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București. 20 (Rador} Prezidiul 
Marii Adunări Naționale comunică:

8e convotică Marea Adunar t 
Națională pentru data de 27 De
cembrie 1948, ora 10 dimineața, în 
sesiune ordinară.

69 ani dela nașterea iui I. V. S i ALIN
Asf i, inzecindu și <_fortu- 

riR pentru a ind .plini înain 
te <le teniim planul cinci 
nai de dtijșă răzbii o une- 

«• ’ sovietici și, alături de 
ei și inttiK *ot pin-a din intrea 
ga lume iru.' dârză jj lu 
pta ei pentru pace și demo
crație — sărbătoresc Tea de 
* 69 aniversare a genialului 
învățător al oarnc-ndo1' mun
cii de pretutindeni, m -.rele 
conducătoi al popo trelor din 
URSS, Gcneraiissimul lo->if 

Vissarovfci Stalin.
Sări ătoresc astăzi împlini

rea a 69 de ani a aceluia 
care, alături de Lenin, a 
fost inspiratorul și orga tiza 
torul \jarei Revoluții So< ia- 
liste din Octombrie și apoi, 
ca elaboiator al mărețelor 
clanuri cincinale, călăuzite 
rul muncitorilor și țăranilor 
din Uniunea Sovietică în lu
pta lor pentru construirea so
cialismului.

Întreaga lui viața este le
gată astfel de Inpta eevoluțlo- 
nară a proletariatului din Ru 
sia — confundându-se cu ea 
tnsasi de organizar -a șt 
îndrumarea ideologică a ace 
ctei lupte, în toate evenimen 
tele narticipând activ cu un 

ro* de conducător.
încă dela vârsta de 15 ani. 

Stalin a luat legătură cu gru
purile ilegale marxiste din 
Transcaucazia. Apoi condu 
cător al unui cerc de munci 
tori dela Atelierele Căilor Fe 
rate, mai târziu in mijlocul 
luptelor duse de petroliștii 
din Baku și în sfârșit în i9’7 
ta Leningrad ca organizator 
al revoluției, el primește bo 
tezul luptei revoluționare.

Si. după ce în timpul Re 
voluției Socialiste prin voin 
ta sa de fier și geniul său 
strategic duse la victorie Ar 
matele RoșH, Jupă ee în ca
litate de comisa’' al po
norului pentru afacerile na
ționalităților dă o justă des 
legare problemei naționale, 
factor important al încadi ă 
rii tuturor popoarelor so . 
vîeticc într’un singur și pu
ternic Stat socialist, la moar 
tea lui Lenin în 1924, st-a 
gul partidului e purtat pe 
mai departe din victorii în 
victorii de Stalin.

Uniunea Sovietică pășea 
deja pe calea construcției 
oașnice a socialismul i. l’rin 
mărețele planuri J-icmalc 
staliniste ea a devenit — di 1- 
rr’un stat agricol înapoiat 
si dependent de statele capi
taliste prin lipsa industriei 

grele statul cu cea mai 
L>aintata agricultură, bazată 
oe mec ui zare și producția 
colliozn i, cu cea mai des- 
voltată ndustrie

Constituția Stalinist, clin 5
Dtcembrtc 1936, — acea
..Conștiință a lumii' cum o 
••urnește poetul Suleiman 
Stalski — vine ca o încunu- 
•îure, ca o fixare și constin 
tire a victor ilor socialțsniti 
lui.

Când fascismul și-a înce 
pur bestiala-i agresiune împo 
«riva popoarelor pașnice dm 
URSS. tov.Stalinafost acela 
care - prin loviturile date 
cotropitorilor la Roșcova și 
anoi decisiv, la Stalingrad, 

-duce Armatele Roșii la a 
doua victorie.

Ca ideolog — discipol al 
lui Lenin, Stalin se situează 
Drintre marii și genialii das
căli ai proletariatului. încă 
dm tooi în articolul său 
..Partidul Social Democrat 
Rus si sarcinile Iui cele mai 
importante”, publicat în nu 
măiul 2 al ziarului ,;Lupîa”, 
Stalin arată necesitatea con 
topirii mișcării muncitorești 
spontane cu socialismul ș'iin 
tific, neces-tatea unui păi tid 
independent al pro’eiariatu 
lui subliniind rolul de hege 
mon al muncitorimii. Conți 
nuă apoi în diferite artico’e 
să apere bazele organizato 
rice ale partidului, să arate 
bazele nouii democrat.? so ie 
tice, să ducă o lupta hotărî 
tă împotriva tuturor curente 
lor antimarxiste.

In 1938 apare geniala I 1- 
crare a tov. Stalin .Jstoria 

Partidului Comunist fb' 
al Uniunii Sovietice, o ade 
vârâtă enciclopedie a cuuo- 
tințelor fundamentale în do 
meniul maixism-leninismu - 
lui, o operă în’ care este 
sintetizată întreaga experien
ță a luptei revoluționare du 
să de proletariat pentru zdro 
birea burgheziei și construi
rea Statului Socialist.

Astăzi datorita 'institutu
lui Marx-Rngels-Lenin. toa 
te genialele lucrări ale tov. 
Stalin sunt cuprinse în 16 
volume de neprețuita valoa 
re pentru mișcarea muncito 
rească din întreaga lume.

Stalin. învățătorul oameni 
lor muncii de pretutindeni, 
conducătorul pOpO.retor so 
vietice, împlinește acum 69 
de cui puși în slujba construi 
rii unei lumi drepte, puși în

CuMtauarc, în paglao
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învățătorul si Prietenul omenirii
La omul acesta minunat, totul 

uimește: înalta sa principia itate în 
rezolvarea problemelor celor mai! 
importante și mai comp'exe, intran
sigența față de compromisuri, con
secvența sa aco'.o unde multe minți 
luminate rămân neputincioase. Gân
direa sa surprinzător de limpede 
și implacabil de riguroasă uimește, 
uimește neîn're.uta -a capacitate de 
a prinde miezul problemelor, lot ce 
este esențial, nou, hotărî.or, elemen
tul de care depinde tot restul. Te iz
bește bogăția cunoștințelor sale cu 
adevărat enciclopedice, ritmul năval
nic al împrospătări, și complectarăți 
lor neîntrerupte în toiul laborioasei) 
sale activi ăți constructive, creatoa
re. Dispune de o putere de mumă u- 
riașă, o nu'ere care nu cunoaște o- 

j bo ea ă și discontinui a e; sensibilita
tea sa în fața tuturor fenomenelor 

, vieții este surprinzătoare, o sensi- 
I bilitate care vibrează Ia situații, pa 

lângă care alții, buni observatori, 
trec indiferenți.

Uimește capacitatea sa de a pre
vedea evenimentele istorice, însu ire 
personală, caiac'.erisrică, ver .icată 
de nenumărate o.i în practică; ui. 
mește voința sa de oțel, care în ca
lea ei spre scopul t asat, s.a.mtî 
toate piedice e de orice fel; uimește 
înflăcărarea sa bolșevică în luptă, 
curajul său neîf ica1 în fața oriiăreij 
primejdii ca e l-ar amenința perso
nal. ca și în vâltoarea marilor coti
turi vertiginoase a'e 1 'o i i, ale 
ăror urmări sunt inc.’, ru ab le; ui. 

me le umanita'ea sa profundă, d a- 
j. -.ea sa ca dă pentru oameni, pen

tru copii, dorul de a înflăcăra ini
mile tuturora, uimește cu s m-lita- 
tea și modestia sa cu at tudinea sa 
tovărășească față de toți, atitudine 
care nu șt'e de nici un fel de ,,ran
guri”; uimește solicitudinea sa și 
grija față de ceilalți.

In toate cuvântările devenire isto
rice ale tova ășu ui S al n, ie impre
sionează genialila ea învățătoru ui și 
conducăloru ui nos'ru: imensele sale 
cunoștințe teoretice. înalta sa prin- 
clpialila e dialcc ică marxist-leni-i- 
tă. datorită căreia cliest uni'e cele 
mai gre’e devin limpezi și simple, 
coordonarea riguroasă a tuturor e- 
forturilor în ve.e ea realiză] i sco
pului final, suplejea sa de stra
teg și tactic’an bolșevic unită cu în
crederea profundă în drep'a ea cau
zei sa'e mărețe, ului'orul și nesdrun- 
cinatul său curaj in dr fășu area gran 
dioaselor prefaceri revoluționare, 
care au răsturnat aezări seculare...

Mare revoufonar. întemeietor —< 
alături de Lenin — al partidului 
nostru, gânditor genial și om de 
știință, S'altn ara e în toate momen
tele vieții sa'e ca o personalitate u- 
nitară, de a îmeput până ia sfârsit. 
Puterea sa de mun ă e fără seamăn. 
Nu s’a pomenit ca iova ășul Stalin 
să fi întrerupt vreoda ă lu ru', îna-t 
inie de a fi termnat tot ce e:a de 
făcut în ziua aceea. Pr.o, upări e salo 
zilnice nu-i dau răgaz ni i noaptea. 
De câte ori nu se ’ întâmpla ca di
mineața venind Ia lucru, să găs'm 
câte un pachet de scrisori, note, în. 
sărcinări, trimise de el în cursul 
nopții, te’ac'a e întotdeauna cu pre

,,Puterea lui Stalin o al- 
cătuește înțelepciunea lui 
pătrunzătoare. Sta in, ca 
nici un alt om al zilelor 
noastre, vede evenimentele 
tn mersul lor, le prevede 
și le dă soluțiuniie.

Puterea lui Stalin constă 
în tăria unică, neasemuită 
a caracterului lui, In con 
secvența, în principialitatea 
gândirii lui, în claritatea ve
derilor lui, în repeziciunea 
și hotărîrea măsurilor pe 
care știe să le ia. în pri
ceperea unică ce care o 
are de a convinge, de a 
conduce mulțimile.

Puterea lui Stalin s’ă în 
credința sa nestrămutată în 
popor, Puterea lui Stalin 
stă în încrederea nețărmu
rită pe care o au popoa
rele în el, în dragostea si 
venerația pe care o merită 
și pe care o ere.”

Tov. fin» PrfBker 
la a 65 a aniversar* 

a lui I. V. Stalin.

cizie și clarita e Uneo i î - se ri
dicau prob eme care dpa <au pu'e- 
rile unui singur om. Atunci, Sta'in 
lămurea fiecăruia ce are de făc»' 
cu precizie, cu răbdare, cu b â - 
dețe. La sănătatea și la trebuințele 
sale personale, el se gândește foarte 
puțin — nepvrmis de puț n. Ex
trem de modest în ceeace privește 
persoana sa, poartă totdeauna de 
grijă celor care lucrează și cm 
sunt aproape în muncă. Dacă se î - 
tâmpla ca vreunul din colaboratorii 
săi se îmbolnăvească, nu uita nicio
dată să întrebe cum să sim.e. N« 
s’a întâmplat vreodată ca în mo
mente grele să nu vină în ajutor.

...X.castă atitudine consecventă te 
grijă și atenț e pentru oameni se 
manifestă și în onluitu.'inea lui Sta
lin față de cadre — ..fondul de aur 
al r.arlidu'.ui și al statului nostru’’. 
Sta'in apare în toată măreția, a- 
lunci când învață pe conducă ori să 
acorde cea mai mare a enție și so i- 
ciluăinr oamenilor muncii. ce • 
„mari” ca și celor ț,m:ci”, în o ice 
ramură de activi a e, să facă total 
pentru a-i ridica, săi aju'e când au 
nevoie de sprijin, să-i încurajeze Ia 
primele lor succese, să le deschidă 
drumul în viață ele.

1 oziuca staliuistă a grijii față de 
om, a fost primită cu a. âncă re
cunoștință de toată popu'ația țăr i 
noastre. Din area^tă lozincă, pl nă 
de dragos'e sinceră și cadă față' 
de oameni, ne apare Sta'in, om 
admirabil, „prie enul și părintele”’, 
cum îl numesc cu entuziasm și pei

ta paț. j.



■XOM1 NOf

STALIN
învățătorul și Prietenul omenirii

„Primul volum al Operelor lui
■ - "V. BtaUn“ ’

ftluMare dta 9*5 Lol
huna dreptate, marile masse ale
«toporului.

Neobosita sa grijă de oameni, sim- 
t»Uia-ei sa, miș. ă‘oarea sa simpatie 
și dfcli alele lață de tați cel v mun. 
••sc, fac din tovarășul Slalin pric- 
tenul cel mai apropiat al tuturor 
oameni'or muncii . Din loa e colțuiile 
palriei noastre imense, sosesc zi - 
■ ic puhoi scriso.ile adresate tovară. 
șului Sla'in. Oamen'i noștri i se au 
dresează în chestiunile cele mai di
ferite: i se cer lămuriri cu privire 

la teoria și poli i a paridului;
1 •< cere părerea asupra vreunui 
tratat de știință, a unui s e lariu, ta- 
1>1ou. asupra unei invenț i, a une; 
cărți, pie-e. sculpturi; i se semna
lează abateri dela linia partidului 
îuir’o organizație loca'ă, la o în
treprindere sau în vreun colhoz; i 
se adresează re famații cu privire la 
unele neajunsuri sau diforrnîri bi
rocratice în activitatea aparatului de 
itat sovietic sau în administrația! 
vreunei întreprinderi; i se trimit 
cereri de reprim re în partid, tot' 
tui i se adiesează oarnen i când vor 
ai obțină o muncă mai potrivită 
capacităților și ta'en e’or personale; 
i se cere sfatul în chestiuni de tra
tament medical, în chestiuni perso
nale, familiare etc., o mulțime de 
•crisori îi adrp.sează copiii, pione- 
rii și școlarii. In simple și emo
ționante răvășele, copiii ii împăr
tășesc succesele lor școlare, dorința 
lor de a deveni cetățeni demni de 
marea lor țară, de a fi asemeni lui 
Slalin Numeroase sunt scrisorile din 
partea muncitorilor din toate ramu
rile de activitate: scrisoii în care îi- 
mulțumesc călduros cu cuvinte sim
ple și mișcătoare, pentru ajutorul 
dat, scrisori în care îi împărtășesc 
bucuriile din viața lor de muncitori. 
Primește nenumărate felicitări și- 
urări.

Tovarășului Stalin i se trimit dea.

Părintele nostru
,**••••

29 Octombrie 1937. O întâlnire 
■ conducătorilor partidului și ai gu
vernului cu muncilorii fruntași dn 
industria melalurguă și carboniferă. 
Asistă: tovarășul Salin cu tovarășii 
săi de luptă. Iau cuvântul tovarășiil 
Kaganovici, Mololov. VorOșilov.

Tovarășul Stalin stă de vorbă cu 
metaiurgiștii, cu minerii.

Voiam și eu să mă apropii de 
tovarășul Stalin, să-i vorbesc, dar 
mă sfiam. Peste câteva minute to
varășul Stalin sc apropie el de mine.' 
îmi strânse mâna, mă duse spre ma
nă și mă întrebă:

— D« e te sfiești și nu te apropii!?
Și tovarășul Sialin îmi explică:
- Stăm cam prost cu cărbunele 

■i v'ani chemai încoace...
— Și totuși treaba are să por-, 

nească și vom avea cărbune cât ne

Publicațiune de licitație
Având fn vedere hotărîrca Adu, 

nării generale din 31 Martie a. c. 
deciziunea de încetarea activității 
Nr 681.145 la Min. Ind. și Com. 
din 22 Mai a. c., precum și disp. 
art. 205 din c. com. rom.

Consiliul lichidatorilor fixează ter
men de vânzare prin licilatie pu
blică pe ziua de 21 Dec. 1948 orele 
15 p. m. la sediul Socielății din Istr. 
Avram lancu 6, cu care ocazie se 
va vinde întreg inventarul mob.l al 
Soc. compus din vase, aranjamente, 
fabrica de sifon și berărie și di
verse creanțe dubioase, conform in
ventarului ce se poate vedea zilnic! 
la sediul Soc.

Prețul de strigare șe va fixa 
cu ocazia licitației.

Licitația se face numai pe bahi 
gata. Creditorii înscriși în registre 
plot concura Ia licitație fără a fi 
obligați a depune vreo sumă de 
bani până Ia concurența sumei cu 
care figurează tn registre.

Consiliul lichidatorilor 

semeni mulle daruri Tr mit _o, ii 
și adulți, munriloii și colhozuri, 
inte'ectua'i și simple g.ispo 'ine. tri
mit daiuri inva'izii Și ele sut de 
tot Ic ul — începând cu de enid lu
crat de mina ncsig Iră a unui copil 
pe o simplă coa'ă de hârtie, până 
la lucrări de artă de mare valoare, 
rod al mullor ani de muncă încor
dată, O colhoznică bătrână îi mul
țumești' tovarășului Stalin pentru 
viata fericilă pe -are o trăiește a- 
cuin și-1 roaga să primească în dar 
o vacă' tovarășul Salin i-a mul, 
(umil călduros si a sfă ud-o săsi jăs 
treze vaca, pentru.ă el nu are ne
voie de ea și să îngr j ască de ea 
ca de uu dai de a tovarășul Stalin. 
Un cetățean decorat pen ru meritele; 
sale fată de Patrie, roagă pe tova
rășul Slalin să i r>r mea-.că în dar 
decorația sa ca iei mai deslo nid 
fiu al tării Res i’uindii.i decorația, 
tovarășul S'al n spune în răspunsul 
său că de.orat i e sunt făcute nu 
pentru cei ca e, și fără de ele, sunt 
cunoscuți deja, ci mai cu seamă t>en-i 
tru acei eroi prea puțin cunoscută 
și care trebue să devină cunoscute 
tuturor.

Acest puhoi de scrisori, fe'icitări 
și daruri sunt martor a vie a legă
turilor strânse dintre tovarășul Sta 
lin și poporul sovie ic. Omul cel 
mai ap-eia', frate'e cel mai bun 
și părinte, tuturor celor ce muncesc, 
omul ce! mai simplu, cel mai mo
dest. înzestrat cu o inimă caldă șii 
o adâncă sensibilitate, omul către 
care se îndreaptă toți pentru un 
sfat, pentru ași împărtăși bucuriile 
pentru a cere ajutor în ci pe grele; 
omul care a devenit subiec, de poe
zie. despre care grăesc cântecele 
și în jurul căruia se țes legende; f u, 
credincios al poporu u , al oamenilor 
muncii; astfel trăiește tovarășui 
Slalin în conș.iința tuturo elor co 
muncesc.

• «•«««•

trebue — i.am răspuns eu tovarăv 
irului Stalin. In Donbas, ticăloșia 
«u sabotat și ne-au cauzat pogubq 
destul de mari Nici până acum nu 
au tost crea'e condiții bune de muu 
•ăi pentru oameni Deaceea aveni 
Crea puțini cărbuni. Dacă vor fii 
create condiții de muncă mai bune, 
«runcilorii vor da mult cărbune.

- Așa e, spuse tovarășul Stalin. 
Când muncitorul nu va mai fi stin
gherit de nimeni și se va bucura! 
«— condiții mai bune de muncă, vom 
avea cărbuni Vom avea negreșit.

Am mai discu'at «■ Ia urmă i-am 
sous tovarășului Stalin;

— Acum urmez Ia Academie, voi 
căuta să termin stridiile cât mai cu
tând ca să mă duc să lucrez acolo 
unde voi fi tr.mis. Mă voi strădui 
Ai justific încrederea ce mi s’a 

acordat

69 ani dela nașterea
lui I. V. STALIN

(Urnuri tfa p*. L4j 
slujba luptei hotărîte pentru 
pace.

Asa ca îij trecut când defi
nea politica externă a Uniu
nii Sovietice ca o politică 
.impede, o politică a menți- 
uerii păcii, astăzi conduce 
popoarele sovietice în lupta 
dârză pentru crearea unei 
păci trainice, le conduce în 
lupta împotriva imperialiști 
lor ațâțători la răsboi.

Oamenii muncii din UD 
SS, clasa muncitoare de pe 
tot globul văd în tov. Sta 
lin nu numai pe marele lot 
conducător și dascăl dar și

Tovarășul Slu'in e a mulțumit. 
Mă întreba ciun o duc, ce (el de 
locuința am. l-ain i puns că o duc 
bine, locuința r burii La/flr
Aîoiseevi' i Kagai'ovicl a n ul o- 
nal gnia de mi ie

Tovară id Sl\'in ajjJîi 1 p’hnruf;
— Iu sâni a e? tav ni i'o< Slaba 

nov, Du ano., I ot v, Reabo a; ca 
ș a celorlalți:

In sănâla ei tnvaia u’ui ftima'M 
Korobov. In ănala ea lui Korcf»'/- 
ratăl, în sânăla(ei fiului :>ău, în 
nălatea intrigii fam 11 de fun-a. 
Iiști Koiobov! F e ca familia Ku- 
robov să nu rămână în urmă lațâ era 
noile metode de Iw ru.

Korobuv-ia.ă! jAs; tinse;
— Tovarâie Slalin, sunt Hfirân, 

<iar voi mun i d'u răspu'eri ca 3 
mdeplinesc dorința dumneavo'vil i a 
ți să fiu în Irun'ca nieia'u g ș'ilor. 

Până târziu uoa;4ea a durat con
voi b r i I rt ■ ' i • 1 n iu A o-
rilor parlidului și guvernului du. 
melalurg « i șl mine ii.

L.am a ti lat [’e tovtra. ul ■sja- 
îin Ia congie ul al XVIB-’ea al Par 
udului Comun st (b). Cine oare a> 
puica una vreodată acest discu»» 
istoric.

L.am văzut pe tovarășul Stalin.- 
îa defilările dela 1 Mar și 7 Noem 
urle. Cine ar putea u ta vreochta 
Întâlniri c conducătorului cu avia
tori! șl ar.J erl/11. cu tankldH șl 
infanteriști, cu maiiuarii și g.ăiu- 
cem!

Fe tovarășul S alin I-am văzut d* 
multe ori la tribuna mauzolcu]:ui, în 
mantaua av os aș sovie ic, cu mâna 
ridkalâ, chtmându-r.e să îna n an» 
sli înaintăm ine eu. Așa m:.e înt: 
plrit Li memorie, așa ÎI văd întot 
dcauna pe pă iiitc e nostru, ihemâr.. 
du-ne să înaiulăin. să înaintăm mt'- 
reu, spre victoria deplină.

tlmn lut Slalân

Pe ’ntreg largul tării, din pis
curi in piscuri 

De unde ia liberul vultur avânt. 
Lui Stalin, eroul și liberatorul, 
Norodu-i înaltă din inimi un cânt

Sub imnul ce arde ca roșii
stindarde 

Pășesc în coloane de front unitar 
Popoarele chemate spre ultima 

lupți, 
Din bezna robiei, cu Stalin

drept far.

Pe căi triumfale, citirea ’n-
frățiri 

Și ’n plaiuri române adânc a 
pătruns. 

Și mândri noi suntem că'n co
rul de najii 

Și inima noastră cântând a 
răspuns-

expresia voinței lor de pa
ce. De aceea pentru cei ce 
luptă — cu unelte pentru co.u 
struirea comunismului sa’u 
cu arma în mână pentru 
cucerirea libertății — cea de 
a 69-a aniversare a tov. Sta 
lin e o zi de mare sărbătoare 
un puternic imbold și o ga 
ranție a victoriei lor.

Citiți
îr. fiamr® zi

„Zori Mo!"

Editura P.M.R 1948
In revista Partidul Comunist (b) 

al IJR.S.S — ,,Bolșcvi/* a a; ărul 
o dotumcn'a ă prezentare a primu ui 
volum din Ope e de I. V. Slalin.

Milura PM.R • tra-fus 1 casta 
pentru a contribui la Înțelegerea 
temeinică a lucrărilor cuprinse în 
primul volum din Op< © d? I V. 
Slalin.

P'dda op - retor Iu' ', v tr’ ■ 
edi* un important eveniment în 
viața ideologiiă a > "uJ pa lid 
< ito'csc. | cn ruiă operele tovarășului 
Slain in « izea/ă uriașa exp ri Mită 
istorică a lup'ei pariidu’ui bolșevic 
pentru victoria revolutei socia
liste și conhliuirca societății 
cialiste

Primul volum din O, e e]e tovari- 
cuiul Sla’in ctipr ndc lucrări scrise 
în perioada dinte 1001 Apiiie 
1007, în pe io°.da când, ,,ideologa 
și politica Ie i i mului nu fusele 
deplin rlabota'i?’.

In ele. tov. S'a’in apară uni.aica 
leoricd și pa (ini revo uționa-<. în 
vederea îmb na i mișcării munci-» 
lorcș’i cu socialismul. Lupta munci
torilor căpătând un caracbT ool’i c 
tot mai pioaunțat, născând nete Ha
lca partidului s râm unit prin nrimt- 
piile fundamentale ți prin conc»A> 
ții'.c do ord n tactic”.

Un loc de frun'c îl ocupă lucrările 
consacra1 e apărării bizelor ideo.**. 
gice ale partidului marxist, ți a. 
nmn^ două ser o i d n CiTais ,.Ră* 
puns Social Democratului”, ,.Pe curt 
despic divergentele din partid'

Bazat pe ce’e arătate de Lenin 
Iov. Stalin demonstrează că rro>- 
(ariatul își însușeș e ușor ideile so- 
cialis’e. Dar pentiucă c' nu este 
în sta e rg e abortze so ia'ismul priji 
proprii © lui forțe, îmbi. arta mișcări 
mun Horești cu so a i mu' este po
sibilă nurna piii introducerea teo
riei st'iufifice a social mulu? dii 
afai 4.

Lucrarea .C'asa pro’eîarilor și par
tidul pro’etarilor”’ care dea-emenes 
face parte din voi. I al Operele 
iov S a in apără principiul le inist 1 
construirii partidului, interese'e vi
tale ale clasei muncitoare și partidu- 
ei chemat a fi organizația comba
tiva a proletarfor caie luptă.

tn articolul ,,Cum înțelege social

P^UL LUCHI XN: 
Despre partidul clasei muncitoare

Editura P.M.R.
In această lucrare, autorul ne a- 

rală bize'e idcologi.e, organ'zatc- 
rice, tactice și teoretice eu care în
vățătura lui Lenin și S a in a înar
mat partidul clasei muncitoare.

Clasa mun;iloa e — spune auto
rul — penlra a putea porni cu suc
ces a:aiul îmno'riva fortărețelor ca- 
pita'i tu u , a e nevoie de un par
tid caaabi s’o coaducă 'a lupla im- 
Ipotriva impe.ia ismu ui, li lu ta 
pe.atru cucerirea puterii si în care 
scop să știe să fo'osească toate re
zervele în sta-e să ajute 'a răstur
na ea od oa-ei orânc'u ri capitaliste

Ace,t partid de tip nou a fo t 
creat de Lenin și Stă n.

Niciun partid nu s’a bacurat de 
o atât de teme nică î a nu c ideo. 
logică, politică și teo e i.ă ca P. 
C (b) al U R.S.S.

P C. (b) a! U.R S.S. s’a întărit 
și că it î.a lupta revoluț onară dusă 
contra dușmani or c asei muncitoare

Deaceca. învățămintele și expe
riența P.C. (b) a! U.R S.S. expe. 
riență istorică de însemnătate mon 
dială tiebue să servească oricărui 
partid mui iloiesc ce pășește la rea
lizarea socialismului și nici nu s 
poate concepe un partid al c asei 
~ untitOH'» Care «f ,■><? . voce < n
tara acestor experiențe și învățături.- 

înde; ărtându-se de linia tiasată 
de experiența P.C. (b) al L' R S S. 
clica lui Tiito a trădat cauza munci, 
lorilor și a împns Jugoslavia pe 
calea degenerării îuir’o ie;ub că 
burgheză, în so'da imperialismului 
american.

In prima parle a lucră-ii sale, 
P Luchia.i fa e o expunere a prin
cipiilor ce alau Ia baza partidului

52 pag. — lei 15 
democrația prob'tu.a n.tționa’#'\ Iov 
s’a'in dr.ineșîe fondul ] .obl rnci iih- 
tionale asa cum o inie ege proL 
rialul .pentru victor a p-o'etJiia- 
tului în lur. a c ca e o du t «1f ne
voie di unirea Iu u or muncituii c 
i ii a de 1 chi-e de naționali ate. Ară
tând trebue □a li e exp'i-e pro- 
’nlaiilor dv dif rite naționali ații, 
mporlanța UNITARII in c ©selor tor 

rtnlru victoria în lupla ce o diu:
Fundan eifc-ld 5 i< ia le i ni~ ă a 

t »n f mart-fl rc-v L •
evo utiv demonali ă tov. S'alm a 
«ritat în"Ho seamă de lucrări ru- 
crin-e in vo'. 1 a: Forța principală 
a u.eslci levoiutb este p oeUrialul 
d*la orj;P și sate, iar s'cgaiul ei 
e.te partidul mun itoiesc soc a'-dc- 
moi-ial”. La ung estil al IV-țc.» U 
l)M,S.DR. <n 1Q06 tovarășul Sfa- 
lin în di' ur.ul ..Desr.rc momen’uL 
• 1 <1 /" c; ■ in ( 4 în vo’. 3 a 
râlai în Je.-ă ura <u divergentele din 
iart id < ă nu e do 1 b I decât • .Sau 
hruemoira rio’etaria u ui, sau hegt- 
•noma burghezie deuio^raic” — 
nimtrucă 'a p.ir'id nrob'ema te 
au ne în f<’U. următor: în revolu
ția a ludla, p. o’etariaîul conți ent 
Irebu.1 să iie hegemon, sau t bun 
<4 se tâias ă în coada democraților 
burghezi.

Joi. 1 «c încheie cu lucrarea -A- 
nadii-m sau sociali, m” în care sunt 
Umurile bazc’e teoretic»- ale par- 
lidu'ui mai xi l-materia i mul dialec 
tic si fn « ia'ismul istoiic, ( roblc- 
melp rrvi I t’-i sori.• • d c
latinii pro e ar a(u ui însemnătatea 
parlidului marxist, conducăiorul po
litic al c|a®e muncitoare.

Den.om (rând <u profunzime princi
piul legăturii indi olubi e dimre so- 
■ialismul rrolelar $i concepția ma
terial ismu u dialc ic asupra lumii, 
tov. Sla’in a <on ribu t la O[ era d« 
pregătire teo e i ă a part dului bol
șevic la ope a de educare a cadre
lor partiduhii

Tov. Slalin a .'i:ătat în această 
lucra c ca baza ie a e ică a socialis
mului ști nțî.'i este te ria materia
listă a lui Aînrx i Engets, <ă b za 
tactică a socia’ismuui ș iințifij este 
teoria lupei de clasă intransigentă, 
icare e arma cea mai bună în r ii de 
proletariatului. 4

Pag. 74. — lei 20
de tip nou, așa cum sunt sin et zale 
în lucrările lui Len n și S a.ia, iar 
în a doua parie, dupi un scurt is
toric al nașterii par idu ui de tip nou 
în țara noastră, al de-col irii srle în 
condiți le Sj eci i - ae țării noas e, 
autorul arată cum, înarmat cu ex e- 
riența P.C. (b) al U.R.S.S. P'.iicut 
nostru a lichidat slab ciuri e trecu
tului și pornește ho ă :t la îîtăr rea 
sa. pentru realizarea so.iaiis nul ii.

Ca partid de tip nou, Partidul 
Muncitoresc Român duce o iu tî 
neîncetată împotriva tuturor rămă
șițelor exp oala oare a muncitorimii, 
contra chiaburilor exploatator al 
țărănimii muncitoare; în fruntea în
tregului popor muncitor duce Iup;a 
pentru realizarea soaie.ății speialis e 

Partidul Mun.ito esc Ro.nân, păs
trează ca sfințenie trad ția .‘ducă.jt 
cadieor sa e în spirit len nist și ur
mând experiența P C. (b> al U.R 
S S. a reu .it să păstreze o p. rma- 
nciiă lega.ură cu massa. și es e
— a;a cu n ne invață tov. Stalin — 
nu nuna ga a de a învăța masse e 
da. și de a învăța dela masse.

Pa lidul -o o ește în permane ți 
arma <r t:c i și autom.i.i | a ml 
care educă și invață cadre e s.ie 
scoțând învățăminte’e din greșc. le 
muncii de par d, ind ep a e a timp.

Acum partidul nos.rtt pă-eș.e la o 
nouă ap'.- 1 e a învățături ’enir.i-t. 
stalin; e. a \e ifi.a ea a< irului <e 
partid.

,,Partidul se întărește crin cu ă- 
țitea sa de elementele oportuniste’’
— spune tov. Stalin. A easti Veri
ficai e a activulu de partid va î.i. 
țări partidul și va ta e realizabile 
sarcinile istorice deosebic de grele ale 
momentului actual.
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Oîn inocii in frunte...
In cadrul întrecerile socialiste dintre exploatările 

carbonifere din Valea Jiului

Minerii din Aninoasa și-au recucerit 
locul de frunte

*

După 7 Noembrie. minerii din Aninoasa s’au situai in coada 
clasamentului întrecerilor socialiste dintre exploatările carboni
fere din Valea Jiului. Acest lucru n’a fost prea plăcut pentru 
ei. Doar câștigaseră de ă ori drapelul producției și nu se putea 
ca tocmai in întâmpinarea primei aniversări a Republicii noastre 
Populare să rămână m coadă. Treaba asta i-a frământat mult 
La ședințele org. do Partid, sindicale și ale Comisiei de produc
ție au frământat adânc cauzele 
târâri șt au trecut la fapte.
Raț ona'izâri'e in muncA au a^us 
un aperi Însemnat in creșterea 

producției

Nf sunt ciino«cu'e simplele dar b’.i- 
nele rațion.'i'izări în mun<* hrrc'dn^

care 
însemnați 
f5ră efor-

de ș«fi de grupe Andri-a Ludovic în 
abafaje'e fron ale și Ba na Alexandru 
In abr.taje’e cameră prin 
»oa'f obțin o creștere 
a productivității muncii 
turi rieobișnui e. Raționa’izarea tov. 
Bai na a fost extinsă în alte cinei »- 
baiaje din mina Aninoasa, în care 
•e oHiii depășiri de norma pana, 
la 160 la sulă. In abitajul frontal 
«xrdoatat după raționalizarea io». 
Andrica Ludovic se obțin dcaseru^ 
nea denasiri însemnate.

In prezent se lucrează intens pen
tru extinderea raționalizării lui Bar- 
nft în toate abatajele cameră dio 
■ ina Aninoasa
Prin slmp'fcar a transporturilor 

s'a îmbunătățit munca

Minerii din Aninoasa său ci bun» 
des 1 ușurare a muncii în ni nă. '• 
tinde în ma-e măsură de buna flinc- 
tioi.a e și organ zare a transpor
tul ihn subterane. De aceea, ei au 
Irecu la muncă pentru simplifica 
nea transporturilor. Până nu <!e 
mul! oiatra și sislul din sectorul 
și Ii Pr.-o u, e u scoast la «u»r« 
Ura prin puțul sectorului I Ani
ni a a < e nde erau ’rans » r a eîn 
halda situată lângă putui sectorului 
Priboiu. Acum, p.atra e scoasă di
rect prin puful sectorului Prjboui 
Prin această simplificare, circulați» 
pe galeriile m.nei a fost desconges- 
lionaiă, dându-se astfel posibilitatea 

transporturile de lemn prntru ar- 
ma: ea abata,elor și de cărbune din 
abatajele la suprafață, să se facă 
U timp și mai rapid. De curând 
»u fost terminate galerii noi pen
tru simplificarea transporturilor, 
Tua e acestea alături Je o bună în
treținere a liniilor fe ate, a vagone- 
teJor și a locomotivelor, precum șii 
ui 111 evitarea caramboalelor și a 
deracrilor, au dus la o bună func
ționare a transporturilor subterane

Acum minerii primesc materialul 
temnos Ia timp, tar vagonetele soaie 
pentru încărcarea cărbunelui sunt slu 
ficiente, datorită cărui fapt debitul 
de cărbune al abatajelor nu poat» 
ti plafonat.

Mina Aninoasa o mfeatizată 
aproape complect.

Până acum câteva luni. în toată 
«una Aninoasa erau numai două « 
bataje mecanizate. Insă atât mi 
uem câl ți muncitoiii atelierelor de 
Crup și.au dat seama că extinderea 
mecanizării însemnează o produc
ție mai mare cu eforturi mai mid

Salariații Primăriei 
să lucreze în zilele

Salariații Primăriei orașu - 
lui Dieva, entuziasmați de e 
xemplul in muncă pe cate 
l-au dat muncitorii din în
treaga țară, au luat și ei ho 
tărirea ca zilele de 24 și

> Decembrie să le considere zi

rămânerii în urmă, au luai ho-

I

Și, au trecut la acțiune. Cu ma
teriale primite din U.R S.S. p:io 
eonfe.t onaiea de scocuri oscilante 
și cratere din materiale vechi, prin 
reruneiea ia funcțiune a ckclromo- 
'oarelor scoa-.e din uz. electricienii 
și mecanicii au mecanizat rână in 
prezent 10 abataje. A.um se dă 
bătalia centru mecanizarea ultim lor 
abalaje, precum și pentru întreține
rea cât mai bună a mecanizării e- , 
xialeute.

Dar uu numai atât. Chiar înain
tările in piatră au fost mecanizate. 
Din cimili.ele de fier vechi, au fost 
scoase și repuse în funcțiune 3 în. 
eărcăloare mecanice, prin a căror 
utilizare productivitatea muncii în 
aceste lucrări a înregistrat o creș
tere simțitoare.
Antrenarea in muncă a munci 
torilor nm și înUrirsa disciplinei 
in muncă au adus « contribuția în
semnată la mărirea producției 

50 la sută dintre muncitorii minei 
Aninoasa sunt noi veniți d£:i alte 
părfi ale tării, P ană acum ei n’au 
cunoscut mineritul. La început, noii 
veniti erau priviți de către mineiii 
vechi drept o greutate în mun.
că. Insă organizația de Partid, a 
arătat minerilor vechi că munca nu 
se poale face fără oameni, că e 

datoria lor să-i înconjoare cu 
dragoste, să.i antreneze în muncă 
ti să luole pentru ridicarea nivelului 
lor profesional.

Aținerii vechi au înțeles acest lu
cru. Au văzul că atitudinea lor de 
respingere a noilor ven ți este gre. 
silă si au trecut la muncă, anlie- 
«ându-i alături de ei și împărtășind 
noilor veniti experiența lor.

Astăzi, grupe ca acelea ale lui 
Barna Alexandru, Săcăluș Petru, Col- 
da loan, Balinț loan și altele, în 
care procentajul noilor veniți trece 
•<- 50 la sută, sunt fruntașe iu 
muncă, depășind normele zilnic cu 
-âte 30—150 la sută.

Totodată s’a dat o bătălie pen- 
Irn întărirea disciplinei în muncă 
Absențele nemotivate au scăzut, iar 
înlârzierele. actele de indiscii lins 
și neglijență sunt tot mai rare.

.Eforturile muncitorilor 
din Aninoasa pentru introdu 
cerea și extindererea raționa 
lizărilor, pentru mecanizarea 
abatajelor, pentru antrena 
rea în muncă a noilor veniți, 
precum și intensificarea în
trecerilor socialiste și în 
tărirea disciplinei în muncă, 
nu au rămas fără rezultat. 
Dela locul codaș lață de ce 
lelalte exploatări, minerii din 
Aninoasa s’au situat din nou

din Deva, au hotărît 
de 24 ?i 3! Dec.
le de lucru pentru a contri 
bui cu munca lor la rezolva 
rea cât mai rapidă a lucrări 
lor lor.

întruniți într o adunare, ei 
au votat o moțiune în acest 
sens. 

în frunte, cu o depășire a 
programului de producție 
de 7 la sulă.

Insă, diagrama producției 
lor urcă mereu pciitrucă mi 
nerii din Aninoasa sunt 1 o 
tărîți să întâmpina pruna 
aniversare a scumpei noastre 
Republicii Populare cu oprO, 
ducție cât mai mare, mai ca 
litativă și mai ieftină.

I. Branea

Știri și fapte din Țsra Socialismului
Calea ferată va străbate

Stepa flămândă117»
Calea fcrată transcazahsta 

nă Montă — Ciu este una 
din consti uctiile cele mai 
mari ale planului cincinal 
postbelic. Această importări 
tă'cale ferată va scurta cu 
2.000 km. diurnul dela ca
pitala Kazahstanului, Alma- 
Ata, până la importantul 
centru industrial al Rt-pu - 
blicii Cazahe - Karaganda,

Muncitorii din 12 regiuni 
ale Kazahstanului participă 
la consti ucția norii linii fe
rate, Au și lost făcute 3 mi-

a a g ■irigațieaRari lucrări da
în „Stepa flămândă

Coli o tiîcii și muncitorii 
sovhozurilor din As a Cen
trală îndeplinesc cu succes 
planul de producție și livra
re a produselor agricole.

Astfel. Republica Cazabă a 
îndeplinit înainte de termen 
planul producției, livrând cu 
1.250.0000 î.țgr. mai mult unt 
decât în 1947.

In republica Turcmtină pla 
nul livrărilor de cereale și 
orez a fost depășit cu 700 
mii ktrr., în comnarație cu 
anul trecut.

Colhozurile Republicci 
Tadiice au realizat înainte 
de termen planul livrărilor 
de. fructe proaspete și uscate. 
Ele au vândut SEtuLi pe
ste plan cantități însemna
te de fructe proaspete și us 
cate. Cultivatorii de bumbac 
din regiunile Iurhan și Kaș 
ka Darinsk din Republica 
Uzbecă, au fost primii care 
au îndeplinit planul de livra 
re a bumbacului. Numai cel 
hoznicii regiunei țurhan-Da- 
rinsk au vândut Statului cu 
14.000 tone mai mult bum 
bac decât în anul cu cea mai 
bună recoltă - 1941. Colhoz 
nicii l.vrează Statului numai 
bumbac de primă calitate.

In prezent, zeci de mii do 
colhoznici uzbeci au pornit 
la muncă în opera de co 1- 
strucție și irigație-

Unelte agricole în valoare db 4281.349 Iei 
distribuite cooperativelor din județ spre a fi 

închiriate țărănimii muncitoare
Prin Federala Deva, s’au 

distribuit cooperativelor să
tești din județul nostru — 
sub formă de cred t — unei 
te «grîcolr car- vor fi închiria 
te țâr;inilor să'aci. la un 
preț fo.irte îedus.

Uneltele repartizate până 
acum sunt în valoare de 4 
milioane 281.349 lei șî tre- 
buesc achitate federalei r’e 
către cooperative intr'un ier 
men de 3 ani. 25 • ooperati 
vc sătești au primit până în 
prezent asemenea une’te a- 
gricole, printre care: 180 Ap 
pluguri, 120 grape de câmp, 
80 semănă ori de porumb, 6 
de vânturători, 120 de p.ă 1

lioane de metri cub de săpă
turi. Odată cu lucrările de 
terasament care înaintează 
în adâncul deșertului se ri 
dică si casele constructori 
lor.

folefonul, radioul. avioa 
nele care aduc zilnic ziare și 
scrisori, transporturile de 
material • dc construcție și 
alimente, au yc ninbat com
plect pustiul, trezindu-1 la via 
ță, prin munca și dinamismul 
oamenilor sovietici. 

In apropiere de Ortozde,. 
cel mai mare bazin d n valea 
Fargana, se construește un 
uriaș dig de piatră înalt de 
50 metri. Capacitatea ha i
nului va fi mărită până la o 
sută de milioane de metri 
cubi. Datorită lucră ilor care 
vor fi executate, reze.vonul 
bazinului de apă d n Katta . 
Kurgan va asigura câmpii
lor din valea Zeravan 500 
milioane de metri cubi de a- 
pă. In acelaș timp se fac 
mari lucrări de irigație în
>> Stepa flămândă”.

Succesul uzinei 
metalurgice 
„Stankolit“

Uzina ,’Stankolit" a 
una din primele uzine din 
.Moscova care a terminat 
înainte de termen planul a 
nual de producție. Patru 
brigăzi de 
stei uzine 
mentul să 
nic 2 — 3

>> lo-t

turnători' ale ace 
și-au luat angaja 
îndeplinească zil 

norme.

Depășirea planului 
anual de producție 

de motoare electrice
Tn uzinele ,,Lcnin” se des 

fășoară cu succes producția

toafe 35 tocătoare 'de nutreț, 
30 tocătoare de sfeclă,6piu 
guri speciale d n Uniunea So 
vietică, o presă de fân și 27 
batoze de porumb.

Ciija Guvernului este in 
dreptatâ mereu spre țini 
mea muncitoare, pentru a-i 
îmbunătăți traiul. Flecar ■ ță 
t.m muncitor care va lua u 
nclte spre închiriere dela co 
operative, trebuc să îngri . 
jească de ele. Cooperativele 
care au primit ac -ste Imnuri, 
au datoria să Ie păstreze în 
cele mai bune condițiuni. 
pentru a putea f j folosite un 
timp cât mai îndelungat.

motoarelor electrice pentru 
minele și Exploatările ne 
trolifere. Uzina a și piod'is 
mașini pentru planul anual, 
în valoare de 7.0 0000 ru
ble.

Uzinele din Moscova 
au împlinit înainte de 
turmen planul de 
producție

Uzina care a atins 
nivelul de producție 

programat pe anul1950
Uzina ^Boreț" din ^fosco 

va produce aparate și insta 
latii pentru industria petroli
feră Această uzină a atins 
nivelul de producție progra 
mat pentru anul 1950 In lu 
na Noembrie a acestui an, 
uzina a început să fabrice ma 
șini noui — turbine de aburi 
Pentru exploatările petrolife
ra

Producția globală a uzinei 
în 11 luni a anului curent a 
crescut, comparativ cu ace - 
iași perioadă din anul trecut 
cu 28 la sută. Uzina a rea 
lizat în 11 luni o economie 
peste plan în valoare de 17 
milioane ruble.

In urma unei grave erori tipo
grafice, in Nr. 704 al ziarului 
nostru, s'a strecurat o condam
nabilă greșeală.

Facem deci cuvenita rectifica
re introducerii reportajului din 
pag. 1. intitulat „MUNCITORII 
FABRICEI DE MARMELADA 
DIN HAȚEG, INTĂ.MPINĂ 
PRIMA ANIVERSARE A RE
PUBLICII NOASTRE POPU
LARE CU PROGRAMUL 
ANUAL DEPĂȘIT" care se va 
citi :

La marginea orașului Hațeg, 
se află singura fabrică de mar
meladă din județul nostru. SUB 
REGIMURILE TRECUTE A- 
CEASTA FABRICA ERA MAI 
MULT IN STAGNARE.

Ump n butolll d

Aragaz 6T
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Desbaterile Congresului Partidului 
Unic Muncitoresc Polonez

vaRȘOVIA, 20 (Rador;. 
La Congiesul de unificare al 
Partidelor muncitorești- au 
mai luat cuvântul aducând 
salutul partidelor lor Dad, 
membru în C. C. al Partidu 
lui Comunist Sud African, se 
natorol Scoccim.iro, membru 
Î11 C. C. al Partidului Comu 
nist Italian. Uribe, rnerrbm 
în Biroul Politic nl C. C. ai 
Partiduiui Comunist Spaniol 
și Jean Lea ve Secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Belgian.

l«i urma discuțiilor asupra 
rapoartelor pr>rmte de Bolei 
Uv Bierut și Cyrankiewtcz, 
au luat cuvântul Zawadavcki, 
Tadeus Cwik, Goinufka și 
Iakub Berman.

încheind desbaterile asu
pra bazelor ideologice ale 
Partidul»! U otc Muncitoresc, 
Boleslav Beruf a arătat că 
Partidul Uric Munc’toresc ex 
primă unitatea de fapt a In

trugei clase nimicitoare polo 
»jeze pj baza ideologică m o 
xista leninistă- El a arătat a 
doi că statul de democrația 
populară are ca funcțiune 
fundamentală lichidarea ele 
meritelor capitaliste și con . 
«tnrirea socialismului.

Partidul Unic Muncitoresc, 
a sdus Bierut, poate realiza 
astăzi mult mai ușor sarcinile 
sale dat fiind că unif trea 
a înlaru î- crederea adie- 
lor în Partid. Acest lucru a 
iost dovedit de Congres și 
de atitudinea masselor muu- 
citnaro față de Congres.

In încheiere, Bierut a dccl
C.'lt :

,.Partidul are astăzi un pro 
gram de unitate. Acestea vor 
da putința de a strânge în. 
jurul său pe cei mai buni fii 
al clasei muncitoare, massele 
largi ale oamenilor muncii. 
Dentm a duce lupta pentru 
construirea socialismul ui".

„Utilitariștii yaskei vor sâ transforma armata 
americană în instrumental provocărilor lor milita

riste, servind interesele Wall Streetalui ‘
Voce 

luate
Scrie ziarul „La 

militar/
da Mexico1* 

Statele Unite
ridicându-38 împătrii/1 măsurilor 
în țările Ameritii Latine

20 (Rador). — Zia- 
di Mexico” pub. c* 
care critică măsurii» 
de Statele Unite l> 
Latine. Articolul con-

permile mciodalB 
carne de Iun pentru 
pirațiilor Slaie or Cai.» li donanația 
motid a S Forțele progresÎ6le mexi.

wrveajjcă drept 
satisfacerea i-

cane mc vor iinpolrivi cu 
cnaneueor ntililariș ilor *nn*c >4 
uiccreărilor lor <lr a j-tni a 
mexican* armatei americanei.

Intensificarea luptelor de 
partizani in Coreea de Sud 

Unitățile militare se revoltă 
împotriva guvernului marionetă 

pușcă pe țăran i neînarmați 
și dă foc centrelor locuite. 
Sate întregi au fost înceti 
diate în mai multe părți din 
Coreea de Sud. Intr’un di 
strict au fost încediate 120 
locuințe, iar în altul. :Oi 
de locuințe, după cum anun 

în încheiere postul de ra- 
’Lo Phyongyang.

Phyongyang, 20 (Rador). 
Postul de radio F hyongyang 
anunță că în Coreea de Sud. 
unitățile militare care s’au 
revoltat împotriva guverna 
lui marionetă desfă oară o 
perațiuni de partizani. La o 
Decembrie, regimentul Nr. 
6 s’a revoltat la Pokeu și 
duce acum lupte împotriva 
,,guvernului" marioneta d u 
Coreea și S’id.

Conflicte armate au a» ut 
loc în vecinătatea orașului 
Sunchon, unde partizanii au 
ucis cu ocazia ciocnirilor 
pioduse, un mare număr de 
oolițiști. Au avut loc dc.aie 
menea ciocniri în multei părți 
din provii»' 1 Kundiu, în re
giunea mm t lui Dira. pe in 
e ila Kedziu,

Politia, exasperată d ■ in
succesul acțiunilor sale îm

NEW.YORK, 
rul „l a Voe 
un articol in 
militar* luate 
țările America
damna guvernul mexican pentru set*- 
aaiea tratatului «lela Rio de Jineiro, 
cu privire la „apararea conlinemo 
lui”, obligând astfel armarele na
ționale ale fârilor din America La
tină să sc supună dominațjeiei ațâ
țătorilor la răsboi americani .

Examinând acliviia.ea misiunii mi
litare americane, care a vizitat de 
curând Alexicul, ziarul sere: ,.Mi- 
litariștii yankei vor să transforme 
armata mexicană în instrumentul 
provocărilor lor militariste, servind 
interese e Walj-S ree 11 ui Miptarfștil 
americani se servesc de tratatul dela 
R10 de Janeiro pentru a alrage A- 
merlca Latină în aventurile agresive 
nebunești Împotriva Uniunii Sovie
tice, democrațiilor populare ți po
poarelor libere ale lumi.”.

Ziarul arată că poporul va ști 
să pună capăt aventurilor imperia
liste ale Statelor Unite în Mexico 
și în celelalte țări din America! 
Latină.

..Poporul și armata noastră — 
scrie în încheiere z arul — nu vor

Arestarea Secretarului Congresului 
american pentru apărarea drepturilor 

cetățenești de către autoritățile canadiene
SEW-YORK. 20 (Rador) — Con

gresul american pentru apărarea, 
drepturilor cetățenești a adresat un 
r/rolest guvernului canadian in le
gătură cu arestarea lui Patterson, se
cretarul Congresului.

Patterson a fost arestat acum câ
teva zile, la sosirea lui în Torento.

„Congresul pentru apararea «F- 
‘urilor cetățenești” a adresat 4 a- 
-emenca un mesagiu r>.ș»arlai»e «*■ 
'ui de Stat, cerând ca guveraid S a- 
lelor Uni.e să proiecteze la rândiâ 
său pe lângă guvernul canad za •» 
legătură cu arestarea lu( P ■ -^x.

1 
I

Un vai inflaționist neinai cunoscut 
încă provocat în Japonia

de chelfuelile de întrefnere ale trupelor de ocupația 
americane.

■ii Reuter. anunță că Deoir 
1am-nr.1l <k- Stat i mi:iish» 
tul Armate’ din Statele I ’■ 
te u con-tatat ,,un fe -* 
mu-n de inflație generală «a 
r-, persistă și se de->volÎ8 
din ce in ce In această 
Iară".

In aceiași ordine de id -i a 
gcnțja France Press s. X 

niază faptul < ă cc-tcUrile e • 
«ornice japoneze sunt foa.te 
îngrijorat^ din cauză că chel 
tuelile de întreținere ac ter
țelor de opoziție ale State
lor Unite, au răsturnat buge
tul și au provocat un val 5b- 
flaîiomst de o amploare ne
maicunoscută încă

aceste cercuri se de U 
ră că toate promisiun.le anu 
ticane în legătură cu redresa 
rea economică a Japoniei tu 
au avut nici o urmare prac
tică.

WASHINGTON, 20 'R 1- 
clor). Comentând situația e 
conomica a Japoniei, agcii-

Lucrările Congresului Partidului 
Muncitoresc (Comunist) Bulgar

SOFIA 20 (Rador). — Co 
respondentul agenției Rador 
transmite: In ședința de Du

Greva funcționarilor de 
nci din Grecia

AT]£Na, 20 (Rador). — 
Funcționarii din cele mii 
mari bănci, Banca Naționa
lă a Greciei, Banca Agraiă 
si Banca de Credit, au dedă 
rat o grevă de avertisment 
.Ir- 24 de ore, în semn de 
protest față de refuzul mini-

Incheerea unui acord sovietc- 
f inia ridez privitor la schimbul 

pe 1949de mdrfuri

Moscova, 20 Rador . — 
In urma negocierlor incunu 

va'- i D su.c-s intre mii 
«tz.rttl Comerțului (Exterior 
al URSS și delegația corner 
cială finlandeză care se afla

ta Moscova, s’a încheiat la 
57 Decembr e un acord privi 
”?• la schimbul de mărfuri 
tntro URSS și Finlanda, pe 
2»1”! I j.Iq.

I Bulgar, Secretarul Ge 
al Partidului și preșe 
al Consiliului de Mini

I 
I

i

sterului de Finanțe de a a- 
corda un spor de salariu de 
20 la sută, spor prevăzut iu 
contractul colectiv și aprobat 
de comisia nponetară.

Funcționarii au avertizat 
că vor declara o grei S neli
mitată dacă până la 20 De
cembrie Ministerul de F'inan 
țe nu își va schimba hotărâ 
rea. —

In comunicatul publicat de 
funcționarii acestei bănci, se 
subliniază că toate permisiu
nile și asigurările pe care 
le-au prjrnit până acum din 
partea directorilor și diti par 
tea comisiei monetare cu pri 
vire la îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale funciț onari 
lor, nu au fost deOat o min- 
diună,

minică dimineața a celui de 
al cincilea Congres îl Par 
tidului Muncitoresc 'Comu 
irist) 
neral 
dinte
stri. Gheorghi Djmitrov, a 
început expunerea raportului 
Dclitic.

In momentul apariției sale 
la tribuna, Gheorghi Di . 
niit.-ov a fost salutat cu pU. 
femice ovații de către toți 
delegații.

Forțele armate populare 
au început ofensiva împo

triva orașului Tientsin
Știri primite dela Nanking 

anunță că Tientsin se află 
stare de asediu. Bubuituri 

le artikriei foițelor pOț ulare 
se aud din cte in ce iuti a- 
proape de oraș.

NANKING, 20 (Rador).— 
Franco Fresse anunță ca fo
tele armate populare de sud 
comanda generalului Lin 
Pao au început ofensiva îm
potriva orașului Tientsin.
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