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însușirea experienței
întrecerilor în producție trebue continuată

Muru itoiime 1 din judelui 
llo-lru 1 a și . ea dill. îritr. .1 
ga țara se afla de c.itva timp 
allgațala mtl'o scrie de intre 
■ < n in producție a i hor 
intensitate a atins im pun 1 
• ulminant in, preajma zilei de 
1 Hac

Al este Ulii. li 1)U simt de 
loc întâmplătoare. Odaia puterii» 
|x>litică donând.ta muncitori 
mea ^ub îndrumarea Partidu
lui Mum ilorcsc Român și-a 
dat -.vama ca numai priri 
inumcâ intensa, bine organiza 
ta. 1 ât mai raționala și cât 
niai țiroductiva, poale des 
lunța din gospodăria ei și a 
Statului, sțai( aț înapoiaț.c c.co 
nomica, culturala, ele igienă, 
ete ..

Pentru ași putea ating 
mai grabnic și cu mai mult 
<ucces țelurile propuse, i 1 
rândurile muncitorimii a a 
părut i. i colo, o noufi atitudi 
ne fața, de muncii, întrecerii, 
in producție. Inițiatorii in 
trecerilor, oamenii de Partid 
au dus o munca uriașă de 
l„murire a mas el 01 ;> 
supra rolului acestor intre- 
« cri astiizi gâsindu-ne în 
fața unei ade\ arate mișcări 
in care muncitorii tecținicie 
iui și toți oamenii muncți iu 
ptă pentnăa atinge și depăși 
programele de producție, de 
a mării productivitatea mun 
1 ii, de a mări calitatea pro
duselor, de a tni< șora pre
țul de cost al țrroduselor, 10a

le coHtiibumd ța 
ledu 1 11 di prețuri.

Paralel < u ,u t ast.i 
mumii voluntara 
lu.it au a . anțploar<' 
1 1I0111 aii 'rezolvat m. umili- 
| arți hp a brațelor de muu, 
ca. sau au dat ajutor unde lu< 
1 nil mergc.i mai grei; 
< ra ramas in unna

învingând sccptu ismul 
lor care nu admit».iu ».1 po.i 
te fi posibila refacerea in lu- 
-tiiala și a e< oiionm-i nați r 
nale 1 u utilajul uzat, ;nvc 
1 bit, 1 11 lipsuri de mașini ctc. 
zdrobind ibotajul dușmani
lor d»'inocrației, cl.is.r iminci 
toare a Mpvdit cit toate 
piedicile și greul ifile ce stau 
in lalea propășirii noastre r- 
eonomice pot li înlăturat» 
a dovedit »a muncitorii 
technkienii (lescalUrați <b e- 
xțiloatarea fala margini .1 
nui pumn de magnați finan
ciari dill 
]sot să-și 
fizice și 
imuri cu

Vneri 21 Mai 194S
I’i ciuturi din iunie {urilu Linti-ua!
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Luptând pentru ridicarea nivelului de trai al muncitorimii dela I. M. S. Hunedoara
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țara și străinătate, 
unească forțele lor 
morale, i ivind . Iu 
lotul iioni in îndu

I. BRANEA

(Continuare fn pag. IV-a) t

Cititi
I

in corpul ziarului
declarațiile leu» 

•Aaeslel la sesirea 

sa de la Stema cu 

privire la situația 

Tf. £. M.

Discursul 
iov. Miron 
Constantinescu 
rostit cu ocazia 
sărbătoririi cen
tenarului revo
luției din 1848

Cooperativa „VICTORIA”
a devenit lina dintre cele mai puternice unități cooperatiste din judot

... iii . «iîe» V.t
l

\ .1 jri.
IV- 1< 

>f.
1. t'\x .
mol'., i.if j't.1 
, A truT 1
itațile d<- .Ij 

.1:un. itor Im 
ie fol 
Xc.ig, Piraii 
r.iștă , < ir. 
funicui.trejc i 
Bunii 1 Plai

În

Unul <Jn rțnlrce n>un Jiuie.di 
i ihjporlaniJ ifco- I i □ jx care 

.<1 r intv -i .i>ii.’t‘ i M t In icaiti’i 
d'i.ira. i •

< »hi t riliva ,\'i-.oua’’ a I.M.
■ > t.ma ’.i v.t H Ifn.iri or j osihi itâ i 
juici cooperativ» L Linv

O conduc trH sănătoasă
Imediat fkfii» stabilizau', 

nuni ilonmea dela I. M S 
Hunedoara, nunșticni.t di 
marile avaiitagii p care- .și 
le creiază bri» înființarea și

din județul nu.tiU, in a.- > ■ >lul
’> arc coopciatia, au <»-i iute c e
.-te bazinul ir.»-..» urgii iu Hun.

J.
i.id. nm iu

i. .. hi i- .;
e •>' i -

ii< i < i)t;>r< ,t i.nei ( •. x 11 k r.it c. . 
.1 | toii d it ț i țiroi u'-pr.' I , i
l'itiil; lut mu îal i ;1; .mire., 
unui comitet de condmer . 
form.it din <knicnt<:.- . in .;(■ 
și i ițral 1< rec rv.tat< dm iă . 
dunli- muncitorimii î i.i 
ționai.lor .i-oci.iți p.mân ' 
bazele < oopcrativei „Viciu - 
ria’.

l.a început cooperant.i 
r< a <> înfiripare timida d.o 
timpu1 a venit mî d<-mița-' ■ 
zc temeinic, marile reali -ii 
aii •notei xmiLlB c oop..ra'.
-1<

s , | rin . di. 5i 
p . ar. Ic poate 

intenționatî -I adaii aiectj a

Vizitând Uzinele 1. M. S. Hunedoara

Membrii Comitetului Executiv U. I. S. 
au fost profund impresionați de lupta 
dusă de tinerii și muncitorii Hunedoreni 
pentru pace, democrație și progres 

liori 
iuso 
or.i.

mun 
S. l lunedoara membrii Comitetului txv-oiliv U.I.S , 

delegație de stu-Jenți I români, au vizita uzinele i 
șui inumitoresc din loiali ale.

Doiind sa cunoască marile rea lizaii ți lupta Unciilor 
ilela I. M.
țiți de o

Cu prilejul acestei ii i e a avut 
loc in curtea întreprinderilor I.M.S. 

«un mare nieeting la care au f.urtici- 
fiat un însemnat număr ie nupreitoriț 
tehnicieni o 
elevele l.ii 
âoara.

Mccting-ul 
ce asistenta

. prin intonarea 
cantata de toți: 
neji, 
cu aceiași inflă-cirare

funcționaii, ț-reiuin șt 
Industrial din I luiic-

in i.i.p 
venit!" 

Inictna ic., ja’ei’

a incepul 
scanda: „Bl n

„Inieciia ic., ja'ei’' 
români, iu i, cili 

americani sau indocliineji
, isiorâtă din 

lupta comună pentru pa c, unitate 
și democrație. *

Cuvântările
Cuvântul de deschidere a fost 

rostit de iov. Kovacs, pre,eJuitc.e 
Sindicatului I.M.S. care duca ce n 
inunde muncitori or sabia de egații 
își expriu.ii bucuria câ oaspeții vor 
putea sâ vădii venind !a Hune
doara lupta pentru pace, pro
gres și o viață mai buna a mun
citorimii de aici

Vizita tov. Miron Constantinescu
Ministrul Minelor și Petrolului în Va

lea Jiului și în alte regiuni miniere
BHCCREȘTI. i<) Ager- 

presj. ']'o\. Miron Constan 
rinescu Ministrul Minelor și 
Petrolului a inspectat în ziua 
<ie 17 Mai regiunile inin;ețe 
clin Transilvania și Valea 
Jiuiui.

D-sa s'a informat asupra s.
> tuației minei Șoricani, a ca

rierei Grant-firlaca a mine
lor Bala de Arieș, l.upșa. 
Zlatna, Abrud și Roșia.

In Valea Jiului a participat

la <> conferință cu privire la 
construirea ck locuințe pcn 
tru minerii. de]a Petrila și ’.u 
peni și organizarea de școli 
speciale fiare sa prcgateas * 
in scurt timp mineri și m ie 
ștri mineri.

In după amiaza zilei de 17 
Mai D-sa a participat la l.’e 
tvoșeni la o <ionfcrii)ță in 
1 are s'a discutat situația mi
nelor din Brad. (ntra-Barza. 
Ccrtej. Sâcârâmb și Telitr'.

lin ic

(Continuare In pag. Hl-a)

Cifre grâ'toare
Poniillt cu un capital 

ciul inițial de i j/ j-pc. > 
cooperativa ..Victoria" 
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ca și să disiribue membrilor

-• i- 
h i. 

r> 
-traclani'le n -nb.

li
li

afji..
I'l

,ț

>•

d» !.».
!•

ni <unu rț. < 
ii loria’" a d
1-. X.C i. 4- 
jr;r n mî< ă

4
I J

>

. ■

MțAtraa'-e
. a, t o.i

U.:i ' :<•
'I I

.Kt i<r r-j» 
ode, b'i-. șt<
, ; rolul \:,U

iîe ■ '.! m
ț !"»■— T
C. Butanche coresp

(CcwtMiuie bl pag. Iii a)

In semn de adâncă prietenie Și recunoștință pentru 
marele popor sovietic Și conducătorul lui genial 

Cu ocazia zilei victoriei, 
muncitorii uzinelor C. M. C. Cugir au dăruit 
Generalissimului STALIN o mașină de cusut 
fabricată pentru prima dată

Sentimentele de adâtb. 11» Uuoștiința și ța icti-nie al. 
juniorului român față dc m.i 
elf | opor soi ii iii și g». mal ii 

.-a u conducător i .eneralissi- 
nn.l Stal n >i- 111anitc<t.i 
toate ocaziile-

Aslfe! muncitorii uzinelor 
l

la noi în țară
< . M. < . din ( Jgir, tu tinut 
. n d< •; Mai âaa VicH.rriri 
Uup.-.i IrtlferisniultiL -Vt -ii mi; 
e't.'-i: îi, ,.ilor drag.cii- fa

Ion Grozâvescu

j
4

i
> 2» s?
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(Goutlnnare In p*g. lil a)

I
!/XJ'Tir -17 Aff » J*4 1 tj

t

Mașina^de cusut dăruită de muncitorii uzinei C. NI. C. Cugir Generalissimului STALIN]
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Cinema „Progresul'1 Cronica Cinematografică

„NEINFRÂNȚH“
După cum în (ou,e problemele1 

importante proletariatul și burglu 
/La, corespunzător intereselor lor an- 
tigoniste, , au păreri di ani el ral o 
puse, concepțiile lor se lovesc cap 
în cap și în privința arici.

Negând dreptul dc oJstcn.a a 
ariei cu tendință, lozinca burgheza 
a „artei’ pentru aria” degradcazv 
arta la rangul dc divertisment, iz
vor dc câteva luimuc de pla.c i 
rezervându i rolul ja.nic de stupe 
liant, tuni ar ii cocaina, buiitura 
tendințele ei de apărătoare a ex- 
duca pe nesimțite prin u a cin dos, 
sau o țigară, fără a iuta să intro 
ploatârii omu’ui de c dre om.

Așa se explica dece arta bur
gheza decadenta ts.v totdeauna de
parte dc lealitate, pe care o Ini 
șificâ și este firesc ca in le ul a 
cești, conform prevederilor ciasei 
pe care o reprezintă, sii nu va o 
reze mai mult de o țigară.

Dimpotrivă, proletariatul ridica 
arta la înălțimi de ne mai întâlnite, 
rezervându i un rol de onoare în a- 
pararea intereselor populare. Așa e 
explica perfecțiunea la care a a 
juns de exemplu cinematografia so
vietică a cărui demn repre/eniant 
este lilnail după romanul lui Cior 
batov, ...vcirifrânții’' care a rulai 
la Cinematograful ,,Progresul’’.

Numai covârșitoarea importanții 
pe care o acorda poporul sovietic 
artei face posibila dezvoltarea unor 
artiști, de j>enul cejor întâlniți în 
acest film, unde fiecare privire, 
zâmbet sau lacrima, exprima sufe 
-ințele fără margini pri i care a 
trecut poporul sovietic și pe care 
Ic-a învins numai patriotismul ne
țărmurit, izvorât cin convingerea u- 
nanimâ a întregului popor. dela’ 
copii la moșnegi, că numai 
puterea sovietică le garantează li 
beri a ții e, fericirea și progresul și 
ca Liră puterea sovietică viața nu 
merită sa fie trăită.

A ;
filmul reprezintă scene unde tra

gicul este dus până la paroxism, 
cum e cazul cu exterminarea în 
rnassa de către fiarele hitleriste a 
popula'ției, dar fiindcă pe drept cu
vânt consideră autorul că tragedia 
poporului sovietic depășește și a- 
cest maxim grad pe care încă stm- 

9 țurik omenești îl pot recepționa, 
că tragedia milioanelor de oameni 
nu poate fi înțeleasă decât prin 
tragedii individuale, ne prezintă și 
suferințelor bătrânului Taras și a 
medicului Davidovici care singure 
sunt destul pentru a ne copleși.

Pcrsonagiile sunt lipsite de ori
ce artificialitate.

Pe cât de fidel ne este redată 
bestia liitlerisla cu ,.suflet frumos’' ' 
care cu mișcări blazate culege flori

Cuprinsul numărului 13 al publicației
„Pentru pace trainică, pentru democrație populară1'

A apărut Xr. 13 al pu
blicației „I'eniru P îce Trai 
nit.t. Pentru Democrație 
Populară".

Ziarul publică un articol, 
dc fond întitulai ..Consoli la 
rea unității de luptă a munci
torilor și țăranilor" pecum -i 
un articol consacrat celei de 
a treia aniversări a sdroL;- 
rii Germaniei naziste.

In acest număr se găsește 
raportul lui Palmiro Togli- 
atti, făcut în ședința plenară 
a Comitetului Central al Par 
tidului Comunist Italian, ar 
ticolul tov. Vasile Luca — 

d»‘ pi canin în așteptarea rfedarf 
șarii masacrului sute.or dc femei, 
copii și bătrâni lipsi J de apă 
rare, pe atât dc omenesc este reo 
glindit eroismul simplii al balrânu 
lui Taras, 'si a rnvdicii'ui evreu'; 
a fiului lui Taras -i a nepoților lut, 
a meșterilor care nu vor să lu re/e 
.pentru mașina dc război a lui Hi 
tler. I fvasetîivnca foar<e nalura’a 
c4c figura șovaelriică a lui Andrei, 
care văzând disprețul untura u ui lui, 
în cele din urmă to n i devine cca.e 
poporul sovietic așteaptă dea os 
tișu lui, eroici apărători ai primei 
țari libere, Țara Sori a’.ism ului.

Călit ili|v | oporului crescu* în 
tr’o fierbinte dragoste ic Pj'.ric si 
tradiții vroke în apararea libcrlâ- 
(ilor lor înviiig in cele din urinî. 
Și este firesc ca un | o, or cu aseme
nea calitiți s:i nu poala fi înfrânt.

I mpe-ridiotii șt ia.heii lor care 
au întreprins „războiul rece’’ al 
țâțâni la noi masacre, are eh nu 
rin cont dc antimiți faguri pe -uuc 11; 
interesul lor ar fi bine -a nu i 
neglijeze.

Dacă Uniunea Sovietici ringuri, 
a zdrobit armatele hitleriste, fața 
de care torțele țarilor imperialiste 
au stat neputincioase, cu atât mai 
mult este de neînfrânt astăzi, rând 
prestigiul Uniunii Soviej.e a cres

cut enorm de mult în urma u- 
nicei victorii din istoric, repurtata 
asupra fascismuaii cotropitor.

Lagărul democratic anJimperia.isl 
in fruntea ca'e a s:ă U.R.S.S., s a 
întărit cu forțe cum sunt cele o 
sută de milioane de locuitori ai ța 
rilor cu democrație populară, cei 
peste 170 milioane ai Chinei Popu
lare, popoarele coloniale asuprite 
de imperialism și proetariatul -din 
lumea întreagă.

Uniunea Sovietică și prie ea ii ci, 
neînfrânții de ieri, sunt, și ricin- 
frânt ii dc mâine.

Genad Eugen ...

,,Johny cântă
Operă a unor autori de iexist 1 

N Kanner, A. Felea, 1. Ha), bote
zata comedii muzicali, în rea i.aie 
csrilânc! întie melodramă muzicala 
si trag» comedie muzicală, spectaco- 
11L ..John cânta și dansează’’, pre
zenta de Teatrul Savov, în inter
pretarea unui ansamblu crescut în 
tradițiile Cărăbușului, nu a depa- 
it cu nimic nivelul obișnuit al ge

nuini —- minor sau .pur ți sim
plu ușor — cu toate preten iile de 
a fj c producție- progresistă.

Cad daca spectacolul ar putea 
fi încadrai în încercările de a re 
11 înfățișate auumi.e rea ițiți ale 
vieții americane, diferite de acelea

mocrație și pentru indeper. 
clența națională în < flanil,.' , 
al lui waldcck Rochet ..Par 
tidul Comunist Francez a 
lupta pentru apărarea intere
selor țărănimii", al lui Bon
dar Maslarici,,Mișcarea slavă 
— forță de lupta a lagărului 
democratic", al lut Camby

Represiunile împotriva ro 
muniștilor din India”, al luj 
Jan Marek* ..Turcia în pla
nul Statelor Unite” prer’’in 
și alte articole.
..Rolul clasei muncitoare în 
clădirea Republicei Ropu 
lare Române’’, al lui Paul 
de Groet. ..Lupta pentru de

Răscoala țăranilor din 1907
Documente publicate de MIHAIL ROLLER

Editura de Stat 1948
I lot iimcntclc privi oaie 'a rîkcca’rf 

țăranilor din 1907 publicate 
tru prima daia dc d, Mihail R<» 
l|er, într’un volum compact, apărui 
recent în Edi ura de Slat pre 
zintă o imporlanța cxce ți una la pen 
tru știința noastră istorica.

I f enomenul acesta, tic 1 unul din 
cele mai răsunătoare din caic a _u 
nositit istoria tării noastre, a itisi 
insuficient ludid.

S’a seri- prea puțin asupra uau 
zclor ‘răscoalelor, asupra caract .ru 
lui Jor și a obiectivelor pe care 
aceste răscoale Ic ținteau.

1 Documente1»* nu lipseau toluși. In 
aceste docim.eti e se gașca istoria 
adevarat i a luf'tc’or larânc li ptn 
tru pamâiu, pentru un trai mai bun. 
In tiirij ul regimuri.or de exploatare 
din trecui eh nu au cunoscut iu 
mina tiparului, căci clasele condu 
cutoarc avea toi interesul sâ as 
ciui(«i sau sa falșiîice istoria a.le

i vârât 1. »
Dtabia acum a fost posibi'a pu

I blicareu acestor documen e.
i Importanța a es.or do iinen’c con 

sta în aceia ca oferă istoricu ui ro 
mân po^ibi ita.va de a stu ia in mod 
științifL răscoalele țărănești, de a 
puten analiza în amănunțime condi

■ țiile economice și sociale în rare 
au isbucnit si s’au desfășurat a- 
ceste răscoale, de a studia rapor
turile intre clase din xremea aceia) 
și a stabili lu precizie atâl carac
terul cat și obicclivc c ace<to:’ miș 
cari, t

Reiese din accW- Jo umen'e, fara 
posibilitate de tăgidui e, ui uua 
clin cauzele fundame itale ac răs
coalelor a fost starea de mizerie 
în care era ținută țărănimea noas- ț 
tră. Exploatarea morieru'iii sc unea ( 
cu aceia a arendașului și amân- ' 
două cu aceia a cămătarului.

Împletirea interese.or de1 clasă

SCENA

și dansează"
sugerate de mirajul dolarilor 1 
și al zgârie norilor credem că tragedia 
de sclaxi a negri.or din America nu 
a fost în intenția autori or mai mult dc 
cât un ,.pretext muzical” adică toc
mai specialitatea casei, care însă 
iese din comun. Altfel ar li fost 
suficient ca d-nii Kanner ei Comp, 
să treacă frontiera de Sud a țării 
noastre, iar nu numai decât O e.i- 
nul, ca sa ne zugrăvească prigoana 
și exploatarea vankeu, dublată dc 
politica ce învrăjbire a |X)poare!ork 
sub masca apărării păcii.

De ace'ea, bineîn.e’es, tema nu
zi putui ii adâncită, trebuind 
se mărginească la creionări super
ficiale, aproape ca.katura’.e ale 
personagiilor, Ia lamentări melodra
matice și la un final -în care ne-* 
grul Johnv și mitafra Georgia, după 
ce sunt rând pe rând vânduți, bat
jocoriți și aruncați în stradă de pa 
tronii lor albi, se consolează cu? 
speranța unui viitor mai frumos, 
fără a schița cea mai mică luptă 
pentru înfăptuirea lui.

Interpreții, cunoscuți artiști de 
revistă și comedie bufă, au dat tot 
ce au putut, du multe ori șarjând 
rolurile, pentru a pune în valoare 
un text general săra?, lipsit de sa
voare și servit de s| fttțe desuete^ 

S’au reliefatPuiu Șerou, în ro
lul Iui Johnv, cântând cu căldura 
câteva tneloâii și dansând cu egal 
talent, și G. Trestian în masca 
foarte reușită a eternului vagabond 
țCharlot), simbolul dezmoșteniților 
soartei in lumea capi • istă.

V. B. 

ale moșierilor i bancherilor apare 
și va clar din documente/.' publi 
cate.

1 a început mi caica a avut un 
cai a eter an {istm i( îndreptat tiind
împotriva arendașilor evrei, în ur 
ina agitațiilor demagogice ale li
beralilor. Dar din documente reie e 
clar ca rascuala țăranilor nu s’a 
limitai la aceasta, și a cuprins <u 
rând și gospodăriile arenda ilor 10 
mâni.

Alai mult uccât alât, iu comu 
nelc unde nu erau arendași, larartui 
-'au răsculat împotriva proprietari 
lor. Ali?carva a luat un net caracter 
social. 1 cnomvne i/o ale huli ă un 
început dc aliajiS t u uium .duri. nea.

Iu câteva Giuuaun.c sc vorbește 
dc greve de solidarizare a’.e mtui 
citorilor din diferite părți alt* lurii, 
cu răsculații. Mai e publi.at si un 
manifest al cercului socialist „Ro 
mâjiia muncitoare”, in care se pro 
tesiea/ă împotriva represiunii. Se 
pot semnala și manifestări de -oîida 
citate cu țaranii, venite dm par 
tea unor naționalități ron.o.uitoarc.

Pentru studierea atitudinii parti 
dnhii liberal lat;» dc laiănîme, se 
gjc.ște in volumul a vs a un mac 
terial foarte bogat. Ordinele date 
de Ion C. Brătianu ofițerilor care 
c/mdlicean represiunea este să fu*

IW o
Duminica după amiaza a u- 

\ ut loc la Câla,n o frumoasă 
serbare < âmpcncascâ artiști 
co cultura]ă, la cari- au luat 
parte un număr mari: de 
muncitori ai uzinelor, pri- 
cum și populația din Rcalita 
te și din împrejurimi.

Programul artistic ;i fo< 
bine oțrganizat' și executat dc 
membri org. P. M. R., U.-p 
M. și Sindical. Seara a a 
vut loc o reprezentație ci ie 
matogTafică cu care prilej 
s’au rulat filme cu caract- r 
muncitoresc. t

A aparul îndrumătorul 
Cultural" _\r. 5 pe luna Mai 
194S, sub îngriji..a Mmiste- j 
rului Artelor și Informații | 
lor, cuprinzând un materia’: | 
cariat pentru uzul cămine'or 
și atencelor populare, pe in 
țelesul și din punctul de Ve
dere al țărănimii muncitoare 
și al muncitorimei.

Publicația asupra utilit.îții 
căruia nu treime să stăruim, 
întrucât ea s’a împus prin- 
tr'un nivel- ridicat, apare in 
bune condiții tehnice, prețul 
abonamentului fiind de 600 
anual.

In aceeași editura a ip ir >i 
și albumul de fotogi' il ii . X 
tualitatea în imagini” ac.md 
prețul unui abonament atiuM 
de lei 870, publicați' de m i- 
re interes pentru urgani:-1 
țiile de massă și obsi-r , atorii 
vieții noastre politic ■ și cui 
turale. Pentru înfor-nații de
tailate privind7 pubm ații.e 
Min.Artelor și Informațiilor 
amatorii sunt îndrumați să se 
adreseze Consilieratului Cul- 
ral din Palatul Frefecturct 
etaj. 3.

RECENZII

cât maî energfcî cî maî neîndurî 
tori. Iar rapoartele oiițeritor conțin 
list- întregi de turneul u i i, 
răniți. Pentru ia soldați! iiu 
solidarizeze cu răsculații, -unt 
duse trupe din al e regiuni Im00 
trivii țăranilor moldoveni sunt pM-i 
sa traga soldați! adu-i din OjU jiu 
și Muntenia.

S’a <Usținut ca ra- oalch d u 
1907 nu au <.unoscut ijiti un fel de 
organizare prealabila, loturi, a- 
uim, după citirea do ummte'or, iu 
t' in •»] une ta o incercaie de orga 
ni/arc a existai.

Sutele de documente jubhca.e 
dau la iveală lapte înelite, t urenr 
de interesante care vor permit*- in 
viitor o considerare șliîn’.i icâ. v a 
tî, a răscoalelor rarânești din an l 
1907.

Meritul iov. Mîluil Roller, Ini 
țiatorul acestei co;e.(ii de ,Ț>jCu 
mente și mariurii pentru istoria Ru- 
tnânici” nu mai t ebue sub.iniat. 
Datorită râvnei d-<ile de cercetător, 
o seric întreaga de zone ohstu-.c
- sau ținute intenționat în umbli 

până acum de clasele cxpl atatoarc 
-unt puse in lumina, -i vor servi 

la realizarea istorici adekurj^v. 
comple. te, -tiin'i i t a p<iporu’iii 
110-tru.

—o--
Cu ocazia sărbătorii cenți- 

Harului Rccoluții i din 1.848. 
Uniunea Femeilor Democra 
te din România, ia da în 
ziua di’ 2i Mai a. c., orele 21 
in sala- cinematografului Pro
gresul un program artiștii 
în care iși vor da corn ursul:

Dl. Zola- Bc-la, absolvent al 
Academiei de .Artă Dramat 
că din Budapx-star

Dna. Aurora I)r. :-,uriami, 
d-na Garai Duci. (Ușoara Di 
ma Ileana, d-na F.rcse Faze 
kas, Gârbau Mincrva și Far 
kașiu I-Gicia.
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HONORE DE BA.LZAC

<1799 1850). ,

Este cel mai mare rumaneicr 
francez.

Opera lui de căpetenie: „Come
dia l’mană” se compune dintre sc
rie de romane ciclice în care sc 
descrie viața burgheziei franceze in 
plina ascensiune in c o.a Rest.m 
rației »!815 I;: IS), impkti a < u 
ceea .< nobilimii, cart, iu a J<- 
rea lu» Napoleon, 11 eai\ă a re- 
cuccrcas.a unele din { . i. i e-i le crr 
uutc in Marca Revo’uiic.

Încătușat el însuși c legaturile 
acestei socie.a i a circi lege funda
mentala era: , l.rbog iți-vă'”, 4 
dus o viața foarte <buJumata, î> 
lupta cu ere i orii, mereu amenin
țat <1 f:c înJus pcn.iu datorii.

Deși legat Lc burghezie, a asia 
fui opera rămâne <a hh document 
ist eric j'eiiGU cei .e vor >a cimaa^vâ 
societatea li ante, a «.rin prima ju- 
rniătaic a sc\oiu.ui al XX ka
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„F. S. M. a eșit întărită
in urma

a declarat tov. GH.
S.iptaihâîki ateas.a s’a înapoiat in 

Capitală iov. Gli. Apostol. prc><- 
• HnteU* Confederației Generale a 
Mujicii, \unind 'lela Roma unde a 
hiat parte la dcsbatciilc sesiunii Co
mitetului Executiv l'.S.M.

Iov. Glivorghe Apostol a iod 
primit in Gara de Nord de către 
tovărășii: Morarii Mihail și I iuba 
Chișinevsrlii membri în P.e-ddjui 
Mărci \dinidri Naționale a R.P.1C 
și vite președinți al C.G.M., pre 

uni si de ceilalți membri ai Cont 
telului Executiv C.O.M.

iji coborârea din vagon to\. Gli. 
Apostol i fost îndelung ovaționat 
p-rimind numeroase buchete de flori 
din partea diferitelor delega ii sin 
dicale.

Iov. Gli Apostol a fa.ut ce
lor prezvnți o scurta declarație cit 
referire Ia lucrările sesiunei Corni 
telului Executiv l'.S.M. — din care 
extragem următoarele:

,,Consider frumoasa primire pe 
cart mi-ați făcut-o adresată nu mie 
personal ci Fudc a ici Sindica c Mon
diale cart a eșit întărită în urma 
lucrărilor dela Roma,

Dvs. cunoașteți desigur din pre
sa și radio greutățile întânip'nate 
la lucrările acestei sesiuni, deasc 
meni va este cunoscut faptul că duș
manii unității sindicale au avut ca

Membrii Comitetului Executiv
UI.S. au vizitat uzinele I.M.S. Hunedoara

(Urmare din pag. l-a)

sesiunii dela Roma“
APOSTOL, la sosirea sa în Gara de Nord

obiectiv principal ca sd obțină spri
jinul F.S.M. pentru ,,planul Mar
țiali*’. In urma declarațiilor consf 
liu|ui general al sindicatelor sovie 
ticc, în aceasta chestiune, dușnia 
nii unității sindicale și-au dat sta 
ina ca jnopunerea de a se discuta 
„planul Marshall”. i ar demasca ca 
pe niște agenți ai imperialismului 
și reacțiunii, în fața muncitori 
de pretut i indeiii. Ca atare, reprd 
zentautii sindicatelor engleze și a- 
niericane nici n’air mai îndrăznit 
sa ridice problema „planului Mar
shall’’. Deasemenea ei au iiicer at să 
obțină înlocuirea tovar ișu ui Loui; 
Saillant din funcția de secretar gene- 
ral, precum și includerea in fede
rația Sindicală Mondiala a organi 
z.ației diversioniste „Force Ouvrie- 
re” a spărgătorului șî trădătorului 
Jouhaux.

In cele câteva zi|e cât au ținut 
îdesbaterile dela Roma s’au ciocnit 
permanent cele două concepții, acceai 
a reformismului având ca exponenți 
principali pe delegații Angliei ș? 
iAmeri?li ți aceea progresistă și de
mocratică reprezentat i de ceilalți 

mână”, ceea ce a stârnit un val 
nesfârșit de aplauze.

Luptați pbntru mutate * 1miletului Exi-.uli. U. I. S. arată
1 lupta dusă de tinerii mun i ori ai 

uzinelor și marile rezultate ob
ținute, precum și lupta pentru dc 

plina unitate a întregului tinerel 
tinerii din brigaJa de reconstruc
ție -. andau :

>.Vorn munci și mm lupta
< hi voi vom colabora*’

sau
,.Studențimea ți poporul
Iși ci viază viitorii*’.

•Nm a spus in continuare tov. 
Isaia \om merge pe acelaș drum
ca și până acum și intorcândiț-vâ 
in țările voastre duceți tincri'or Je 
acolo, salutul tinerilor dela I.M.S. 
Hunedoara a pu ându i câ \o.ii lupta 
și mai dq tarte pcn.ru pacea șt 
libertatea noa^tra a lumii întregi.

A luat tuvân ul apoi io. . Boamfa 
Vioiul care în numele cer» ului jude 
țean l’.N.S.R. și-a expri nat satis- 
facția de a avea în mi Jocul stu
denților hunedoreni pe a.ești lup
tători pentru democrație, luându-țî 
apoi angajamentul <a împreuna cu 
toți colegii sa lupte alături de ce 
lejaltr organizații de tinerel pen
tru uni ta Ic și progres.

Venind în România, am 
câștigat o mare experiență
Primit cu lun/i ap] a ine a \ orbit 

apoi in limba engleză lozhaGroh- 
manii președ. U.I.S. ,,Aduc salutul 
Comitetului Executiv U.J.S. — care 
tocmai și-a terminal a La '■•c4une 
(imita în țara ro.uăneasra — șt dc- 
La acei frați -tudenți care luptă 
|K*lîtru uesauir urca unității tinere 
tnlui din înircaga lume.

Pot sa va spun că lucrul nostru 
în această sesiune a fo t un mare 
succes și am făcut tot ceea ce 
am | utili pentru pace si pentru de
mocratic in universitiiți.

Mergând în țările noastre, vom 
duci cu noi a.'ele rea’i'ări în mun
că j»e care le-am văzut în țara 
voastră. ,

A io>t pentru noi» o experiență 
foarte îmbucurătoare să ve ’em <uni 
se construește R.P.R. și o \om duce 
in țările din care venim*’.

A încheiat în limba română: 
^Trxt iasca Republica Populară Ro

i
Cu același entuziasm a lost pri

mit și englezul Berlh Williams se
cretarul F.M.T. „Aduc sa mul de 
luptă’’’ — a spus d-sa — al tine
retului muncitor care luplâ pentru 
democrație, pace și libertate ți sunt 
contra imperialismului din lumea în
treagă.

Tineretul din România desăvâr 
șește această luptă întărind lagă 
iul democratic, creind o bază pu
ternică contra imperialisinu.ui răz
boinic.

Unitatea pe care o clădi i este 
o forța puternica și apelez în nu
mele Federației Mondia e a Tjiier» ■ 
tnlui Democrat de a lupta pe mal 
departe pentru întăriirea ci.

Apelez la voi tineri muncitori 
ca împreună cu tineretul studios să 
luptați pentru unitatea dep.ină ce 
se va făuri în curând. i

Continuați să sprijiniți unitatea 
din țara voastră sjre a putea porni 
apoi mai departe spre deplina uni
tate a tineretului din întreaga lume.' 
Stârnind aceleași ap’auze a închc- 
iat în limba română cu cuvintele a 
„Jos eu cei ce vor război’’.

Vă feicit pentru reali
zările voastre

La cererea întregei asistențe a 
vorbit apoi tov. llie D.ăgan, secre
tarul general al F.N.TÎD.R. care a 
felicitai tineretul muncilor dela 1. 
M.S.-Hunedoara pentru marele» rea
lizări de până acum arătând apot 
că prin munca lor ci lupta pentru 
pace progres și libertatea popoa
relor din lumea Întreagă, meetin 
gul luând sfârșit prin cu ântul de 
încheere rostit de tov. CrăJune-cu . 
Isaia. I

A urmat apoi vizitarea furnale- , 
lor și a laminoarelor, care la fel 
ca și noul spirit in care se ducea 
munca în aceste uzine, a produs o 
profundă impresie, asupra vizitato
rilor. >

In după amiaza z.i'ei oaspeți au 
plecat în Valea Jiului unde au vi- | 
zita minele de cărbuni și șantierul 
național „Gli. Gheorghiu-Dej’’.

H. N. Doreanu. 

membri a Comitetului Exeutiv I . 
S. M. în frunte cu derlegațla sovie 
,tică condusă de tov. Kuznețov, pre
ședintele Consiliului General al Sin 
dicatelor din U.R.S.S.

In ce privește înlocuirea tov. Lo
tus Saillant în fața lipsei dc critici 
serioase s’a decis in unanimitate că 
acesta va rămâne secretar general 
i ,S.M. iar i a treia problemă ți 
anume aceea de a primi în cadrul 
F.S.M. gruparea lui Jouhaux a fost 
amânată, pentru a fi discutata la 
prima ședință a Biroului Executiv.

Este clar deci pentru orișicine 
că F.S.M. iui numai ca n’a fost, 
slăbită așa cum au urmărit dușmanii 
dinlăuntrul ți din afara ei ci a 
fost întărită. Toate hotărârile și re 
zoluțiilc Comitetului Executiv au 
fost admise în unanimitate de voturi.» 

Acest rezultat deosebit de îmbu
curător se datorește în mare mă
sură calmului, tactului și prestiguuf 
lui deosebit pe care tov. Kuznețov 
l-a avut chiar și fața de cei cari 
intenționau să meargă pe drumul 
spargerii. 1

După ce a subliniat importanța 
F.S.M. c.a sprijinitor puternic al la
gărului păcii și al progresului, tov. 
Gli. Apostol a încheiat declarând c:î 
„,muncitorimea din țara noastră Ire 
bue să se intereseze și mai mult 
ca până acum de problemele mun
citorimii din toată lumea și de ac
tivitatea F.S.M. J

Deasemenea tov. Gli. Apostol a 
declarat că va fifte yn raport amă
nunțit asupra sesiUnei Comitetului! 
Executiv F.S.M. în fața întregului 
activ sindical din Capitala, raport»’ 
care va fi pus In discuția și pre
lucrarea întregei noastre mișcări sin-< 
dicale. G'J

Cooperativa „Victoria" din Hunedoara a 
devenit unul dintre cele mai puternice 

unități cooperatiste din județ
(Urmare iia pag. 1-a)

aprovizionând la timp și in 
condițiuni satisfăcătoare 
membri săi, a căror încredere 
și interes pentru desvoltarea 
și bunul mers al cooperativei 
a crescut considerabil.
Cooperativa este în pli 

nâ desvoitare
Dar cooperativa ,„VicU> 

ria” nu' se mulțumește, nicio
dată cu realizările sale și pe 
zi ce t rece iși mărește efor
turile obținând noui succese 
menite să contribuc simțitor 
1 a îmbunătățirea nivelului de. 
traiu ai muncitorilor.

Astlel numărul magazine
lor pentru desfacerea marfu 
riior a crescut, fapt care jiu 
strează desvoltarea crescân
dă a activității sale.

Astăzi cooperativa pe Jân 
gă magazinele de mărfuri 
de care dispunea anterior,și-a 
creiat următoarele magazine, 

magazin pentru distri 
bt-’irea articolelor alimentare 
pe cartelă;

— magazin cu articole .di 
montare la preț liber colo
niale și băcănie);

— magazin de delicatese .-.i 
mezeluri;

— magazin de textile și

Astăzi proletariatului 
ia revenit sarcina, ca în drum spre socialism, 

să desăvârșească revoluția dela 1848“ 
a spus tovarășul Miron Constantinescu vorbind în numele 
C.C. al PMR la sărbătorirea centenarului revoluției din I848

Vorbind în nnnieli Comitet’.) 
m> Central l’.M.R., tov. Mi 
ion Constantinescu a salu .it 
măr» ața întrunire dc pe ( i i 
pia Libertății, și a făcut o am 
plă. evocare a evcniinentel"’’ 
de a< vun o sula de. ani, s ,U 
liniind clementul .social al 
voitrției din 184X, determinat 
de mulțimea imensă de țar.mi 
iobagi precum și greșeala u- 
nora dm conducătorii Revo 
luției, ca Șaguna, Bărnuțiu si 
alții, cari riau înțeles că nu 
mai m strânsă unire < u Rc 
voluția maghiară, Revoluția 
româna ar fi putut izbând . 
cele doua mișcări având a 
c(‘lași scop: eliberarea socii 
la și națioiuda.

In continuare, \ orbitorul 
după ce a descris insistențele 
și demersurile lui Băl< eseu, 
pentru a uni cele două Revo 
Iuții, a arătat râ nici una dm 
ele n’a' mers până la capat și 
11’a dus la izbânda voit i d< 
popor, întrucâlț în fruntea loi 
au fost reprezentanți ai |>ur 
gheziei.

„Proletariatul a eonii 
nual tov. Miron Constant! 
nescu. a avut sarcina, ca 
in drum spre socialism, să de 
săvârșească revoluția demo
cratică începută de Iloria 
Cloșca și Crișan, dc Judor 
Vladimirescu și continuat x la 
1848, de Nicolae 1 Bălcescu. 
Cdi. Barițiu,. A. lancu și alții.

Și iată că astăzi, în 1948. 
după zdrobirea imperialism^ 
lui german-hitlerist. urmașul 
Habsburgilor și Hohen- 
lollernilor de odinioară, astă 

mărfuri pe puncte;
■ - magazin la cotă liberă: 

o măcelărie;
magazin de fierărie:

— articole technice inel, 
librărie și papetărie. 

atelier de croitorii 
atelier de cismăne și 

- atelier de frizerie.
Și tot ca un rezultat îm

bucurător al activit&ii rodiii 
ce și ridicării prestigiului 
său, se poate socoti afilierea 
cooperativei particulare din 
localitate la cooperativa,„Vie 
toria" care pe drcțpt cuvânt 
poate fi considerata ca c - 
xempld al cooperației din 
județul nostru.

Prin afilierea cooperativei 
particulare și ci'eiarea altor 
magazine pentru desfaccttKt 
mărfurilor, cooperativa ..Vie 
toria” este chemată sa sati 
facă și necesitățile de aprovi
zionare ale întregii țxipulații 
hunedorene.

lată deci pe muncitorii de 
ia I- M. S- Hunedoara cu o 
nouă victorie înafară do re
zultatele strălucite pe cate au 
au reușit să le dea în pro
ducție pentru binele celor cc 
muncesc și pentru întărirea 
Rcpublicei Populare Komâ 
ne. — 

zi, dcrjJ!i zdrobirea fiarei In- 
tlerLste d< către glorioasa 
Armată Roșie. < endu-a de 
Generalissimul Stalin, popo
rul nostru și jxTporul ma
ghiar și-au dobândit liberta 
tea și independența și au ia 
urit in țările lor regimuri de 
democrație populara.

I’ov. Miron Constantines- 
cu a arătat apoi cri aceste- 
victorii au fost posibile da
torită existenței l’niuni; So 
vietice, stat al muncitorilor și 
al țăranilor, datorita făptuim 
ca iu fruntea poțxnului no
stru s a ridicat ca forța con 
ducătoare clasa muncitoare 
partidul ei dc avantgardA p. 
M. R., care eliberândti-sc pe 
sine, eliberează întregul n >- 
rod. Trecând tijjxii in revi 
stă învățămintele pe car-1 no 
poarele român și maghiar 
J-au tras din Revoluția din 
1848, tov. Miron Const.mti- 
nescu subliniază:

„Cel mai însemnat învăță
mânt, este acela câ numai 
lupta unită a popoarelor poa 
te să 1< aducă izbânda. O.i- 
ce desbinare, orice vrajbă a 
juta asupritorului să întâreas 
că jugul pe grumajii popoa 
relor”.

După ce arată că principa 
Iul erou al Revoluției din 
1848 este poporul, care a- 
stazi, călăuzit de clasa mun
citoare și de Partidul Muu t 
toresc Român, merge înai.i 
te spre noui victori,-, tov. 
Miron Constantinescu, a spus 
in încheiere:

,,Cu cât vom fi mai uniți 
și mai prieteni, -— româ. 1;, 
unguri, slavi, -— cu cât vom 
întări regimurile noastre ți alianța ca 
marea Uniune Sovietică, cu 
atât puterea noastră va cre
ște și dușmanii păcii nu vor 
îndrăzni să atace popoarele 
noastre”.

Uzinele C.M.C. Cugir 
au dăruit generalissimului 
Stalin o mașină de cusut 
________ Urmare din pafl. l-a 

ță dc poporul sovietic și ge 
nialul său conducător, trimi- 
tându-i în semn de recunoș
tință o mașină de cusut for
mat luxx pe carea,u ornamen 
tat-o cu chipul generalissimu 
lui Stalin.

Pe capacul acestei mașini 
a lost gravat următoarea in
scripție: „Muncitorii din Re
publica Populară Română.in 
frățiți cu cei din Uniunea Rc 
puhlicilor Sovietice Sociali
ste, luptă pentru garanția pă
cii”. •

Prin dăruirea acestei ma
șini de cusut care face par
te din prima serie de mașini 
fabricată la noi în țară mân 
arie a industriei noasțr ro
mânești muncitorime.; și-.i 
exprimat marea sitnp .de ■ 
ța de înx âțătorul pr iT-iarn 
tului din întreaga km-, fai.» 
de prietenul și - p; ij.mi.m. m 
poporului roman’ prijm 
ce ni s’a acordat în toate 
ocaziile dar mai ales, când 
poporul nostru a trecut prin 
mari lipsuri și greutăți.

pcn.ru
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o^EVEHIMEHTELE ZILEI^
Scrisoarea deschisă a d. Henry Wallace

către generalissimul Stalin
lienry Wallace, candidatul la postul de președinte al Slutelor IJ- 

jute din p-'rtca celui de al treilea partid, a transmis -.x-iiliu a li pip,' 
blicatii in presâ o , Scrisoare deschis;!' premierului Sta.in din tare extragem

’.n.bele declarații spun cecale am 
alnmat iii mult timp, anume ta: 
colaborarea din tinip de război din; 
trc doua puteri mari |xrate fi res- 
tabililh ți întărită iu timp de pace. 
Schimbul de declara,ii, care a des 
ehii lisa pentru tratative, trebuie 
sa fie urmat de o consfătuire a 
reprezentanților Statelor Unite și U 
niuuii Sovietice, o constituire in 
jurul câredi sâ existe depind publi
citate. Prevăzând o astfel de cons 
latuire, țin să arăt care sunt țxirerilcț 
melc în legătură cu inasu ile ne.e- 
sare pentru realizarea unui secol al 
păcii. I

Statele Unite și Uniunea Sovie
tică trebuie să ia imediat rnăsu l 
pentru a pune capăt azbo u ui rece.! 
f ie aceste măsuri țin anun.i e ac
țiuni hotărîtc, îndreptate către rea 
lizarea următoarelor scopuri:

1) Reducerea generală a înarmă
rilor ca și declararea în afară de 
lege a tuturor mij oa.elor de distru- 
țgere in massă.

2} Încetarea oricărui fel de ex
port de armament din orice țara 
pentru oricare al ă țară. (

3) Reluarea comerțului nelimitat 
intre ambele țari cu excepția ma

tterialelor de război.
4) Libertatea de mișcare a cetă

țenilor, a reprezentanți.or științei, 
a corespondenților de presă. înt e 
ambele țări și înăuntrul hotarelor 
lor.

5) Restabilirea schimbului liber!
de informații și de materia’e știin
țifice între ambele țări. / j

o) Refacerea intdo formă întărită 
a organizației U.N.R.A , sau crea
rea vreunui alt o rgan al Statelor 
Unite pentru distribuirea ajutorului, 
internațional.

Nici Statele Unite, nici Uniunea 
Sovietica nu trebuie să se amesle e 
în' treburile interne a'e a tor țări 
nici Statele Unite, nici Uniunea So
vietica nu trebue să aibe baze mi 
Jitare în alte țări care sunt membre 
ale O.N.U. Niâ Sta.e.e Unite, ni i 
Uniunea Sovieti ă nu trebuie să te
rorizeze pe cetălenii țărior care 
sunt membre ale O.N.U.V prin con 
centrarea ele forțe' terestie, prii: 
crearea de baze aeriene sau efectua 
rea unor demonstrații ini ilaro-ma- 
rițime. Ni:i Stalele Un te, nici Uniu
nea Sovietică, nu trebuie să exer
cite presiuni tle na ură linanc ară și 
economică, sau presiuni prin agenți 
secreți pentru realizarea unor sco
puri politice in alte țări. Atât Statele 
Unite cât și Uniunea Sovietică tre- 
hue să colaboreze în spiritul Cliar-- 
tei O.N.U., la în.ărirea bunei stări 
politice, economice, și culturale a o- 
moiirii, cât mai mult cu pufință.

Uniunea Sovietică, Stalele Unite, 
Anglia și Franța t.ebue să în- 
chee cât mai curând tralatul de pa 
ce ț-u 'Germania. Scopul acestui 
act este reslabilirea rapida a u- 
nui guvern iGerman iubitor de 
pace, care să guverneze o Germa 
nie unită, cu obligația de a apli
ca întocmai convențiile de’.a Yalta 
și Potsdam. Trupele ru eșri, fran 
’ ceze, engleze -și’ americane trebue 
retrase diin Germania, în decurs 
de un an după semnarea tratatului de 
pace cu Germania. U î

Nici Statele Unite, nici Uriu 
nea Sovietică nu trebue să trimită 
armament Chinei. Statele Unite și 
Uniunea Sovietică trebue să-și re
tragă trupele atât diin China, cât 
și din Corea. In cel mai scurttimp 
posibil trebue creat un gavern al 
întregii Coree. Atât Sta ele I mite 
cât și Uniunea Sovietică, Ire'ue sa 
se conducă in China după princi

piul drepturilor ega e piiiiru toate 
țările. re-pc^'diid suv'ranhai'a Cili 
jnci și abținându-se de a se ante 
Isteca în treburile interne a|e acesteia, 
lAtât Statele Unite cât și Uniunea 
Sovieti a, pot avea folos dintrio Chi
na puternica și unila, întemeiate pe 
democrația economică și politică.
1 ratatul de pace cu Japonia bazat) 
pe convențiile încheiate până acum, 
trebue semnat cât mai repede posi
bil. Atât Statele Unite cât ‘,i Uniuaciș 
Sovietica, sunt vital interesate caș i 
existe o Japonie democratica și iubî 

,doare de pace. Toate țările eaie au 
in Japonia trup e de ocupație, trebui, 
sa Ier etragă in decurs de un an 
după semnarea tratatului de pa.e cir 
Japonia. ' "
1 Folosirea exagerata a dreptului 
de veto și impasul ivit de unele 
stadii ale trativejor asupra contri» 
lului energiei atomice, reflectă li
psa de încredere între ambele țari„ 
Ele sunt simplomele și nu cauzele! 
neîncrederii. Ambele aceste probleme 
pot li rezolva e const Uctiv, dacă va fi 
stabilita încrederea în chestiunile 
principale. Trebue imediat deschise 
porțile pentru foloasele excepționala 
pe care le țxrate aduce omenirii ener 

.gia atomica în timp de pace. Folosi 
'pea energiei atomice în scopul u-i 
mu război este o crimă ți unblestemț 
Energia atomică pusă in slujba păcii 
poate deveni cea mai uriașă bine 
facere a științei.

Există posibilitatea să se mărească- 
Ale câteva ori, în comparație cu ci,re' 
le dinainte de război, schimbul do 
mărfuri între Statele Unite și Uniu 
nea Sovietica. Această mărire a co
merțului, excluzându se orice discri 
minare, va contribui la desvollarea 
raporturilor prietenești între ambele 
state și va întări deci cauza păcii 
generale.

FFiecare țară trebue să declara hoț 
tărit și categoric că ea nu va ata
ca integritatea teritorială a oricărei' 
alte țări. '

întrecerea ideologica intre comu
nism și capita ian nu are nimic co
mun cu lipsa înțe egerii reciproce 
intre Uniunea Sovie i î și S.atele U 
iute. Acys.ă din urmă problemăi 
poate fi soluționată în așa fel ca 
pacea să fie menținută. ,

Desiguri mulți comuniști și capi
taliști își exprimă încrederea că toc» 
imai sistemul lor va fi a.ea careîn 
mod inevitabil va domnia lumea. A- 
ceasta nu înseamnă însă că Utiuftfeal 
Sovietică si . Stalele Unite trebue 

să se găsească "m itare de permanent 
conflict ambele țari se pot înțelege, 
pe când procesul încet al dpsvol- 
tării va stabili laturile slabe ale am
belor sisteme economice. In acelaș 
timp, popoarele libere ale lumii, ț « 
baza experienței proprii, vor putea 
aprecia zi de zi, si-temete care co
respund cât mai bine pentru o țară 
sau alta.

Nu există neînțelegeri sau difi
cultăți între Statele Unite ți Uniți 
nea Sovietică, care ar putea i regie-

ZORI NOI 
primește mică și mar* 
p u b I i c ît ate

Anunțurile se primesc •? 
adminjs'Tt-ția ziarului in 
localul Prefecturii 

mi-ntate |nin intermediul torței *au 
al temerii, și nu exisă nici un prin 
cipiu sau interes k> ial american ți 
nu există niii un principiu au <t- 
res social ru-, care ar trebui .acri i 
cat pentru a se pune capăt războiului 
rece și a se pune bazele secolu'ui 
păcii, seiolul pe iaie-1 cere ormil 
simplu”.

Buletin
Bl CI REȘTh 19 .Agc-i 

presi. Ministerul Industriei
dat autorizație, să si,- fa

brice 300.000 buc. săpun de 
toaletă tip popular care a 
fost repartizat unora din fa 
bricih Oficiului.

Noul săpun de toalete de 
o calitate superioară parfu
mat va putea b găsit pe pia 
ță în scurt.i vrem'

•

BUCUREȘTI, 19 'Ager 
pres). Casa Centrală a Asigu 
rărilor Sociale, întreprinde o 
marc acțiune pentru descopc 
firea bolilor sociale.

A

BUCUREȘTI, 19 Ager 
presi. Ministerul Invățămân 
tului Public a aprobat ca la 
bacalaureat să se dea exa
men și l;l limba rusă în loc 
de limba franceză. Examenul 
se va da în conformitate cu 
programa analitică.

însușirea experienței întrecerilor în 
producție trebuie continuată

__ (Urmare din pag. l-a) 
stria țării noastre, realizând 
adevarate „nnnuni” în câm
purile muncii.

Astfel s au putut obține ma 
rile recorduri din Valea Jiu 
luiuțnde s au realizat depășiri 
de norme până la 483 la su
tă, în Munții Apuseni a fost 
atinsă o producție lunară de 
140 kg. aur, depășindu-se mc 
di alunară a anului 1938, 
1- M- Ș. Hunedoara, a câ
știgat drapelul producției în 
întrecerile din industria side
rurgică, uzinele T- N. C- Ca
lau, deși cu furnalul suprau- 
z;it, aproape de prăbușire a1.’, 
reușit să depășească progra
mul de producție iar atel'ere 
le C- !•. R. Simeria, au depă 
șit programul cu 38 la sută, 
eșind primele pe țară in lu
na Aprilie. La Teliuc, a fost 
construit și pus în funcțiuni: 
un iunicular cu ajutorul că
ruia se putea mări producția 
și productivitatea muncii,, ia 
fel la Astra Orăștie, la mi
nele Săcărâmb-Certej, la C. 
M. C. t’ugir și în toate între 
prinderile industriale, pro - 
gramele vie producție nu nu dițiuni decât'cele până acum 

lot-. auriii JuJf«lMltu Dav* 1948.

Henri Waliace a declarat 
că speranța soluționării divergențelor dintre 
U. R. S. S. și U.S.A. au fost spulberate 
prin declarațiile conducătorilor americani

,’ntro < manta re radiodifu
zată în t'.diforma, Ih-nry w.i 
llace a declarat ca schim
bul d< note dintre mini trei 
de < xterne sovietic Moloi v 
și ambasadorul america a

intern
BUC LIRE.Ș'I'I, nj -''ger 

preș). In zilele de 22 30
Mai va avea loc in Capitala 
prima conferință jx- țaia a or 
ganizație.i 'fineietulift Sătesc

Diferitele organizații jude 
țene a]e Tineretului Săti-s. 
primesc aceasta confc/inț.i 
țari printr'o întreceri in în
deplinirea planului de muu 
ca <a județenele \’laș< a -i 
Teleorman.

D< altfel și pe șantierul 1 .1 
țional tinerii săteni aduc o 
importantă contribuție rele 
vându-se alături de. tincret-l 
din întreaga țara.

BUCUREȘTI, 19 Ager 
pres). In cursul zilei de Luni 
a continuat expedierea din 
portul Constanța a bumbacu 
lui fir destinat sătenilor.

Alte .83.000 |<g. bumbac ța 
rănesc au fost repartizate p» 
dețului Covurlui Arad și î'.i 
hor.

mai ca au fost atinse ci au 
fost depășite.

E cert, în accstcînircceri, 
muncitorimea a obținut in 
prefiucție succese cari au in 
trecut toate aștepțarilc. Dar 
din aceste întreceri, s’au pe 
tut trage și învățăminte, s’au 
putut vedea și diferite lip
suri. In unele industrii, ut'- 
lajul și mașinile au fost su
puse la supraeforturi, în pr 
m acărora' la un moment dat 
mașina sau utilajul nu a mai 
putut fi utilizaț, producând;? 
se asttel perturbațiuni în pro
ducție, in' alte părți cum este 
1 azul uzinelor Călan cu radia 
toarele turnate unde s'a u.- 
mărit numai sporirea produc 
ției, neglijându-se calitatea, 
care face ca efortul mum <to- 
rilor să fie zadarnic, și a'lc 
scăderi c;ire trebuesc înlătu
rate.

întrecerile în producție trc 
buiesc continuate cu o am
ploare și mai mare, trebuie-c 
lărgite în toate ramurii.? d-- 
activitate, atât la orașe 
cât și la sate. In Întreceri 
trebuesc incluse și alte coa 

Simții a adu- speranța ut 
soluționări a divergențele, 
dintre ii le două țări dar co 
du< âtom americani nra- 
declarațiilc lor au risipit ac 
■-te speranțe.

Wallaie a precizat in n 
1 lvă-fv că guvernul arnerit ai 
trebui' să aiatc , Iar , are -ur> 
principalele divergențe < n 
guv<-mu) sovietic pentru , 
pojiurul sa poala judeca ,î. 
da sunt ele chestiuni i.r, 
sa poata fi rezolvate țx- <_alj 
de negoi ieri pașnice .ru 
da. a i unt chestiuni care ir, 
bu, sa permită transform 
rea intregei lumi intr'o tal 
1.1 milil ira.

Agricultura 
Cehoslovacă 

în plină desvoltare

Vorbijid l.i un me.-tiUi. 
Kk-ment liottwald tl arata; 
1 a agricultura din ( chuslova 
<:ia este ia plina d< svoltar«'

Bână în prezent i.000.iz
ba, pământ au fost imparți- 
țăranilor urmând < a alte .-ga. 
mii ha. să se mai impari 
El a mai declarat că ț >ro 
ducția agricola a fost depa 
șită cu 2o la suta.

printre care if)grjirea m.i 
-inilor și a uneltelor,, a â 
bunatațirii i .1 modernizări 
lor pentru ca acestea 
poată produce cât mai mw

Trebue in. lusa’ introdu 
rea de noui metode de m> 
că. Întrecerile trebuie să 
desfășoare între intTeprin 
deri. secții, echipe și chiar 
imn muncitori, putându--,«' 
astfelobține cel mai mar, 
randament, 1 ca mai mare 
productivitate. In întrecerii' 
in producție nu trebue sa • • 
xiste invinși, ci toți învingă 
tori.

C outinuand succsele oȚ,c - 
nule, până acum trăgârd 
învățămintele din lipsurile 
constate, întărind și desava 
șin disciplina în muncă, re 
ducând la maximum intâiz.. 
rile dela serviciu șiabsewfeh 
«emotivate care în unei» 
părți mai persista nipru, t- 
torimea va obține pr 1 întn 
verile in producție cele m’a-- 
bune forme vie organizare a 
muncii mergând cu pași ma 
ri >] re pună stare și piog.x

I. BKAMM
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