liuc, îndrumați și mobili ap 
în lupta pentru mărirea pro 
ducției în cinstea primei a 
niversări a Republicii Pop i 
lare Române, in ziua de 25

i

!
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In întrecere cu muncitorii fabricei de 
marmeladă din Topoloveni

Muncitorii fabricei de marmeladă

după a-
pestel

din Hațeg întâmpină prima aniversare 
a Republicii noastre Populare cu 
programul anual depășit

La marginea orașului Hațeg, se află singura fabrică de 
marmeladă din județul nostru. Sub regimurile trecute, erau mai 
multe și mai efiine.

Muncitorii fabricei de marmeladă din Hațeg, au înțeles ca 
acum fiecare fabrică trebue să dea produse cât mai multe, mai 
bune și eftine, și au pornit la muncă rodnică, pe bază de între- 
,ere soci ilistă. încă de mai mult timp ei au provocat la întrecere 
m tocitorii fabricei de marmeladă din Topoloveni. La 7 Norm- 
vr e ei au eșit câștigători, depășind programul de producție cu 8°/n

In prima jumăta'e a iunei Noem- 
brie, la fabrica de marmeladă, tre
burile nu mergeau prea bine. L p- 
seau scânduri'e de lemn necesare con. 
ie ț onării lăzilor pentru ambalarea 
ma me’adei. Din cauza aceasta, p o- 
.ducția a stagnat câteva zi e, t mpi 
în a e se puteau produce 4 vagoane 
de marme'adă.

Insă muncitorii n’au vrut să ră
mână în urmă Doar sunt în între
ce c cu tovarășii de'a Topo’oven ,| 
S’au strân; cu toții — a'J făcut pla
nul de muncă în așa fel încât sal 
fie recuperată rămânerea în urmă; 
și au pornit 'a muncă.

P la j'tmă'a ea ui Decembrie, 
planul de produ.ț e penlru anul cri.

muncă

era îndeplinit, urmând ca 
ceastă dată să se lucreze 
program.

Noile metode de
au adus un aport însem
nat în depășirea pro
gramului de prcducție

Pentru depășirea prog amului de 
producț e. fie are muncilor a mun
cit cu m1' ârg. Insă noile metode 
de mun.ă inlrodu e de muncitori au; 
adus apoilu! cel mai însemnat în! 
mărirea productiv tă ii muncii. La 
spălătoria de fructe, țevi e ie ana 
pentru spăă e au fost în o u te cu

Contiauvre 1 > p-viiia 2 a

Noembrie a. c., au îndc'pb 
nit p'ogramul anual de pro 
ducție, în zilele răinas-j până 
la' i Ianuarie ig.ța urmând 
a lucra peste program.

in afară de această realiza 
re ei au reușit ca — fără > 
scadă producția — să re
ducă în luna Noembrie con
sumul de explosiv cu i 3 ]a 
sută față de lunile trecute

A’ras 1 1 sea II reduce 
re a consumului de exp’osiv 
se datorește unei noi meto
de de muncă inițiată de tov.

Conținui-t In prg 3.

Do arul și
Manevrele periodie ale forțelor 

armate ale S.ate'.or Unite au avu* 
loc, acum o iună, în a rop'e ea mi
cului oră.el american Eglintield.

Au luai par e la a este manevre 
nu numai armata, aviaț la și flota 
dar și sle'e'e Broadwayului. caro 
au fost invi a e spe.ia . Preoților și 
preoteselor artei cerându-li se să 
,,inspire” pe v tejii luptători, ei aui' 
înlățosal pe s enă o poveste duioasa 
cu sub ec'ul următor: „democrația1 
neagresivă” Namura prinrnd un ,,u'. 
limatum jign'tor și urni i(or” din. 
partea unui „stat totalitar” num' ii 
„Deluvia”, Congresul jign t al stan 
tului „Namura” dec'a ă statului ..De
luvia” războiu.

Pentru a evita oiice confuze* 
presa americană s’a grăbii să s b- 
iinieze că „democraț a neag esivă, 
Namura” simbo'izează Statele Un e.

Poale că n’ar fi in e.e ant să r.d 
ocupăm de distracți ,'e lea.rale ae 
generalilor american . d r aceia i 
generali, schimbând un forma cu f an

IN Eu.TURA
Partidului Muncitoresc 

Ho mân 
va apare in ziua 
de 21 Deeemb- ie
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3n minele Vuit fiului

Să îngroșăm rândurile 
fruntașilor în producție

in lunile Octombrie și No- 
cnibric, inu,< to. mea mini 
r.i din \z.iL i [iul iad' .Fit 
programul de 1 ro lecție 1 ■ al 
d<- Ministerul ’lin-l<>- 1 Pe
ti n; uliii

\cest succes se la oi aza 
in primul rând î..trecerilor 
yocialiște, în cadrul cărora, 

la chemarea partidujui - 
rnassele laigi de mineri din 
Valea Jiului au pornit < u a 
vânt la muncă, pentru a <la 
țârii cărbune mai m *'t, de 
calitate mai bună și rmii 
ieftin.

Oamenii mum ii drj’-â 
acum normele ț-eutia1 i.
c.âtuș.ați de evp'oa arca capi 
t.dibla, plus produsul munc i 
lor. e dest'iial numai ridicării 
nivelului lor de \ iața. Acum, 
muncitorii mineri au cantine 
unde li se servște o masă 
Urâtului ma nte de a intra in 
mina a« noi cămine ridtn 
fale, sute de biblioteci; îi 
Valea Jiului au luat ființă In 
stitutul Cărbunelui, l iceul se 
ral, o școală e’emc itarâ z- ci 
do școli dc alfabet.zar ,
•iirsiiri la care oamenii muu 
ii din ’ dea |iu| i ni,c; nlI e 

puteau gândi ub regi inim i 
le cynlo tare clin tr-cut.

Insă regimul nost u d mo 
cr.-it popu'ar < o idu> de 
Partidul celor ce muncesc — 
merge înainte pe ca’ca v m 
lizârilor mărețe. ('amrniî 
muncii simt acest luc<u șj 
efortul ldr în rnim ăe din ce 
•n mai ni ir<-, se jntens fică 
lupta pcmi i > produc t’ ta 
te. mai mare.

Acest lucru îl dovedește 
fațitul că alături de vechi i 
șpărgători de rorme ca Po 
borcn i A lexân drvț Ma iercea 1 - 
Iosif, Letean, Damian Ioan 
David Alexandru, și al.ii. se 
ridică alții ca Andrica Ludo 
vie, Baima Alexandru, fraț i 
Anton și Mihai Griobcr, Gjt 
ber Gligore, Kuzelac M hai. 
Rusu Victor șî alte sute de 
oameni ai muncii.

Fruntașii muncii au înțeles 
că numai forța mu chilor nu

1 
(

e snf 'crifă pentru ■ ,,<r. 
iu.ii muli .i mai 
necesar i lucrez.- și 
tem l-i '' miri*, -i 
cod d< rrrUli'a '. <• 
zail < li a< era Ji . 
i.udovir fim abataje
tale. Grmber Anton i •' 
jele ,,in 1 iguri ’, a lui 
Alexandru in abat..- Iv 
mefă, etc.

i rin întraduo. rea ace- or 
raționalizări, ( ro 1 .< t.. ,t t a 
muncii a înregistrat o crește 
,-e Însemnata. D-ea e'J ele au 
fost extm-e m mai multe a- 
bataje din minei - \aii Jiu 
lui. Spre- ex mți'u, î'i toat< ,* 
batajele ,.în figuri” di . n r 
na Petr'la. *e lucrează du;.A 
raționalizarea to . i rr. t 
Anton, tar ia An nor-a. m ne 
rii din n u r aite aba1 țe a 

m«rM fntr»b ilr te<îă m ț « i- 
zarea in'rodusă d to . Bar 
na Alexandr u î „uș ud cu toți 
r-â realizeze depășii i 
oale de norme.

Insa ace-te acțiuni pen; 
lărgirea inetod< 'or d 
>a prin cari se. a i-i 
productivitate redai.na, 
huesc lărgite. Ele tr. b -e a 
devină o adevărata m • •• 
penlru mărirea numără 
lui de muncitori care >a r a 
lizeze o productivitate id 
tă. Pentrucă așa cum n.

ii. e 't
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c
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v;\ță Lenin, marc'.c dascai ai 
proletariatului din jiitrea- i 
lume ..productiv / tea nr; 
cii este la urma □ -,ne;. i.rc 
torul cel ntai iințor ant jx-11- 
tru victori:-, u.mi i.o.i regim 
social".

Prin urmare în.u rea po 
duclivității mu cii
rea i,umărului de mum t< ri 
cu o piod fctivitate rid ca , 
trebue sa fie o pr. o uț, u 
permanenta a organizații or 
de Part.d, sind calelor, a te 
chnidenilor legați . ca a 
muncitoan -i in ■ >a: a
tuturor o a; ■ J-.t m. ii dor
nici de a înfăptui ma -râmi 
o viață mai buna p itru cei 
ce muncesc.

Mișcarea de ingro. ir a
Continuare îa pag, 3-a

Expansiunea economică americană 
libertatea popoarelor de o prudk-dv
cui diplomatic, încearcă să depă
șească etiche a „demociației ncagre- 
sive” oricărei manifestări — chiar 
și ce'ei mai agresive — a po i.ic i 
americane ex erne.

Este suficient să privim har a pen
tru ca mitul „democrației neagre
sive” să se spu bere ca fumul: ea 
va povesti și despre agres unea a- 
mericană și despre d mcnsiuri'e im
periului dolarului în insistenta ex. 
pansjune după cel de-a! doilea răz
boiu mondial.

Globul te es'ru es'.e sunrapooulat 
de reprezentanții „democraț ci nea
gresive”.

„Dacă vom înfige Ia îi.tâmp'areț 
în globul te eslru un ac, vom nimeri 
neapărat într’un general americari 
oarecare” — observă just z aristuli 
prog esist George Marion în carie» 
sa „Baze'e și Imperiul”, despre ten
dințele expausioii sie ate S atclori 
Unite. 1

Primul obie t al agresiunii amea 
ricane este continentul occ denia1.

să se ocupe 
„bunilor vc- 

au pus mâna 
a țări Ier L- 

Un uni*

In primul rând, genle'menii din 
Wall-Street au în.eput 
de asuprirea trep.a ă a 
cilii”. Rând pe rând, ei 
pe economia națională 
tino.an.eri.ai’.e. Formarea 
Pan-americane. acapararea di eclă a 
pozițiilor slra egice din Marca Cra
bilor și pe istmul Panama, n'au io t 
decât primele etape ale agresîun i 
americane.

încă în 1933, bancherul Lamori e, 
conducătorul rețe ei bărcilor M. • 
gan pre onizase o expansiune ce, 
merc>aiă și financiara in emisfera 
occideala'ă. Astăzi. <e e e lui Lc- 
monle au fost satisfăcute pe d plin. 
In impe iul american au fost i luse 
și baze’e foste or coloni b i.a i 
iar Uniunea Panamericană s’a . îm
bogățit” cu acordul p iv or a s atw 
darjizarea armamenluui, un fi area 
forțelor armate și obligaț i uni e ci* 
privire la „apărare”. Dar atace*.- știi 
dm Wal'-St ee și gene a' i din P - 

Concisuare în pag, 4»a
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Schimb de experiențe 
între județenele U. F. D. R. Petroșeni și Deva 
cu ocazia celui de al ll-lea Congres al F.D.I.F.

Pentru ridicarea nivelului politic al femeilor hunedorene 

Pe lângă organizația Județeană 
U. F. D. R. Hunedoara—Deva 
a fost deschisă o școală de îndrumare

In campania de pregătire 
a celui de al 11-bea Congres 
al F.D.I.F.-ului, atât munca 
oiganizațici județene U. F. 
D. R- F’/t'va. cât și a jude 
țe ei Petroșeni. s a desfă u 
rat în spiritul întrecerii' socia 
liste intre aceste două (ude 
țenc.

După încheerea acestei 
campanii între cele doua hi 
dețene s'a făcut un schimb 
de experiențe care va fo'.oti 
In munca noastră de v i or. 
Județeană Petroșeni "și-a \ri 
mis o delegată,, care îm|r)ire J 
cu două instructoare dela C. j 
C„ a vizitat județeană Deva,, 1 
căutând să cunoască în i 
adâncime munca pe teren,,, 
deplasându-se în acest scop 
In subfilialele Hunedoara, 
Călan și plasa I]ia.

Județeană Deva și a trim s 
și eo delfgata ei care a în»o- 
țit instructoarele îit Valea: 
Jiului în acelaș scoip.

Vizitele care s'au făcut cu 
acest prilej, au decurs în - 
tr'un spirit sănătos, căutări 
du se de ambele pjărți să și în
sușească părțile cele mai bu 
ne ale muncii.

S’a constatat de către dele 
gata județenei Petroșeni, 
munca frumoasă care se du 
ce în Județeană Deva, — Ia 
sate, — munca instructoare 
lor cât și activitate^ vie a co 
mitetelor de stradă.

In județeană Petroșeni, de 
legata Devei, a putut vedea 
felul cum s a reușit a se an
trena muncitoarele în intre 
cerile socialiste,, atât bal j.L’ 
„Viscoza” Lt^peni cât și fa 
„Viscoza” Vulcan, unde 
muncitoarele au lucrat cu 
însuflețire și devotament pen 
tru mărirea și depășirea nor 
melor de productivitate în

cinstea Congresului. I
In general s'a constatat 

câ, ambele județene au mun 
cit cu elan, reușind să se 
dea un imbold muncii lor, 
pentru uitării ea organizației, 

încheierea acestei jcantpa 
nii, a avut un rezultat în 
(plus. ț

S’a făcut o apropiere mai 
adâncă între aceste două ju 
dețenc cunoscându-se mai 
bine, având'dorința ca și pe 
viitor să se continuie schim. 
bul de experiențe, fapt re 
va duce la îmbunătățirea 
muncii ambelor județene.

Pentru a cunoaște munca 
de îndrumare și metodele ci 
de organizare, precum ji 
pentru o cât mai fargă cu 
uoa.lcie și însușiie a pro 
blcmelor po t-ce, ccot.om ce, 
și sociale, 14 Deva, s’a des 
cliis pe lângă organizația 
județeană IJ.F.dR. o școa
lă de îndrumare cu o frecveu 
tă de 18 eleve dintre care 
ț muncitoare, o sătence mu > 
citoare și 7 go podine.

In urma ct>'1(or 8 lecții ur 
mate de seminari), ^redate 
până în prezent la această

Muncitoarele dela fabrica de 
mătase, Viscoza Lupeni, reali
zează mari depășiri de norme

de

Inte.is 1 cându-și eforturile 
și angrenându-se tot mat 
mult în întrecerile individua 
le, muncitoarele deja fabrt 
ca de mătase yiscoza-Lu - 
peni, — muncind în cinstea 
Congresului FpIF au ob 
ținut frumoase realizări 
producție.

Astfel tov. Rațeco Ana
la secția bumbac, Jucr md ,a 
4 făzboae, ajutând în ace 
la§ t'm’' tovarfișel* dela > Ite 2 
războae, a realizat o de>pă 
șire de normă de 130 la sja- 
ta, iar tov. Brod Elisabeta. 
dela aceiași secție, lucrând 
la 3 răsboae și ajutând în 
ace'aș timp altor două tova 
rășe a depășit norma de lu
cru cu 92 la sută.

Tov. Kruțco Ana dela sec 
ția mătase, lucrând la 2 răz 
boae și ajutând pe o al’ă to 
varășe a sa, a sporit 
direția cu 70 la sută.

încep cursurile la grădinițele 
mediul ruralde coph din

BUCUREȘTI, 17 <Rador> 
Mialiterul învățământului Pu
pile, Direcția învățământului 
preșcolar, aduce la cuaoștințâ 
următoarele :

învățătoarele șl educatoa
rele care funcționează la că
minele de zi de pe lângă în
treprinderile fl instituțiile din 
întreaga țară vor avea va- 
caață în zilele în care va fi 
suipendată activitatea între
prinderilor și Instituțiilor res
pective.

Cursurile la grădinițele de 
copii din mediul rara! 
Ir 1 Martie.

învățătoarele vor fi 
zente însâ ia posturi în 
de 15 Ianuarie 1949 pentru 
a primi dlspozițluoi în vede-

încep

pre
ziua

rea programului de lucru1 Pe 
perioada păită la 1 Martie 
1949.

Programul de lucru va fi 
adus la cunoștință prin In
spectoratele Școlare Județene.

de inițiativă 
acțiuni a 

un bazar cu

Spiritul sănătos de care 
sunt însuflețite muncitoarele 
dela Viscoza în desfășura 
rea întrecerilor interne, dov> 
dește câ ele au înțeles im
portanța și rostul întrecerilor 
socialiste, dându și s ama ca 
prin munca lor contr bt»e a< 
tiv la făurirea unei pa<i trai 
nice, chezășie construit i ba 
zelor .-o :alisinu]ui în taa 
noastră.

Dan M. coresp. voi.

---

Conferința de 
presă dela C. C 
al U. F. D. R.

școală, s'a putut constata că 
elevele își însușesc cu ușa 
rință materialul pr dat, ;:t‘ 
tând astfel deveni cadre r d 
cate uentru șco. ic de iu 1 a 
mare care se vor desch d ■ in 
••urând în plăȘile Șt centreE 
muncitorești al" județului no 
•ti n.

Felul cum se pregătesc , 
tovele din școala de îndruma 
< e țicnii a seminar î do < :•
ste cu prisosjnț î că și-au in 
țeles rolul ce le rev t e ' a 
•■leve ale acestei școli, pre. 
• um și sarcina pe car<- o \ oi 
<>vea reîntoarse in câmțpul 
muncii, când vor pune î’> 
practică învățături’.e a 
•'umulate in aceasta șco ria

Șco-'i'a de îndrumare l’ I . 
d.R., prin pregăt rea tem.-' 
nică pc care cele 18 eleve o 
piimesc aici, constitui- un 
pas important in munca de 
ridicare politică a femei or 
hunedorene și prin a- ea-ta 
“n sprijm simțitor în des o 
tarea foițelor demo ratice 
care sub conducerea parud'i 
lui Muncitoresc Romă .. ' 
pta cu abnegație pentru con
struirea bazelor ocialismuiui 
în țara noastră.

£/cnn ifcsan,

In sprijinul edificării 
Palatului Cultural dk) 
Deva

Comitetul 
al acestei 
organizat

jucării fi dulciuri
Intensificându - și mutica 

pentru acumularea fonduri 
lor necesare unei cât ma, 
grabnice constru.ri a pala
tului Cultural din orașul i\O 
utru, comitetul de inițiali a 
pentru ridicarea Palatului’ 
Cultural, cu sprijinul larg al 
comitetului de -tradâ Aurel 
Vlaicu L’FdR, a org.imzat 
un bazar, care pune la dis 
poziția j opu;ați<-i h.cafe ți 
carii pentru Copii Ș' d ilci ir. 
1 o.ite aceste obiecte exnU e 
în cadrul bazarului, sunt < uit 
fccționate de ufcderist<-l« din 
localitate, care au înțep-s >o 
Iul și importanța deosebit* 
a acestei acțiuni.

Bazarul a fost desch s
I începutul lunii Deceinbri 

va rămâne desch s țjânâ 
sărbătorile Crăciunului

Este datoria f.ecăruia 
tre noi de a sprijini a ea »
acțiune, știut fiind câ i,ry. 
cumpăraturile lâ ut<- del 1 a 

1 cest bazar, contribuim ’a a 
sigurarea mijloacelor mate
riale necesare ridicării Pa
latului Cultural, a cărui !> 
psă se resimte în v.aa <~ubu 
rală a orașului nostru.

la

in

li i

i

Moda în U.R.S.S.

I

BUCUREȘTI 17 (Rador), 
Eri la orele 12, s'a ț nut h 
sediul Comitetului Central 
al U F. D. R , o conftr.ntM 
de presâ prezida'® de tov. 
Florica Mezincescu.

S'a dat citi'e rap'rlului 
tov. Constanți Cră- iun cu 
privire la rezultatele celui 
de al Il-lea Congres al 
F, D I. F. ul i dela Buda
pesta,

După acens'a a luat cu
vântul lupifitoarea demo
crată greacă Roula Kukulu 
și ziarista Ioenidiu. A test 
deasemenea prezent L 
Apostolu, fruntaș al luptei 
de eliberare- a poporului 
grec.

Progre ele însemnate realizate n- 
nul acesta in sectorul ir.dus rial al 
îmbrăcămintei, pot fi urmăii c In 
două trăsături caracteristice: rrima 
— producț a 
cută, 
1500 
< li i i, 
rn.

l

I

I

— AVIZ — 
Șco la de conducători 
Auto de pe lângă județeană 
UT.M Hunedoaia Deva 

invită absolvenjii săi si 
se prezinte Duminici 19 
Decembrie a. c. orele 14 
pentru comunicări urgente 
în legătură cu examenele 

care vor avea loc la 

22 Decembrie e. c.
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a cescut cu 50 la 
și, a doua ■— mai mult de 
noui modele de haine și to- 
pentru femei, iiăibați și co- 

au fost confecționate pentru 
sezoanc'.e de toamnă și iarnă.

Toate fabric i e de confesiuni, dis
truse în timpul războiulu. de către 
fasciști, au fost lefăcu.e și funcțio
nează din plin. C.cșterea product ei 
industriei sovie i.e — produs de 
bumbac: 24 a sută; lână: 27 la sutăl 
mătase: 31 'a su ă— în prime e S 
luni a e anului cu e-t, in comparat e 
<u perioada coiespunză.oare a anu
lui tiecuf, a permis creșterea pro
duct ei în sectorul confecț ui.i or. A t 
fel, in acelaș interval de 8 Iur.i, coi-, 
feoț lini e de lână au crescut cu 81 
la sută, iar a.e'e de mătase, cu 03 
la sulă. |

in aceiași mă?ură în care spo
rește producția în acest sector, se 
schimbă și modelele. In pr inele 6 
luni ale anului cu cot, un n,umîr 
de 737 modele au fost s oase din 
fabri, ație și înlo ui e cu a tele noui. 
Alte 889 mode e au ,o-t |x ifecțio- 
nale

In studiouri e și 'abora oriile fa
brici or de cen e.ț uni unt desenate 
nouile mode e pe care le p ezinlă 
apoi, a,a numite e Case de inoje 
diu mari e ora;e. Această activi,ale 
este cooidonată de cătie Casa de 
modă un ona'ă din Moscova.

Cu ocazia u timei expoziîi' de 
inodă le.ent organizată de către Mi- 
aisteiul Industriei Ușoare, au fost 
prezentate un număr de 1196 modele 
diferite, — op.era a 300 desenatori1 
de modă, din toa.e republicile U, R. 
S. S.-ului.

Este in.cresant de observat <ă 
printre atâ.ea modele de îmbra ă-

mute, nu figuia n <i mi a- ui.uî 
singur țeitiu așa zisul st 1 ț ine 
a ăt de larg răspândit In t ecut, Q. 
daă cu referea continuă abiri 
sale -U i ma eria e. C'.-lhoz i l s 
ve i .ni- ă nu numai . u a b: ct 
calități a haineor sale <i rreferă 
In sj e ia', mode ele o:ă c ști. Ia’4 
in ă un aspect al unui fenoman se
ne al care Unde să tacă s.
iu Uniunea Soviet -ă, deosebiți e diu 
tic sat și oraș.

e

Școlile profesio
nale care aparțin 
Ministerului Indus
triei vor lua va
canță in ziua de 

22 D< cembrie
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MlciXerui Industriei comuni
că : Toate școlile profesio
nale tare aparțin Ministeruli’’ < 
Induxtriel vor iua vacanță lnx 
ziua de 22 Decembrie șl vor 
reîncepe tunurile în dimineața 
ziki de 3 Ianuarie 1949.

Căminele și cantinele 
rSmâ f drachiae ta timpul va
canței peatru elevii care 
pot pleca

vor

nu

Umplem butelii de

Aragaz

i
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In urma reorganizării
SINDICATELE

AGRICOLE 
și-au intensificat activitatea apărând intere
sele muncitorilor agricoli din județul nostru

in urma reorganizării gfUj'.U'ri’.or 
«indicale dc’.a sate în județul nos^ 
tru. în rândurile acestor organizații 
•e poate observa o simțitoare îmbu
nătățire.

In p ereni Comite ul J idețean al 
8indi a ului Salariaților Agricoli 
deifăio ră o interul acțiune pentru 
tn id area tu uror salar.aților agri
coli în conlrac e’e colective. Cu spri. 
(inul organizațiilor de Par id s’a 
reușit să se încadreze și să-și pri
mească drepturile după deciz a de 
«alarizare din 15 August 1947 un 
număr de 400 muncitori agricoli, 
«are au fost exploatați dc către* 
chiaburii satelor șl foștii moșie 1

Grupul s’ndi.al d n corn. Hă ăU 
de pildă, cu sprij nul org de bază 
P.M.R. din Io.a i'ate a iruș t până 
acum să încadreze în contractele co- 
le.tive un număr de 31 sa'artați a- 
gricoli. care au fost exploatați de 
către c emen e’e capitaliste dela sate. 
Acest grup își continuă cu intensitate, 
acțiui ea începu ă apărând cu tărie 
drepturile oameni'or munci din a- 
cest sa'.

Cu aceeași hotărîre își desfășoară 
activitatea și apără drepturile sa'a. 
riați'or agricol grupul sindical din 
corn. Băcia Până acum au fost în
cadrați în contractele co'eclive un 
numă’ de 35 muncitori agr coli.

Nu tot așa a înțe’es să-și înde
plinească sarcinile grupul sindical 
din comuna Mint a. In acest sat 
salariații agricoli încă mai sunt ex
ploatați de <ă re chiaburi. G upul 
sindi a' d n Mintia nu s’a o ganizat 
încă pe baze sănătoase ca astfel sS 
ducă cu mai mu t succes lupta îm
potriva dușmanului de clasă «I ță. 
rănimii muncitoare.

Pentru a în.adra în contrac e co
lective toți ra’ariațil agricoli dân j> 
dețul nostru, grupele sindicale spr - 
jinile de org. de Partid trebue să-și 
intensifice eforturile pentru a în
grădi posibilități e de exploatare a 
elementelor capitaliste dela sate. Co 
mite'ul Jidețean al Sindicatului de 
salariați agricoli îndrumat de Par-

I

II

J

tid și de Consiliul Siinli al j L'ețean, 
trebue să ducă o muncă hotărî^ țjfl 
teren, trebue să întărească g upele 
sindicale dela sate, să înlocuiască! 
elementele dub oase care mai ex st| 
în rândurile a eslor organizații.

ȘTEFAN 1OAN

„Librăria Noastră11 din Petroșeni 
un factor important tn ridicarea 
nivelului cultural

In ziua de 16 Decembrie a c In* 
lr*un cadru festiv a avut loc inau. 
gura,ea sucul a ei „Librăria Noas
tră” din Petroșeni La această fes
tivitate au luat porte tov. Fericeanu 
Gheorghe din Biroul Județenei P. 
M R. Va'ea Jiului, reprezentanții au
torităților, pre tim ș. un mare nu
măr de muncitori, elevi fi iitelec* 
luali.

Luând cuvântul primarul orașului

Muncitorii fabricai de marmeladă din 
Ha(eg întâmpină prima aniversare a 
Republicii noastre Populare cu progra- 

’ depășit
mit un m uncitor. Ii 
meladâ din Hațeg 
multe.

Cantina muncitorilor este o can. 
tinS model. Sclipește de curățenie. 
Cu 20 lei se servește o masă bună, 
compusă din 2-3 feluri de mâncare. 
In incinta fabâcei a fost amenajată 
o sală de ședințe, unde muncitorii 
împreună cu inginer i și conduce
rea discută problemele ce frământă 
bunul mers al producției Toți mun. 
citorii au acum halate curate.

In general, muncitorii și tehni
cienii fabricci de marmeladă din Ha
țeg. muncesc cu sârg, pentru a în
tâmpina prima aniversare a Repu. 
blicii noastre Populare cu programul 
de producție depășit, pentru a ieși 
din noi câștigători in întrecere» ou 
muncitorii fabrice! de marmeladă din 
Topoloveni.

mul anual
ll'rmrt Ote p* La)

alte’e mai groase, deasemenea ba- i 
zinul de spă'are a fost modificat 
mărindu-i.se capacitatea de produc 
țlc cu 125 la su ă

In ie ni e
troduse la
ca e cauză,
mai multă

tic u e fructele erau in. 
fierbere înghețate din 

marine ada coiiț nea apă 
Din inițiativa tov. Io 

nescu. in bazinul spălătorie au foști
insla'a'.e țăvi de încă'z re cu aburi, 
care desghiață merele înainte de a 
fi introduse în căldările de fier
bere.

Prin această inovație, pe lângă 
îmbunătățirea ca'ităț i marmeladej, 
timpul de fierbere a fost redus cu 
10 la sulă. Deascmeni prin diferitei 
perfecționări, la încărcarea fructe» 
lor și go’i ea marmeladei din caza
nul de fiert, s’a redus timpul de lu. 
cru cu 50 la sulă, mașina de stre
curat a fost înzestrată cu un dis
pozitiv cu ajuo ul că u a scurgerea 
marmeladei în hărdaie se face au
tomat în’ăfurându-se astfel complect 
deșeurile. Inginerul Moțescu a n- 
venlat o mașină pentru scoaterea; 
sâmburelui din fructe, iar acum lu
crează la construirea unui nou t p de! 
cazane care vor fi mult superioare 
celor care sunt acum la funcțiune,

Cu"ducere nouă, reali
zări noi

De când la conducere a fost nu.

Dacă vreți si aveți o prezentare justa a politicii ex« 
terne a U.R.S.S. ți a celorlalte state ți vreți să fiți info"< 
■tați despre viața internațională.

Citiți revista

VITE»P5 HOUVEBUX“
Revista „TEMPS NOUVEAUX" vă dă o analiză 

a evenimentelor politice și a valorii lor din punctul de vc* 
dere sovietic și al lumii democratice/

face cunoscut cititorilor vi-ța actuală a popoarelor din 
toate țările lumii, lupta lor pentru democrație, pace trainică 
și siguranță t

publică articole din presa^străină și alte informații, pri
vitoare la ctle mai importante probleme ale politicii inter* 
naționale :

dă ciltforilor explicații (a problemele care ti interesează, 
face regulat cronica celor mai importante evenimente in* 
terna ți'onale.

Revista
nai tn limbile

Pub'icul

„TEMPS NOLIVEAUX" apare Băptămâ* 
ruși, engleză, franceză și germană.

se poate adresa pentru consultații, abona
mente șl comenzi, secției „KNIGA—U R.S.S." Cartea
Rusă, Calea Victoriei Nr, 42

al muncitorimii

fabrica de mar» 
s’au schimbat

{Ormire rfia fg i-»l
rândurile fruntașilor tn pro
ducție trebue organizată. 
No ' le metode de muncăttre 
bu introduse în toate lo 
cui ;le de muncă unde pot fi 
adaptate și prin a căror în 
troducere se poate obține o 
producție mai mare.

Sunt .echipe de mineri, care 
și-au însușit o deprindere 
mai temeinică a muncii, care 
deasemenea le permite ridi 
carea productivității muncii.

Toate acestea, nu sunt alt 
ceva decât poziții no; câști
gate de minerii din Valca 
Jiului în lupta pentru o pro 
ducție mai mare. Insă.aceste 
‘poziții câștigate, trebue.se ex 
tinse în rândurile tuturor mi 
nerilor. Trebue să se facă 
schimb de oameni între ■_•- 
chipele couașe și cele f>an 
tașe- In felul acesta fruntașii 
în producție lucrând împreu 
nă cu cei rămași în urmă îi 
învață cum pot să lup’e ppn 
tru lichidarea rămâneri in 
urmă iar cei din echipele co 
dașe lucrând în echipele frun 
tașe învață cum muncesc, 
cum organizează munca, 
cum reduc timpii de execu
ție și timpii morți echipele’ 
fruntașe.

In mărirea productivității 
m-ncii ș' lătgi'ea c5rii 
(procedeelor noi de mu ică 
carc asigură o productivitate 
ridicată, technici'Miit au un 
rol de seamă o sarcină de 
onoare și de mare răspunde

Petroșeni a salu at cu bucurie în- 
ființciea ace-tei libării a Partidu
lui, care va aduce un a ort înseninai 
lu luminarea mas e or de muncitor* 
și irile'e luali din Valea Jiului, luân- 
du-și angajamentul de a da tot spiu 
ținui în toate ocaziile acestui ins
titut. I

Apoi a luat cuvâniul tov. Feri, 
ceanu Oheorghe, membru în B.roul 
Județenei PM.R. Va’ea Jiu u care a 
arătat printre alte'e că, înfi nțarea 
sucursalei „Librăria Noartra” la 
Petroșeni nu este ceva întâmplător. 
In Valea J ului s’au adus mjilte 
îmbunătățiri oamenilor muncii. Prin 
înființarea acestei lib ării — a a ă- 
lat 
dat 
ci i
Iru

Minerii din Teliuc 
au îndeplinit 
programul a- 

nual de porducție 
cu 35 zile înainte 
dj termen

(Urmare din pag1 l-a)

I-

tov. Fericeanu — Partidul a 
un ajutor prețios oamenilor mun
cim Valea Jiului in lupta pen- 
ridicarea n , elului lor cult ard șl

politic. A arătat că asemenea 
brării vor fi înființate in toate lo
calitățile Văii Jiului, pentru ca l i
nii na învățăturii marxist-leniniste să 
pătrundă cât mai adânc in rândurile 
masseior muncitoare din Va'ea J ului 

In înche ere, tov. Fericeanu, în nu. 
mele Județenei P.M.R. Valea Jiu
lui, a ural personalului și conducerii 
spor la mun.ă în aprovizionarea oa
menilor muncii din Va'ea Jiului cu 
cărți care să le lumineze mintea în 
mersul lor spre o v'ață mai bună.

După terminarea festivității, un 
mare nueiăr de muncitori, intelec
tuali și elevi, au cumpărat cărți din 
noua librărie a oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

II
re. In școlile de perfecțio 
nare technică pentru munci 
torii mineri din producție,, 
e neces ir să se analizeze fe
lul cum se face’ acum exploa 
tarea abatajelor și felul cum 
s’ar putea face mai ușor st 
cu o productivitate ma' ridi 
cată și totodată să se pre 
lucreze nouile metode dc 
muncă.

Trebui să se dea o adevă 
rată bătălie pentiu ruperea

director Scorobete Avram și 
ine;. Neaga, rezultată din co 
laborarea cu muncito ii șl 
ceilalți technipieni, din Ftu 
diul amănunțit al po>ibi'i ăți 
lor de îmbunătățire af ro en 
tului muncii.

Noua metodă constă în a 
ceea că spre deosebire de 
trecut Cartușele de a-tra’itl 
sunt introduse în bulgări per 
fornți și nu în minereu -au 
steril acoperit de lut. Rezul 
latele exploziei -unt asttel 
mai puternice ș’ cu toate că 
In loc de 6 cartușe se între
buințează numai I și juma 
tate se excavează aree-aș cm 
titate de' miner "

Aceste victorii ale min. i 
lor din Teliuc, isvorâte din 
avântul de muncă prilejui ițe 
marea sărbătoare a poporu 
lui muncitor din țara noastră 
fac dovada hotirîrt’i lor de 
a se încadra 'n efortul comun 
al tuturor oamenilor mun » 
-pentru desvoltarea econo 
miei noastre.

lî ID Rtt
a cât mai mulți mineri din 
rândurile codașilor 51 antre 
nareâ lor în * rân . 
durile fruntașilor în produc 
țle. Numai așa îngraș 1 
dările fruntașilor Ia prodaațic 
dla minei» V â i ( Jiului va 
pleca spre toate colțurile țu 
rii cărbune mai mult și mai 
cftin, aducându se astfel un 
mare aport în desvo’.tarea 
economiei naționale,, în 
birea drumului nostru spre 
socialism. >

27 27
A apărut in limbile rusă, română, germană, franceză și engleză

«Pentru pace trainică
pentru democrație populară “

București, Organ al Biroului Informativ al Partidelor 
comuniste și muncitorești 

cuprinde:
Să ridlcăa munca organizatorică li nivelul sarcinilor politice 
A Cognit: După greva minerilor dia Franța 
Raportul tovarășului Rakosi la plenara C. C. al 
celor ce muncesc din Ungaria,

Golubovici: Naționalismul burghez al clicii 
sub masca socialismului.

RdSt: Imperialismul american și piețele de 
mondiale

Zaharjals: Lu>ta pentru libertate și democrație tn 
Grecia.

Kunin ; Căile desvoltării industriale a Bulgariei.
E. Rodan: Muțea politică a uaei organizații de Partid
d;ntr'o totreprindere din București.
A Colon bi: Să îmbunătățim conducerea organizațiilor de 

Partid
I. Vlctorov : Victoria morală și politică a Lbiuaii Sovietice 
și a țărilor cu democrație populară.
Spicuri din presă.
De vânzare la ttate chioșcurile.

Partidului

R.

W

N

lui Tito

desfacere

P.

trebue.se
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Cu prilejul inspecției niinisti ului 
de răsboi americân în Grecia

Ministrul de răsboi 
al guvernului dela / tena 
încearcâ sâ justifice eșe

curile trupelor mana ho-fasciste
\ t e n a, i Radon. — 

Sosirea ministrului dc răz
boi vnerican. Koneth Royall 
în Grecia, care — după cum 
anunță Agenția Reutcr, 
«pectează trupele și cehi 
pamentul militar din Grecia’ 
j fost întâmpinată cu o da 
re de seamă a fostului mini 
stru de război, Ț\[ercnditis, 
publicată in ziarul yima în 
care acesta caută să justifi
ce față de Royall făptui că 
„operațiunile militare nusai 
desfășurat așa cum ar fi do 
rit Statele Unite”. Țjercn

înrăutățirea relațiilor
franco-engleze

ditis caută sâ explice eșecu 
rile armatei monarho la ciste 
prin desorganizarea radiat . 
lor acestei armate, care s ar 
datori Șefului mi’’
tare britanice.

Făcând rennnur un- r,- a 
u bir că . ajutorul" nu t 
uit totdeauna la timp. \I 
rend.i.s caută să explic? eșe 
cui monarho fasciștilor i 
plin divergențele din sânul 
guvernului gr?c, ad’-i. Aiul a 
cestuja din urmă acuzația că 
rtu a demisionat la timp.

Trupele armatei popi 
continuă sistematic ocuparea ? 
care este complect izolat

pro vizii.
Trupele armstcl 

co> ținusistematic 
Pekingului oaie este complet 
izolai. Pe de sită p'rte »c a- 
runță ti trupele Koomitaii* 
gulni au '’vaciat gara Pcitaug,

PRKING, 17 - (RuJtr) 
France Presse anunță că în 
graba ca care au evaru’t 
cârti-iele mărginași- ale Pe» 
king lui, trupele Koumintan» 
gului au ab ndonat stocuri 
enorme de material mTtar și

Neînțelegeri între comandanții zonelor 
occidentale asupra statutului de ocupare

Frankfurt 17 Rador).
După cum s’a aflat Toi d.n 
sursă autorizată, cei trei co 
mandanți militari ai zonelor 
occidentale din Germania 
n’au ajuns la nici un acord 
asupra statutului de ocupa
ție al Germaniei occidenta 
le.

In cursul celei de a patra 
ședințe, ci s'au hotări -ă re-

populare 
ocuparea

In Egipt toate organizațiile politice de tineret 
au fost puse în afara leg i

CAIRO, 17 (Rador) Noc- 
rashi Pasa prim-m nistru 
al Egiptului a dat un ordin 
prin care toate organiza
țiile politice de tineret sunt 
puse în afara legii. Parti
ciparea studenților și ele
vilor la activitatea partide

Un nou caz de corupție 
în guvernul japonez

TOKIO, 17 (Rador) O 
nouă afacere de corupție a* 
menin I cabinetul yeshida. 
Poli ia a per, hfzi ionat foi 
dîm:nea{a locuința lui Tokuiy 
Furihita acm li 1 ministru al 
comunicaților bănuit de a fl 
p-in'ii anul trecut niari sume 
de bani dela societă tic car* 
bonifere pentru a împiedeca 
votarea legii cu privire la 
controlul guvernamental a* 
supra minelor de căibuni.

Cercurile japoneze declară 
că această afacere ar putea 
lua proporțiile afacerii Shova 
Denki.

lor politice sau Ia orice 
organizații cu caracter po
litic este pedepsită de lege 
cu înch soare dela 6 luni 
până la 3 ani țe lângă 
excluderea din școală sau 
universitate,

Parjs, — Ziarele france 
ceze se ocupă pe Larg de în 
răutățirea relațiilor franco . 
engleze,explicând acesta prin 
divergențele în legătură cu 
așa numitul program de colii 
borare ‘Mconomică europea 
nă.

In cercurile franceze, s rîe

In întreaga Franță mun
citorimea protestează cu 

energie împotriva 
teroafei polițienești

PARIS, 17 <Rador> Valuri 
de protest împotriva teroare! 
pclițirnești căreia i*a căzut 
victimă mun torul comunist 
Andrâ Gul r au cuprins în
treaga Franță, Numeroase 
organizații democratice și sin
dicale arată că guvernul este 
răspunzător pentru acest fapt 
și cer ca pn-fectul Leonard 
să fie îndepărtat din postul 
său, iar cei vinovați de asa* 
sinarea lui Gullirr să fie pe
depsiți fără î îâ-ziere.

Biroul C. G. T.-ului ap o» 
testat deasennni împotiiva 
asasinării lui Guilier. Consi* 
(ierul Daniel R rault, membru 
al Partid lui Comunist Frac* 
cez a făcut Miercuri o int r- 
pelare în leg tt-ă cu această 
chestiune în ședința Consi* 
fiului General a! depa^r ni • 

ziarul, nu se ascunde at:tndi 
nea negativă fată de planul 
britanic. Dor nța Angliei de 
a și rezerva un fel de mono 
pol asupra exportului de ma 
terial tehnic in Europa pro 
voacă în aceste cercuri o im 
pi’esie nefavorabilă.

tulul miner din suburbia Sena.
Miercuri a avut loc un 

mare meeting de protest unde 
au luat cuvântul sec etarul 
Partidului Comunist Francez 
Jaques Duclos, președintele 
comitetului luptătorilor pentru 
pace ți libertate Yves,, secre
tarul Uniunii S ndicatelor și 
alții. Participant i au votat 
apoi o rezoluție în care în
fierează teroarea poli’iri și cer 
demiterea pref ctului Leonard,

Citiți
în fiecare z

Expansiunea econam’că americana
Dolarul și libertatea popo relor
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lagon nu se mu'țume c numai cu a. 
ceasta. Ei cultivă planur le fante
ziste a'e cuceriri unui imnciiu mon
dial. In primul rând, S alele Un te 
caută să obț;nâ poziț i so ite în. 
cele trei oceane — Pacif c, A lantio 
și Oceanul înghețat de Nord — 
și să pătrundă în toate colțuri e O- 
ceanului Pacific. O înviorare deo
sebită domnește în țara ..Tăcerei A'- 
be” în Alaska și insu'ele \leuline. 
Americanii își îniăresc coloniile pe 
Fiiipine, Haway, insulele Huam. 
Wavk și alle'e. Ei se consol deazil 
în domenii e engleze, franceze, aus
traliene și ale Nonei Zeelande.

Sub masca tu e ei americ n i stă
pânesc fos'e'e insue submandalarq 
ale J ,pon ci — insuetc Caro,ine și 
Marshatl. Sub drapelul regimuui de 
ocupaț e ei controlează v ața econo
mică si politică a Japoniei și a For- 
mozei.

Istoria expansiunei spre Orient, 
spre Oceanul Arctic se caracterizez- 
ză pr n lup a î.-.dirji.ă d ntre două 
state imperialiste: Statele Unite si 
Anglia.

Dură tel de al dolea războiu !mon-t 
dial, Anglia a capitulat de fapt, 
fiind ă Sta e e Un te, întărindu-sc In 
Canada ți Groe'artda, Islanda și 
insule e Azore. și-au întins zona da 
influentă în țări'e Blocului occiden
tal.

Baze e nordice din O.eanul Atlan
tic si Pacific aiu ă pătrunderea în 
Arctica. Din baze e de sud d n O ea- 
nu! Allan ic, prin G bral arul b ita- 
nic duce drumul direct spre țar le 
din ba inul mediteranean, spre Oricui 
tul Apropiat, unde argonauții de pe 
Wa'I St et vânează pe rolul.

Dea’tlol dimen iun le reale și me
reu crescânde ale agresiunii ameri
cane sunt lâ.nurite d» ur natoarete dale

De'a in epu ul celui de-al doi;, a 
ră.-boiu mondia', Sta e e Uni e și-au 
consolidat sau au pus stăpânire pe 
250.887 mii de km. patra ți și pre
tind dominaț a asup a a în ă 33 465 
mii de km. pătrați de te.i.oiiu cu 
o popu'ație de 645.815 oameni.

lată ce se ascunde sub flecăreala 
lăța'tiică de^p e ,,democrația r.eagre- 
sivă” și sub poveștile lui Alarsha 1 
despre pacifismul Statelor Un te.

Orice acaparare a terilor uluit 
străin se numeș e agresiune. Oamcn i 
de afaceri americani au ..perfecțio
nai” dreptul internațional așa că 
teritoriile ocupa e sunt denumite 
pudic, „baze”.

Metoda favorită a imperialii iler 
ame icani este intervenția economi
că. Fo'os ndu.se de superioritatea lor 
economică și de ,,d p'omația dola
rului”. caracle izată încă Ia înce
putul secolului XX. de către p eșc- 
din'e'e Taft drept -.po'it ca înlocui
rii g’oanțe'or cu dolari”, arne-icaniî 
acaparează, controlul economic și sub 
jugă trep’at țările cu care sunt în 
re'ații.

Dar înt. e agresiunea se re’ă și 
agresiunea deschisă, nu ex’slă di
ferență de principiu, cu atât mai 
mult, cu cât, adesea, dolarii nu înlo
cuiesc gloanțele ci se combTă cu 
ele. La caz de nevoie, crucișătorul 
escadrei americane mediteraneene 
poa e să apară oricând în Genua 
Salonic sau Istambul și să aminteas
că celor ce primesc do'arii d spre e_ 
xislența g’oanțe'or.

Ag e u ea 1 e'imi ată — iată con
ținutul p in ipal al po.i i ei externe 
reacționare a Slafeor Unite. Sco
pul ei tina! e.-te clar. S ăpân i „de- 
niocraț ei ueagresive” vor să p.o_ 
voacc un nou războiu. , Din a est 
punct ele vedere,, este de înțelr-s.

<ie e se cre'ază mereu alte beze mi
litare americane în țoale co țur le 
globului tc.es'.ru, de^e au.orităț Ie 
americane vor să-și menț nă armata 
111 mai mu te țări”, a s us Atolotov* 
în raportul său din 6 e : trie 1648

Dar acești domni r.’au șan e r a o 
de succes.

Rezistenta față de agresiune 
crește mai rapid decât insuș agu-- 
sîunei.

Bancherii și genera îl au crea! 
4S9 de bize mili'a e dar indigna
rea popoarelor te subminează toate 
planurile. Iar dacă S ațele Uniie so
cotesc că, după ce! de-al doijea răz
boiu mondial au obț nut un te ito- 
riu cu o populație de 645 m li- 
oane oameni, se știe că a este sute 
de milioane de oamcn1 din China 
și din G ec a. din Coreea d ■ Sud. 
din Franța, din Ital.a și din Fiiiți’e, 
urăsc pe agresori și duc o lupii 
aprigă împotriva lor.

De paTea lor e și poporul ame
rican. De curând, la a'egerea p e- 
zidențială, el a resp ns p? lemnos, 
cuiul ațâțător la războ u. De.vey și 
insuccesul lui Dewey es e și î - 
frângerea lui Du’.lcs, consilierul c,| 
mat apropiat al Iui Dewey și li
nul din inspiratorii po i i i ex e nd 
agresive.

Acum, t ei ani, poporul eng ez) 
a re uzat voturi e sa e ațâță oru.ui la 
războiu ChurchiiL Astăzi aceiași 
soartă i-a fost rezervară elev .lui 
său — Dewey. Ponorul a stri at 
din nou socoteli e imperialiștilor

Orori e războiului tre ut svn r a 
vii în aminli ea sa, prea sunt -.nă
rile forțe'e pă ii și progresu ui de 
care se sdrobesc toate visuri'e am
bițioase ale lui Churchill «i a,e 
elevilor săi — creai or i politicii a 
giesive americane.
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