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Pentru pregătirea campaniei 
insămânțărilor de primăvară

Farmele de Stat din Leșnic și 
Bârcea au pornit la întrecere

Tentru eforturile .și rozul 
talele frumoase obținute în 
campania însămân arilor dt. 
toamnă, ferma de Stat, dn 
Leșnic din județul nostru, 
a fost evidențiată șj clas.fica 
ta prima pe Inspectoratul 
A. F. S. M. Arad. J-'ăcândtr-i 
se analiza muncii depuse pe 
perioada trecută, s'a consta 
tat că. această fermă pe lân
gă muncile tehnice desfă u 
rate în bune condițiuni — 
buna întreținere a utilaju 
lui și sârguincioasa go-podă 

Tir- a fermei—sa impus prin 
munca permanentă depusă 
de colectivul de conducere 
al fermei, pentru îndrumarea 
țărănimii muncitoare din co 
mună. Una dm realizările a 
cestei ferme, constă îm angro 
narea țărănimii .locale în 

muncile p, ntru însămân'ăr le 
de toamnă, atunci când chia 
burii dm sat căutau să sabo- 
teze bunul mers al însămânță 
rilor. invocând lipsa de ploae 

Dorind a se m nține pe 
aceiași linie de frumoase rea 
lizări, ferma de Stat din Leș 
nic a chemat zilele, trecute la 
întrecere ferma de Stat d n 

Bârcea având ca obiectiv 
principal repararea și pregă
tirea din timp a uneltelor și 
mașinilor agr cole în vede 
rea campaniei însămânțăr- 
lor de primăvară.

O comisie speciala va ur 
mări felul cum se desfășoară 
întrecerea între cele două 
ferme de Stat iar la sfârșitul,'

pe baza rezultateîntreceri.
lor obțin-le de fiecare fermii) 
în part<-, va decerna rlrapeltii 
întrecerii fermei câștigătoare!

întrecerea inițiată in.trc 
fermele de Stat, Leșnic ți, 
Bârcea, constitue un buitfpri 
lej pentru intensjf.carea ac
țiunii pregătitoare campaniei 
de primăvară acțiune care, 
trebuește lărgită, antrenau . 
du.se și țărănimea muncitoa, 
re dm comunele respective 
și cele învecinate.
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I. V. STALIN

Rezoluția Biroului Politic 
al C. C. al P. M. R. în ches
tiunea națională, trasând 
sarcini întregului Partid 
pentru soluționarea cât mai 
gr bnică și democratica a 
problemei naționale, sublini
ază faptul că lupta p ntru 
rezolvarea acestei chestiuni 
este o parte organica a lup
tei de clasă a proletariatu
lui împotriva exp outării.

Așa dapă cum arată mai 
departe Rezoluția, în întrea
ga (ară s au făcut pași ho 
târifi in rezolvarea demo
cratică a chestiunii națio
nale. Și, cazuri concludente 
tn acest sens avem nenu-
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De Sărbători

vom* distribui 

însemnate cantități de mărfuri raționalizate 
/n vederea Sărbătorilor, Minieterul Comerț-jfti și Alimen

tației —• datorită eforturilor depuse de cei ce muncesc _  a
putut face noui înlesniri în ceea ce privește aprovizionare oa
menilor muncii ca alimente și diverse mărfuri raționalizate.

Pentru a satisface nevoile 
populației județului nostru în 
ceea ce privește aprovizio 
narea cu zahăr, înainte de 
Sărbători se va distribui pr n 
agențiile Centrocom-Alimenc 
magazinelor de Stat și coope
rativelor — spre a fi repar 
tizate populației — 
ne zahăr.

Această cant tate
triBuitfl în jud. nostru pose- 
sorilor de cartele A, B, B t, 
C, D i, și D 2 pe bazâ*bo- 
nului Nr. ii-Dliverse, din car 
telele de alimente, ultima lu
na.

Distribuția pe cartelele B 1. ți 
pe baza de tabele nominale

Posesorii de cartelă Bl vor primi 
zahărul pe baza bonului Nr. 11 di
verse din carie a B cup'at cu bonul 
Nr. 29, pa ne din car e.a Bl

Coadaure fn paf, Z-a
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DE DUPĂ PERDEA
„Fete fără uniforma”. Un titlu 

care nu spune nimic și tocmai piin 
aceasta in contradicție cu filmul care 
realizat după formu'a „artă pcntrU 
artă”, probabil, încerca totuși să 
spună ceva.

Spunea ceva cu iz reacționar, c va 
ce aduce mult cu ideile intenționat 
retrograde a'e 
acestea după 
„artei puie”: 
mult.

Fetele fără 
rele bacalaureate iiice de negustori 
și in general oameni „inlreprinz 1- 
tori”, sunt ridicate de autorul sce
nariului la gradul de s.mbol. Sim
bol al unei delicioase desorientăil li 
început de viață, ceea ce de alt
fel reflectă mai puțin deț cioaca ae- 
sorientare a societății în care t ă- 
esc în fața sfârșitului ei i levitabil.

Zigzaguri în iubi, e, senină cieso- 
rienlare în viața care se deschide 
în față, exuberanță ,. . cârpe dieni 
devine aproape o lozincă. I

Inlre a.este idealuri și atitudini,, 
singurele ființe care și-au gi.it ros
tul în viață par paiațe: „old miss” 
bătrâna d.șoară doctor du înțelege

m. i. m.

capitalismului. Țoale 
perdeaua diafană a 
erau sugeiate mai* 

t 
uniformă, domnișoa-

Contlanaie în pagina 2-
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va fi dis

De schiderea celui de al 5 lea Congres
al Partidului Muncitoresc Bulgar

SOFIA 18 (Rador). —
Li Sofia domaește atmos

feră de sărbătoare. Astăzi, 
18 Decembrie, se deschide 
cel de ăl V-lea Congres al 

/Partidului Muncitoresc Co . 
munist Bulgar.

In diverse localități din ța 
ră au* avut loc demonstrații 
de solidaritate cu Partidul 
Muncitoresc. Numeroase fă' 

brici ax» sărbătorit Congre 
sul prin depășirea planului er 
cenomic național pe c’.oi ani.

Tineretul bulgar a întâin, 
piuat cu-entuziasm acest Con) 
gres. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Bulgar 
a enunțat într'o scrisoare tri 
misă prjmului m n:s*ru și se 
cretar general al Partidului

Muncitoresc Comunist Bul - 
gar, GheorgȚii Dîmjtrov în 
deplinirea angajamentelor sa 
le din producție.

Citiți
in corpul ziarului

Să cunoaștem
Țara
Socialismului

mărafe în județul nostru- 
Școlile în care predarea se 
face in limba naționalități
lor conlocuitoare, bibli >te- 
cile in limba maghiară < are 
există pe lângă majorila!ea 
întreprinderilor și instituții
lor, încadrarea aparatului 
de Stat cu elemente munci
torești fără deosebire de na- 
ționalita e, toate acestea vin 
să arate realizările care,
— sub conducerea Partidu
lui — siu înfăptuit pe calea 
un tații prin acordarea de 
drepturi egale tuturor celor 
ce muncesc, fie că aparț 1 
unei sau altei națiuni,

Partidul duce o luptă ho
tar dă de a educa pe toți 
oamenii muncii în spiritul 
internaționalismului proletar, 
spre o tot mai puternică ci
mentare a unității morale- 
politice a poporului munci
tor. Oamenii muncii din 
județul nostru pătrunși de 
acest înalt spirit au dat e- 
xemple mărețe de hotcrire 
în lupta lor împotriva națio
nalismului, împotriva exploa
tatorilor însăși. In Valea i- 
ului euidențiații în producție, 
inovatorii, rațiomlizatorii, 
fac parte deopotrivă din 
rândurilepopulației magh’are 
și române și fără nici o 
deosebire concură la muri
rea producției de cărhane, 
la asigurarea unei produc
tivități ridicate. La fel și la 
Hunedoara, lucrează cu- 
pt inși de acelaș elan, briga
dierii români și brigadierii 
maghiari.

Uniți prin scopul comun
— construirea bazelor so
cialismului ei au făcut

Costiauare in pag, 3-a

Plină de lumină și bucurie este munca 
minerilor sovietici

La minerii din Extremul Orient sovietic
v. ALEXEEV

Orașul Artem — este denumit „vatra de cărbuni6 a Extremului Orient, inima 
carboniferă a regiunii Primorie.“ — Dăm mai jos o schiță despre faptele de 

eroism în munca ale minerilor din regiunea Primorie.
In cabinelul șefului combinatului 

..Primorskugei” am găsit pe șeful; 
însuși si pe doi mineri. Ei se pic- 
găteau să plece. Aflând că eu sunt 
ziarist, șeful rugă pe m neii să ră
mână cu noi. j

Nu de mult, în re alți mineri ai 
Uniunii Sovie i e. au fost distinși de 
către Prezidiu! Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. cu îna tul tidu de Erou alj 
Muncii Soc'ais'.e, trei mineri cin ți
nutul Primorie. Erau ch ar cei trei 
pe care îi găsisem în cab net. Unui 
dintre ei, șeful comb na ului, Alexeij 
Slepanovici Aeuiev, era îmbrăcat 
în uniforma de gen era!-di rector dd 
mine. Al doilea, un om înalt, cri 
o haină cenușie de sub care sq 
vedea o cămașă ucraineană cu î f o- 
rituri, era Ivan Igorovici Bojok,' 
miner de onoa e. mecanic c ocănar- 
în mina Sucian, Al t ei ea. u 1 om 
tânăr bine legat, îmbrăcat în t nica- 
de paadă a minerilor, e a ‘ hme șa 
Ziganșin, miner de o care, b i aji r 
al strekerilor „Dalțah s roi”-ului.

Un rus, un tura "ean, un tătar...

In convorbirea care s’a leg-t în
tre noi cu privire a îcalla distincție 
primilă de m neri, am aflat multe 
lucruri inie esante despre acești oa
meni deosebiți și despre succesele 
întregii industrii carbonifere a ținu
tului Primorie. I

lată ce mi-a jaoves.it despre s ne 
A. S. Aleluiev:

— Eu sunt fiu de muncitor. In 
tinerețe am viut să învăț, însă sub 
regimul țarist n’am avut aceas.ă jx:- 
sibilita e. Când am împlinit 14 a:.i 
am intrat la lu ru în a elierul meca
nic al minei- Sucian. Acest lucru 
s’a întâmplat în 1912.

Numai Pute ea Sovietică mi-a dat 
posibilita ea ă învăț. Am intrat în 
școala medie, apoi am învățat la 
Academia industria'ă a U.R S.S., pe 
care am ab olvit-o. Am absolvit ai 
poi Insti u u de M ne din Moscovă 
și am obț nu titlul de i giner de 
exploala.c a zăcămin e or carboni. 
fere.

Viața mea politică a început de 
fapt după revoluția din Februarifl

1917, In Aprilie 1917 am aderat la 
partidul bolșevic. In rândur le aces
tui partid m’ain și format. împreună 
cu minerii din Sucian am luptat eu 
arma în mână în de așamentele de 
partizani împotriva gardiștilor albi 
și a inlervenționiști or japonezi.

Când a început construcția paș
nică. guve nul mi-a înc.edințat pos
tul de adminislrator al minei Sucian, 
unde am lucrat din 1925 până Î11 
1928. Apoi am lucrat ca admin's- 
trator al unei serii de tiusturii car
bonifere sovietice. Sub ochii mei 
s’au desvoltat minele Artem, Su
cian și toa e celelal.e mine din Ex
tremul Or ent soviet e. Sunt mân
dru în deo ebi de faptul că eu am 
fost construc.orul minei 3.a, cea mai 
mate mină din Extremul Or ent.

Brigada mecanicului ciocănar I. 
Bojok este una din cele mai bune 
brigăzi d n țară. Ea lucrează pe- 
baza metodei paralele, adică împreună 
cu consolida o,ii ga e iilor. In str;:-

Caniiaaw* ta paf 2.
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Să cunoaștem Țara Socia 1 ișmului ț

Cinci sute uzine și fabrici din Rima
au terminat executor * a p mul ii ci cm <1 ■ rostbelic
Oamenii muncii din capita'a Uniunii Sovietice pășesc în 

primele rânduri ale luptătorilor pentru comunism
Ziarele sovietice au publi 

cat acum doua zile scrisou 
rea adresata lui 1. V- Sta 
lin, prin care muncitorii șt 
muncitoarele, tecii ucienii 
inginerii ș funcționarii etțn 
ora.țul și regiunea Moscova, 
ti f ic cunoscut ca toate in 
treprindi-rile industriale ale 

oraș Jui Moscova au trrmi» 
ntt la 19 Noembrie executa 
rea planului de producție p? 
anul 1948. iar iudiutr ile re 
giupii Moscova l-au tcrmi 
nat pe ziua de 20 Noemb ic.

Imediat după publicarea a 
vestei scrisori, mari meetin 
guri au avut loc în fabricile 
și uzinele Capital 1 sovi • 
tice, la care au participat 
două milioane și jumătatc"de 
oameni.

Ziarele sovietice continuă 
a acorda o deosebită atenție 
scrisorii oamenilor muncii 
din Moscova.„Noua victorie 
obținută de cetățenii Mosco 
vei pe frontul muncii — scrie 
j.Izvestia”—este victoria în 

'recului popor sa 
viorie, dat fiind că Mosco.a 
simbolizează marea forță a 
patriei noastre și joică un 
rol proeminent în glorioasa 
luptă a poporului sovietic 
pentiu împlinirea înarnte de 
termen a planului stalinist 
postbelic. Moscova are toi 
te motivele să fief mândră de 
realizările ei în domerri le in 
dustriei, agriculturii și cultu

Plină de lumină și bucurie 
este munca minerilor sovietice

turile sale Bojok face de obiceiu trei 
treple. La fiecare din ele '•brigada 
taie într’un schimb o făș e de căr
buni lată de un metru și lungă, 
până la 20 metri și pune în mij
lociu câte 65-70 întăriluri. Acest, 
este cel mai îna't indice de produc
tivitate a maneii ia condițiile ză

fii, ■ • fl .11 dom. mul îmbuna 
tățirii standardului de viața 
e. o.mic.ido mm i.. In c -I 
de al treilea an d panului 
cincinal stalinistde diipp t:> 
boju muncitorii și mtel ctua 
Iii Moscovei au adus o ți e 
țioasă co.itribuț e la d stolta 
rea în întreagă țară a in ro 
cerilor oialiste aceastăi 
îiicetcata metoda <om 11 tă 
de constrw r.‘ a socialismului 
Avântul lor in muncă ț» -n 
tru împlinirea iu linte de ter 
itien a pl.ni.ilui stalin st, co.i 
stituie un exemplu pentru 
toți oamenii muncit din n 
treaga țară".

,,1’ravda" scrie intrăm e 
ditorial, că industria diio'a 
sul și legiunea Mosco.a re 
prezintă o parte însemnată 
din întreaga industrie a U- 
niunii Sovietice. Este extrem 
de îmbucurătoare constata . 
tarea că cetățenii Mosco.ei 
înregistrează asemenea suc 
cese cu'privire la i dup’mi 
rea celei mai importante din | 
tre sarcinile planului cinci
nal postbelic — atingerea și. 
considerabila d-pă,ir> a ni 
velu i'l producțiri a O'brlice

Un număr de 500 d:- u> n 
și fabrici din orașul șî re 
giunea Moscova au t>mi’.iiat 
executarea planului cincinal 
pos’belfc în mai puțin de trei 
ani. De mare import ură este 
faptul că cele mai însemna 
te sporuri de producție au '

Ca răspuns Ia Data cins'e ce mi 
s’a făcut, eu și tovarășul meu de 
lucru neam obligai să dăm anul 
acesta cel puț n 180 a sută fafă de 
norma anuală de extracție a că bu 
nelui Și noi ne vom ține cu lă;i? 
cuvântul da*.

A. Ziganșin lucrează în m’nă de 
aproape 21 ani. De 7 ani lucreazîi 
în minee din Primorie.

Lucrând la construirea mine Ar- 
tem Nr. 8, spune e', b igada noastră) 
a îndeplinit însărcina ea cea mii 
grea și cea mai de răspundere: tă e- 
rea ga'eriilor verticale. Noi am con
struit înainte de termen 250 metrii 
de ga erii pr n pia ră și cărbune. ‘

După convorbii ea cu <ei trei E oi 
ai Muncii Sociaise au coborît în 
mină. Mun.a plină de gor e a mi» 
nerilor din Primorie este cât se 
poale de b n: ca acteriza.ă pr n câ
teva cifre.

Me.anizarea munci or a coa c ca
la suprafață a cărbune ui ai.nge 1G0 
la sută, la gura p-uțuilui 93 la slută, 
la transportul sub eran 70 la sută

Aici s’au efectuat în prezent lu
crări pregătitoare fundamentale pe 
o întindere care întrece cu multe; 
mii de metri pe acea de anul trecut. 
Combinatul a economi t până acum 
Î11 acest an pes,e 6 milioane ru
ble, îmbunătățind totodată calitatea 
cărbunelui.

I11 rândurile minerilor din Pri- 
morle sunt 145 stahanoviști, cărei 
au depășit norma p anu'ui cincinak 
604 mineri au îndeplinit încă în 
Septembrie programul anual. 

fost ipregi: rjt iu jc e ra 
muri „L- ii.du- ir.i i, cum sunt 
iTid'.t trț.i e- r 1 tiv 1 și .1 con 
strucției d ■ ma; jni 1 măștii, 
unelte!

Ziarul . b.r -n;. a Z da" 
subl.ni.i -ă. in (-d toii lui . ă' i 
că scris,>■ r< .1 tă m r-c 
]ui Sral’n țjr >t i n
tr'o Io r e mu 1 it va zi 
acum 7 ani. la 6 DeC'-mbrie 
1941. alinatei sov e.icc a« 
lansat p f:<n >1 <1 n a roții> 
rea Mosco . ni-iTea cont a 
ofensiva îmțo'riva <r ipdor 
germano fasciste, dân k» le o 
o lovitura decișii ă. In acele 
zile bravii fii și fiic..- ale M" 
scovei s" aflau în primele 
rânduri ale apmătorilor Ca 
pitalei Patriei Sovietice. Ca 
și atunci, iu ana războiului 
cofichide ziarul otmetri 
muncii din Mo-co.a pășesc 
în primele rânduri ale lupta 
torilor jK’i'tru comunism. (

Un deșert
într’o

,,Stepa flămândă" sc- găs? 
ște în Asia Mijlocie, pe Lin 
gă Tașkent.

Primăvara, vegetația ace - 
stei regiuni este bogată, dar 
chiar în luna M ii, d n cauza 
lipsei de apă. iarba se ofilea

Combina ut a te minat în pr ma 
iumătae de an programul anual d-4 
construire de lAcuințe. Au fost dattț 
spre fo’.o :nță io.uinfe cu o supra
față tola'ă de 10100 meiri pdtrați! 1 
Anul a.esla a început la Artem con
struirea unui pa’at al cuflur i. cu 
o sală de spe.taco e având 1000 de 
locuri și un ci ;b de 400 Io uri. 
Se conslruec, afara d: a-.sxa, 
școli, macaz ne ș a' ele.

cămintelor de cărbuni d n Primorie.
I. Bojok amin'eș e de ziua când 

a aflat despre distingerea ■» cu ti
tlul de Erou al Muncii Socialiste: I

— Această mare bucurie a venit 
foarte neașteptat. Trebuia să intru 
la lucru în schimbul al doi.ea. Ca de 
obiceiu. la ora 2 ne am strâns la 
punctul de plecare în mină. Și deo
dată văd că se desfășoară un mee- 
ting și aud: „Minerului de onoare 
Ivan Egorovici Bojok i s’a decernat 
titlul de Erou al Muncii Socia.iste”.

Tovarășii mei strigau „ura”, mă 
îmbrățișau, mă fei.itau, Kuzma Me- 
lehin, cu care lucrez împreună, îmi 
scutura mâna. Eu nu piuteam sa-mi. 
vin în fire. Voiam să spun cevaț 
deosebit, din inimă, dar în gâtlej 
mi se pusese un nod și nu puteam' 
scoate o vorbă. Cu mare greutate! 
am rostit câteva cuvinte.

Am coborît cu Kuzma Melehin 
în mină, pentru ca cu ciocanul meu 
de miner să termin de spus ceea 
ce nu isbulisem să spun la meeting 
La sfârșitul schimbului, când s’a 
făcut socoteala cărbunelui tăiat de 
noi, s’a constatat că noi amândoi) 
am îndeplinit aproape patru norme 
zilnice. I

Iu seri oa ea iocc ivă a,ă u
1. V. S'a'in, mine i cin P inona 
s’au obligat ă i icep ineas ă pa
nul lor de cinci aii ii patru 1 In 
cursul muncii e s’. u co: vi s i să 
că pol înfăptui acea ’ă uriașă sare nâ 
în t ei aai ș trei lu i. Peniru alin- 
ge ea acestui succes, în mine s des
fășoară acum o luptă pl’nă de ab. 
negaț.e.

Ne.au înapoia li V.adivostok 
noaptea târziu De 'eparte se v 1 
deau stiă u ind lumin le Ar.emg.es» 
ului, ma ea eu ra ă elec.rică d n P i, 
morie. A e le uinin | aici spu :eau 
cât de piu ă dv lumi .idei u • - e 
munca mineri or iov ei i. Numai îi 
țara în care nu ex.stj exploatarea I 
omului de căl:e o.n, munca oameni- | 
lor simpli esle prețu tă cu adevă
rat. Statul sovietic st mulează cu 
grijă succe e'e în muncă a'e munci
torilor, țăiani or' și inte e .alijcr. 
In Țara Sov e e or mu' a ele mun.it, 
obștești seni folosite e b ne'e î - 
tregului popor, și nu al u.iui mă- 
nunchiu de capitalștL D- aceea 
munca în U.R.S.S. este o cauză de 
onoare și de glorie. i_ .

Extinderile rețelei radiofonice 
d n colhozurile din 
regiunea Moscova

Stat.ii so\ ti' alo a aciuai 
sume iruri jjentru crearea 
institut ,itiit culturale i<> <o 
hoziii i.

l’e dealt.i parte și col’o 
ztirile kirgeiC minau i< 
p aua instituțiilor cult irul 
Numai iu acest •> coli o a 
rile dir. regiunea M<_> ' o. x 

u alocat pc-ntru <on trucț a 
și reconstr tcția cluburilor ș. 
a sălilor de 1 tură peste 5 
mîlioaiH de r.rble.

Ridicarea n v Intui, cultura* 1 
al satelor colhoznice, .* :e 
una du> : arcinilc construc 
ției socialiste.

Ridic.'.rea 11 v.-lulut culturi’ 
■ti politic a’ co h »zii c lor, e 

ducația lor in sp r tul atitu 
dinii socialiste fală d<- ni -ti 
ca și j.ropr.etatea sociali, 
constituie gar.tnț-a < reșterii 
și desvoltării agriculturii so 
vietice.

Un toi mare ît» educația 
colhoznicilor ca și a tuturo. 
oamenilor sovietici i! jOtcti 
radiofonia.

I^enin a da,t o imtportanja

transformat 
regiune fertilă 
și stepa rămânea fără viață 
Abia toamna târziu, câni în 
cepeau ploile,.turmele de ti o 
și oi puteau să se întourcâ 
aci.

Poporul uzbec visa înto: 
deauna să canalizeze ațrelc 
puternicului rju Sâr-Dana 
spre ,,Stepa flămândă".

Acest vis a fost realizat. 
Apele râului Sâr E,aria sunt 
fo'osite ca.resurse detenct 
getică, apoi îndreptate prin 
canale spre stepă.

Stațiunea hidro electrică 
din Farhad este uni din ce 
le mai put rnice d n Uniunea 
Sovietică.

In an ii urent. colhoznicii 
au și semănat multe mii de 
he tar ■ de ț/.nnânt r.gat. i>e 
șertul se transformă i5 l, ' 
cu ochii întro țară a belșa 
gulu'.

De după perdea
f^rnw-e tfti UJ

le e e fe c e n’o iiț.-leg. E o Linii 
fă.a ilc laoue. Iar unica fiu lanț 
uailorma <a e ,ri-l -ă e f ca f-.ofe- 
soa â. e o «aagh.Oră chiar Cacă 
n ar avea od'.e ari și ar rainâne n-. - 
r.ia’ cu scorul a es ca singuri ..po
doabă”'.

Personagii ..simpatia-”: dr L.\ 
Maria și pictorul Duval fiindcă ș iu 
să flirteze, să râdă, să dinscze si 
mai ales nu-și crează scopuri de 
viață, care ar di drage ori ce poezie 
a tinereții lor.

Cam asta « u e filmul cu o iu 
mata e de gura ( ca ăl ă jumățat e 
după pe.<tea) na .-id întrebarea: ce 
avem noi u . bete e f-ră unifo m ”. 
cu lumea lor din'r’o Elveție u- 
tră și pa i,â" fața de frământă, c 
lumii, cu idea uri ncccn urate de fe
cioare de bani gata; ce avem no 
comun cu un film in c:-e serioz ta- 

d.-oseb't. emis ir i o ia- ra
d-o. Ei nit', a rad ou]: Zii 
rol f ra hârt-'- o'ă ti
1 aut a' .

I.en o vi- l la r mea , • i- 
, luata K 1 a. va u.t , 
tul citii la M*> o a . I ii. 
ze.it , - tă to.’ . on.h 'ii
ie penir 1 ca ,-EuI lai I ui- 
sâ fie ri alizat.

In u.t-mii ani sa efe Uo 
o muntâ urja?ă j><itru 
xtindc-ri. a re'.e! • t adoferti 
la sate. Pinul d svoliăr.i 1 1 
mediul co’l:o ni ’ a r ț<-l ■ d 
radio a to-t depășit în 1 ,'- 
de ttci ori. In p cz'i: in 
in oraș.-la A -ițele ic
giunit xjoc o a e asta 
478.000 po-t;n ; de rad o 1 
Cefpție, adică 54 la sută. rna. 
mj]t decât 1940.

In viitorul aprop at s<- va 
cxt;nde rețeaua ridiofon î 
iu toate codiozuril-’ di 1 r 
giunea Mosco "a, dându s 
fiecănri colhoznic posib ' ta 
tea dc a asculta zilnic con 
rințe < u subiecte din ce • 
mat variate. spcc,acoi atie 
teatrelor din \jo>cova. co 1 
certe, etic.

Anul 1049 trebu tirf e u » 
an hotăritor In realizar ■. - 
cest i sarcini. Se -.or jns a 
la poMt .r. dc rado i.t ;»*s e 
2.000 de col’ o-.iri. adică c 
100.000 de aparate.

!n marile oroșs ale Uniu 
nii Sovietice vor circula 
automobile e’ectrice

Dr- '-urând a f ast ț r o i*n- 
Lî (:.j> r ntentar -a 1
kițuț J ,-tric de > 1 < o-i
strj - de cătrz Ins tluispiti 
ț tic de construcț 1 u o.th> 
b elor din Motcova. > 
mașini sunt destinate 4 '

| tiausportunle in marile o 
1 nișe ca Moscova. Ia n ngrad 

et- . Ele sunt înzestrate < u 
m -'-oare electrice care se a- 
1 m. ntcaza ca cur nt prove- 

' nit d:n baterii.
Automobilei electrice au 

o capacitate incopând de'.a 
o jumătate d tona și p^ti 

l la o tonă și jumătate.

*

tea c sinomiul comicului vulgar, 1 
mun.a e ,'e nna numai de o od 
miss”.

Da a n i r’a1 e.n nim c corr.u
' u a emen fi n:e ne î'lrcbim. dece
ma, ru'e -z 1 .

C i>e aograee au fost na ional-
za e 1 Î11 c ,><11 de a :e ban-
forn ? d i r mij oa e de câșt g ac
unui ,<â.: i 31.ui propr e.a.. î t i .
loa„e <’ti c 'u.a c ș i u ali/a c a
masse.o Da peri u a a-o.-.u| i a|t
să fie a i i » • e in»? ane ;nai mur
discern! â 1:i ia cei ru de d.iuza -
a filme 0 . mai multă v gi.cnță.

1
V
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Indrumat și sprijinit de Partid >

MAGAZINUL DE STAT 
ABADUL sucursala DEV A 
a venit în sprijinul muncitorilor și 
țărănimii m cicoare din județ

I

îndrumați ți spri/in'ți de județeană P.
Dei’tt Magazinul de Stat ..Aradul" sucursala 
teru' muncitorilor și fd ăriimii muncitoare din împrejurimi.e ora
șului. Muncitori și conducerea acestui magazin se străduesc 
necoritcr.it sa facă fală murei afluenfe de cumpărători ți nece
sităților de aprovizionare a populației din jude).

Pe lin,a acestor preocupări magazinul a organizat eșiri cu 
mărfuri la sate și in centrele muncitorești din județ, Mărfurile 
sun transporiate zilnic de camioane și vândute muncitorilor și 
țăranilor, in multe părți la locul Ier de muncă, cu acelaș preț 
care se vând

Caravana cu

M. R. Hunedoara- 
Deva, vir uja-

Lucrările recensământului clădirilor 
și apartamentelor din orașul nostru 
Ce a scos la iveală recensământul. 10 camere pentru

2 persoane și o cămăruță in care locuesc 3 familii
De câteva zile zei de echipe de recenzori, străbat orașul 

nostru dela un capăt la altul, împărțind formulare, iar in multe 
locuri compleclându-!e sau dând lămuririle necesare pentru în
tocmirea lor.

Pretutindeni oamenii muncii, aflați în locuințe modeste pri
mesc echipele cu multă dragoste ți bunăvoință. Nu acelaș lucru 
se poate observa în clădirile aspectuase, cu apartamente 
multe ți locatari puțini. Aci recenzorii sunt primiți cu răceală 
și dușmănie.

caravană cu măr 
furi s’a îndreptat spre cen
trul inuiie tor sc Ce t?ț. Nun 
cituri, 'd ’:c. ș, ț irănim- a 
din satele răzlețe, au Iosl a- 

nunț i tacă cu două zile îna 
iute de venirea caravanei. IX 
ștep'au cu nerăbdare. Bă, 
bați femei și copii s’au a- 
duna*. de cu noapte la locul 
unde urmau sa fie distribui 
te mărfurile.

âjărfi'rile au fost așezate 
înti o încăpere a Sindicatului 
Miner, la gura minei ,,Va 
sile Luca”.

încăperea sediului fiind mi
că. cumpărătorii nu au putut 
țfi serviți toți deodată. Intrau 
câte zece. își cumpărau cPle 
dorite, eșeau șf urmau arpi. 
Țăranca Diînriu Ana, din. sa 
t,:l Bal'.a șî-a cumpătat ma 
ttr'al pentru două rochii,

Numeroși țărani muncitori, 
țăt ince, au cumpăr it dease 
menei pânză, încălțăminte și 
diferite stofe p ntru co-tumc 
bărbătești.

Minerul Dărăbuț i|l exprimă re
cunoștința fața de grija pe care 
guvernul le o poarță muncitorilor

După masa, pela ora două 
au venit minerii. Era primul 
șut de zi cu o disciplină li
beră au așteptat să 1~ vina 
rândul a venit timpul să 
meargă înăuntru și minerul 
Dărăbuț Petru. El are carte 
lă cu puncte litera A. ȘLa. 

ales multe pentru copii și 
nevastă. A cumpărat ‘Și fn- 
căftAminte. Iar când a eșit 
afaiă cu brațul pin de njar 
furi, s’a exprimat către cei
lalți tovarăși:

— Când s a mai întâmplat 
în reg:mi'r D burghezo mo 
Ș-iereȘti să ni se aducă măr 
furi la gura minei? acest fap- 
dov'd».șt" că m nea noastră 
est-- astăzi prețuită el r fie»'

Detniăzi o

I

i

1

tă grija perman >ntă pe care 
guvernul o poarta pentru 
noi.

Rând p<* rând fiecare, mim 
ciloi sau țăran și-a cuini ă ar, 
cele dorite. Clienții au iost 
tot timpul lămuriți dc vânză, 
torul Mau '.dalbert, asupra 
calității mă iii și asupra spri 
jinuhii pe care-1 dă și îl va 
da magaz nu] de Stat munC? 
torilor dela orașe și sate.

Idtimul cumpărător și J 
de al 400-lea, a fost servit 
la ora 2 noaptea.

Gh. Țigău

Lucrările efectuate in cadrul re. 
censăiuânlului. constitui* un bliui 
prilej dc edificare asupra huzuru
lui pe care și.I permit ui.ii trântori 
aparținând c'a e'or avute din orașul 
Inoslru caie sfidează lipsa de lo
cuințe a populației nevoiașe lifă- 
induși Irsndăv a în câte zece caJ 
mere și apartamente spațioase și 
luxoase, în timp ce mulți oameni) 
ai muncii nu dispun nici măcar 
câte o singură carne, ă.

Bogătașii sfidează lipsa 
de locuințe

In strada Lenin nr. 33, de rildă, 
bogătașa Schneider Ana, dispune de 
zece încăperi, pe care le.a declarat 
de „strictă u ilitate famiiară”. deși 
familia se compune din 2 persoanei 
în timp ce în strada I. Creangăj 
nr. 22, într’o singură cameră — 
grajd, locuiesc în condițiuni de nea-

Să întărim înfrățirea 
dintre toți oamenii muncii 

dispară acele diferențieri 
baze naționale, acel na-

să 
P?
ționalism sidit de burghezie 
și întrebuințat de ea ca 
un mij'oc de desbinare armă 
îndreptată împotriva, celor 
ce muncesc.

Lenin spune că „muncito
rul car? pune unitatea poli
tică cu bu ghezia națiuni 
„sale" mai presus de uni
tatea deplină cu proletar i 
tuturor națiunilor, proce
dează împotriva intereselor 
sale, împotriva intereselor 
socialismului și împotriva 
intereselor democrației".

Pătrunși de adevărul și 
însemnătatea acestei învăță
turi, oamenii muncii din ju
deț de orice naționalitate 
merg acum pe drumul tra
sat de Partid, pe drumul 
dep’inei unități politice și 
morale. Dar cu atât mai 
mult le revine organizațr or 
de partid și tuturor organi
zațiilor democratice sarcina 
de a combate rămășițele de 
naționalism ce se mai ma
nifestă încă, de a scoate de 
sub influența burgheziei pe 
toți cei ce muncesc.

Munca aceasta frebue du
să cu multă hotărîre și co- 
secvență deoarece chiar a- 
colo unde muncitorii au vă
zut rezultatele obținute prin 
unirea lor, s’au manifestat 
totuși cazuri — uneori chiar 
frecvente — de șovinism, 
fie că e vorba de Valea Ji
ului sau alte regiuni. Mun
citorii cari având o conști
ință de clasă prea puțin 
desvoltată, s’au lăsat târâți 
de sentimente nesănătoase 
și nu și-au dat seama că nu

de

gră mizerie, 3 familii care nu 
nimic comun între ele.

Igrasie, pământ pe jos 
și un singur pat

Un alt caz concludent de felul 
cum locuesc unii oameni ai muncii, 
ni-1 ofeiă lo.uința gardianului public 
Socaciu Nic. din SI ada Caragia'.e. 
Camera e plină de ig as e, cu pă
mânt pe jos, iar dimens uni e ci a- 
bia pe.mil existența unui iigu pat.

Ce a ce au re.-na cat recenzorii 
dela începutul lucră ilor, este con
știinciozitatea și dragostea cu care

au

locatarii clădirilor modeste, au con
tribui; la compectarea formu relor.

Ura bogătașilor s’a inanift at și 
de da'a ace.;s*a prin încercările de 
a împ cdi a și îngreuna lucrările r . 
censamânlului.

Astfel, bogă'așa Conciu Charlota 
din t ada Lenin, 29, propr elară a 
cea. -40 Ira. pământ în comuna C g- 
mău, pen'ru că re.enzorul i-a a ras 
atenția să nu mai .rice a1 doilea 
formu'ar, comp'ec ându-' cu date su
perficiale și incomp'.eclr-, a voci
ferat plină de ind gnare. insultând 
recen zorul.

Regimul nostru de d mo rație po
pulară nu mai poa e to e a ca uni' 
să se învârtească cu mâinile îa bu
zunare prin ze i de camere, iar 
sâ trudească zi și noapte și 
n’aibe unde să-și pue capul.

Re cnsământul c'ădirilor ș
Oficiul de închiriere, vor trebui sa 
dea o justă rezolvare cererilor de în
chiriere ale oamenilor muncii.

GH. PLEȘU

allii
să

apoi

SE VOR DISTRIBUI 

însemnate cantități de mărfuri raționalizate
HJ«—re dto x.

fac decât jocul burgheziei- 
Deaceia o autoliniștire in 
sensul de a 'considera pro
blema națională pe deplin 
rezolvata, d’ a considera 
că s’a făcut lotul pentru 
combaterea șovinismului, ar 
fi cât se poate di dăună
toare prin faptul că s'ar da 
posibilitate dușmanului de 
clc • să-și reocupe unele 
pozi,u cari i-au fost smulse. 
Și aci — ia fel ca și în 
toate problemele — trebue 
menținută mereu trează vi
gilența de clasă, trebue dusă 
o luptă neîndurătoare îm
potriva oricărui fel de ma
nifestare a naționalismului 
burghez, împotriva rădăci
nilor lui care încă n'au fost 
scoase pe pe tat locul.

Rezultatele obținute până 
cum în lupta pentru con

solidarea regimului nostru 
de democrație populară tre- 
buesc desvoltate, ele consti
tuind pași însemnați spre 
progres fi în acelaș timp pu
ternice lovituri date exploa
tatorilor. Dar, tocmai ca o 
condiție a desvoltării suc
ceselor trebue întărită în
frățirea oamenilor muncii 
de toate naționalitățile. Tre
bue creiată unitatea morală 
a tuturor celor ce muncesc, 
condiție importantă a des
voltării democrației popu
lare din țara noastră.

Rația suplimentara de pâ:ne ce 
li se cuvine posesorilor acestor car
tele se va da dub ă pe baza bonu
lui Nr. 28 — adică rația pe zl ele 
de 28 și 29 Decembrie a. c.

In ceea ce privește muncitor I flo- 
tanți și popu'aț a rurală precum și 
cantinele, spitalele, cam nele, or
felinatele, creșele, azilețe și peniten- 
ciare'c, di tribuirea zahă u'ul se va 
face pe bază de labe'e nominale. 
Distribuirea zahărului agricultori

lor din meniul urban
se va face prin cooțix-riti 

vele orășenești pe baza, de ta 
bele nominale justificative. 
Beneficiază de rația de 200 
gr. zahăr numa aceia care 
trăescțe gCjnsiV din agricuitu 
vă și no au o suprafață de 
teren arabil mai mare do 3 

Stabilirea benefic'arilor 
Dirceția 

și sin»

Ha.
se va face de către
Centrocom Aliment 
dicatul agricol.
Pentru aprovizionarea

a populației hunedor'ene, 
prin aceleași mij'oace de des*

facere ca șl la zahăr, se vor 
distribui 6o tone i ină albă.

Pe baza bonijlui Nr. 12 din 
cartela alimentari pe luna 
curentă, se vor distribui că 
te 500 gr. făină albă la pre
țul de 20 lei kg. salari iți lor 
d.n industriile de bază 
și membrilor lor ele familie.

Distribuirea va im . p ■ ia 
primul rând in centrele inou 
striale urmând a se distribui 
apoi și salariaților d.n alte 
părți.
- -Cantitatea de 500 gr. tăi 
n t albă mi se va distribui 
producătorilor care au 
ste 1 jum. ha. pământ.

Da asemensa
se vor distribui 42.000 kg. 

pun pe baza bonurilor respective
lunii De embrie din iaHeele alimen
tare A.B.C., Dl și D2, rațile filndi 
aceleași ca și ale ti unestrului III.

In curând va începe distribu rea 
acestor mărfuri urmând a fi ter
minați cel mai târziu pe data de 24 
Decembrie a. c„ iar săpunul pe data 
de 31 Decembrie a. c.

pe

Să. 
a'e

cu făină

■JTnplQm butelii eh

Iragaz
; . w -mp—

infertuț'ool
3- ■’

Ce să

Gheorghe Bicaz:
Dece și-a luat vdea boer Măcwnu

Editura „Scânteia Satelor" 
pag. 17 : Lei 8 

pus grâu de soiu, sămânță aleasă. 
Dar nici el nu stă degeaba. într’u.i 
fel trebue să lovească în noua stă
pânire, care nu mai es'.e a Iu .

Țărăn mea muncitoare stă însăl 
trează. Cu aju.orul guvernuni și-au 
putut lucra pământul. In ajutorl .au 
venit și tractoarele dela staț.ile de 
tractoa.e, ia, semințele puse în pi- 
mânt și primite de'a fermele Sa
tului sunt de soi a'es. Aceasta însă 
itu e deajuns, Țărănimea munritoaie 
trebue nu numai să lucreze ci ă 
și vegheze, ca să descopere uneltirile 
bocrilor și a’e chiaburilor, astfel 
ca aceștia să nu mai poată înflă- 
mânzt poporul muncilor, să nu.si 
mai poală umple buzunarele din su
doarea omului muncitor.

Povest rea aceasta ne înfățișează 
dușman a neputincioasă a boieri or 
și chiaburilor împotriva țăranilor 
muncitori și bucuria plugarilor, care 
din grija guvernului 
mânt, semințe, și 
dreaptă spre un 
spre belșug, și

Boe ul Măceanu 
furie că s’au împărțit țăranilor mo
șiile fu : se roagă acuma de secelă, 
fiindcă el n’o să-și mai umpe ham, 
bare'e din munca altora.

Dar, în ciuda lui, plouă.
Boerul prive te cu tristețe 

rina: țăranii au tras brazdă adâncă, 
cliia. cu tractoare e lui, au a at mia’, 
mu'l uecât ca el deobiceiu, au

au acum pă- 
unelte și se în- 
viitor mai bun, 
bună sla e.
care spumegă de

ța.

necoritcr.it
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âckîmti de mele 
între guvernele Statelor 

Unite și Ungariei
Guvernul american încearcă sa ia sub 

protecția sa pe foștii conducători sabotori 
de la societatea petrolifera M.A.O.R.T.

Pol tisa antipopulară a guvtruului j poruz înfiera ă 
în Dietă do deputatul commist Nosaka

Guvernul Joshida poartă toată răspunderea
pentru haosul economic și politic din Japonia

Budapesta. — Agenția te 
telegrafică ungară anunță <ă 
un schimb de note între gu 
vemele Statelor Unite și Un 
gariet a avut loc în legăm 
ră cu procesul saboteurilor 
dela societatea petrol feră un 
garo americană Mao t.

Agenția arata lă în nora 
sa din 30 Noembrie guvernul 
american a încercat prinfafir 
m ițium false și calomnii n îa 
temeiate si ia sub protecția 
sa pe foștii conducători ai 
Maort ului.

Nota mnisterului de afa 
ceri strănie ungar transmi ă 
ministrului Statelor Unite la 
BudaPesfa la 14 Decembri 
rcSp nge în pr mul rând' aser 
țiunea că acțiunea guvernu
lui ungar cu prii ire la sa- 

boteurii dela Maort ar fi ile 
gală.

I.a proces spune nota, s’a 
dovedit din 1.0.1 că act-'e 
de sabotai s’au efectuat du 
pă directivele organe o am ■ 
ricane.

Spre deosebi de comerțul extern al 
zonelor occidentale ale Germaniei 

Come Jul extorn din zona so
vietică de ocupație a Germaniei 
se desvoltă pe

Berlin, 18 (Rador). — Lu 
ând cuvântuliîa ședin'a Corni' 
tetului Economic de pe lân 
gă Consiliul Național Ge' 
mau, conducătorul admini
strației centrale a comisiei 
economice germane, losef 
Orlopp a trecut in revistă 
desvoltarea comerțului ex 
tern al zoo or de o upați? 
sovietice ș. occidentale ale 
Germaniei.

EI a arătat că tei ceea ce 
privește comerțul extern al 
zonelor occidentale, acesta 
este dus în întregime în in
teresul monopoliști or amer: 
-'ani, în această ordine de •- 
dei el a remarcat că 90 la 
sută din exportul G- rmanie' 
Occidental?, îl const t *e căr
bunele și alte mat >rii prime 
în timp ce Germania Occi 
dentală împor ă do r Gațori’ 
prime fin te, c m po. fi 10 
duse în Germania.

In contrast complect cu 1- 
ceastă situație, O^opo a sub 
liniat princ palele la’urt ale

Nota ungară atr ige atenua 
guvernului Statelor Unite a 
supra faptului ca sabotajul 
demascat la Maoit și care 
avea d scop subminareaț de
mocrației populare ungare, 

constituie o parte integrantă 
din acea politică dusă zi de 
zi.

No' i arată <ăgmemul Sta 
telor Unite reține în zona de 
ocupație americană, îi viu 
da tratatului de p ice, bunuri 
ungare ridicat ? din țară de 
fasciștii germani.

In concluzie, nota atrage a 
tenția guvernului Statelor U 

nite asupra faptului că atât 
cazul Mo irt, cât și inc 
alte cazuri, guv mul ungar 
va apăra interesele economi 
ce ale democrației ungare si 
își rezervă dreptul de a fo 
losi bunurile .am. ricane din 
Ungaria drept despăgubire 
pentru pagubele proio.'a'e 
Ungariei de guvernul State
lor Unite și pentru reținerea 
bunurilor ungare Uga’e.

baza sănătoase
comerțului exterior al zonei 
sovietic -. Acesta se face pe 
o baz i -ănaloasă. zona so 
vietică a exportat în special 
produse finite și a importat 
materii prime și alimente.

i

Represaliile împotriva
minerilor francezi continuă

I

PARIS, 17 (Rador). Bepre 
saliile împotriva minerilor 
francezi continuă. In bazi - 
nul Nord și Pas de Calats 
au fost concediați aproxima 
tiv 3.000 mineri. DM tota 
Iul de 180 delegați ai minai 
lor, 150 au fost îndepărtați 
din posturile lor.

Persecuțiile îndreptate îm 
potriva minerilor ndignează 
opinia publică. Rădică! so 
cialiști din Sain Eticime ai 
adresat președintelui consi
liului de miniștri o r’zol'J- 

TOKIO, — (Rador) Luân J cu
vântul în Dea japoneză depu'atul 
comunist Nosaka a intejfdat pe pri
mul ministru Yodiida în legătură; 
ca pui târfei nedemnă B ministrului 
d« Finințe Izumiyama car® — fiind

Ziarul New- York Post scrie:

Statele Unite au trădat 
cauza democrației

New York. — In articolele 
de fond' din 14 și 15 Decem
brie, ziarul New York Post 
critică aspru politica yxt rnă 
a Statelor Unite.

In articolul nt tulat ,J3ă 
nueli întemeiate". z.'arul dec 
Iară că în toată Europa ca și 
în toată Asia și Amer ■ a, de 
sud, — de fapt în toată )u 
mea. — Statele Un .te inspiră; 
o neîncredere crescândă.

Obiectivele nckisire ctâr . 
nc-sc nel n ște”. Ziarul sub 
liniază că Statei ' Unite ai 
călcat in picioare obligația 
-de a sprij ni Charta Na. 
.țitinilor Unite deși continui 
să pietincă că o s rvesc Sta 
tele Unite ș. au tratat anga 
janientelc, incluși” obligații 
le solemne lupte prin tratate, 
•drept petice de hârtie.
1 ,,Președ ntele și-a calcat fă 
țiș angajamentele luate în 
iscris și or.il. continuă zia 
rul, câteodată sub un mo 
tiv neîntemeiat altădată fără 
nici un motiv.
* Angajamentele și deda 
(rațiile noastre publice nu 
mai s nt inviolabile, am tră 
dat cauza democrației, și am 

i

■

ție de protest împotriva re-i 
presaliilor.Rezo’uț a propune 
promulgarea unei legi de 
amnistie pentru toți munci
torii condamnați în legătură 
cu greva minerilor din de
partamentul Lo'rp.

Federația Regională a mi 
nerilor din departamentul Lo 
iie a adresat prefectului un 
prote«t împotriva arestării re 
prezentanților minerilor.

Biroul C. G. T. a protestat 
cu hotărire împotriva ^erse 
cutiilor îndreptate împotriva 
minerilor. 

în sta e de cbrie a e — a pro\ouit 
un scandal în D.elă, No aka a dec'ar- 
rat că flirt a rea lui l/uniiyama ca
racterizează în mod simbolic între
gul guvern YoJiida.

Apoi Nosaka a cril cat declara-

i

devenit în sch mb aliații mo 
narhiilor feudale și 
tiraniilor co Upte, apărătorii 
monopolurilor ș căutăm sa 
extind; m alianțele ț.rii crea 
țreă unei noui dominații mili 
tare iu țările în ca.e exerci
tăm! influența". 

Șomajul crește necontenit 
în Statele Unite

In cele mai importante ramuri ale industriei 
producție este țn scădere

New York. Ta^s tr nsrmt :
In ultimele două ]uni s’a 

putut constata în Statele U 
nite o scădere a Cererilor de 
mărfuri, o reducere a produc' 
ției d u diferite ramuri indu
striale, ct nced'.eri dc munci 
ton și extinderea săptămânii 

de lucru redusă.
In luna Noembrie. nunii 

rul șomerilor a fost cu 200 
mii mai mare decât in Octom 
brie.

Presa și circurile industria 
le supt alarmate de situația 
economica și cred ă ea se 
va agrava în viitoarele câte 
va luni. In legătură cu acea 
sta, sindicatele cer aplicarea 
impozitului pe supraprofituri

Rezoluții de protest a Biroului Po
litic al Partidului Comunist Francez 

contra asasinării
PARIS, 18 (Rador). — Bi 

roul Politic al Partidului Co 
i munist Francez a publicat o 
j rezoluție în Care sublin ază că 

guvernul poartă răspund rea 
I morală a asasinării 1 1 An 

dre Houiller, veteran al <_c 
lor două răsboac mondiale 

■ și al mișcării de rezjsteu 
și luptător îndâ-jit pertru pa
ce. Rezoluția cheamă clasa 
muncitoare să intensifice de

ția p,iniu'u< mini Iru privitoare 
prob e , c t i'x.c m, El a dema 
rat tendințc'e cercurilor condur ->3 
re du a Lbiisfoma J [,.,nia îif:’ i 
âlat colonia; ca i inte caiej de a 
amâna și ^abota înciieurca iraiat ui 
de [ia c în ocuifid-l prinlHo .îi »e|e- 
ge.t* tempera-a a>upra unor a u- 
initor [ rob 'cine”.

Tiecând la problemt-p de . cil
ii câ in e.nă — No aka a înt eia ț/> 
litica a 11 tipopu ara a guvernului 
Yo-h'da tare pune ■ a'.arii de miz- ic 
condamnând muncitorii Ia irouG.e 
prin inaniție irit odu e impozi e rts< 
le și icprima mișcarea munci'.o ' <a 
Paralel cu aceasta — guvernul a i- 
gu:a capitalului monopolist seni uii 
uria er ezulta e din exploatarea ân- 
geroasă a țăranilor și munci.■■ i n

In îticheert Nosaka a decia al d 
guvernul poartă loa ă răspun -rea 
pentru haosul economic și politi djn 
țară șt a cerut demisia iieîntârzij â 
a guvernului.

fi o mărire a salariilor, fără 
insă ca acest l'.icru să air.i 
ga o mă re a | cțuri or. ha 
rândul lor. industriașii < onti 
nuă să respingă revendică
rile m ucitorilor t 1 .rfy 
salariilor.

Ia ultitnMt două luni an fost 
concediați 100.o o munc to> 
din industriile text 1 : si a- 
limentară. Unele socîe'ăți au 
concrdiat pestp 50 la sută 
din numărul muncitor lo-, A- 
cei care mai sunt,încă în fh-o 
ducție lucrează cu mult mai 
puțin. Se remarcă o scădere 
a pioducției și la m histria 
cărbunelui. )[ii de mine și-nu 
încetat lucrul.

lui Houiller
acum înainte lupta pentru pa 
ce.

Asasinul lui Andre Ilouil- 
ler, polițistul Nojc\ a con
firmat la 16 Dicce'.nbrij în 
fața anchetatorilor că cî a 
ucis pe Houiller.

Tribunalul l-a interogat în 
tr’un proces cu totul străin 
și nit în legătură cu crima 
pe care a comis o. UAn ă un 
scurt interogatoriu, asasinul 
Noan a fost eliberat
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