
VIAȚA DE PARTID

ORGANIZAȚIA de PARTID Simeria 
factor de bază în ridicarea producției 
de locomotive și vagoane la atei. C.F.R 
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i’ntre <i le] ie fele 
<le ca]e levata din 

se gașca, fii

reușeau sa redea eir 
('. !•’. R., locoinoti 
vagoanele progra -

înainte cu X luni 
le, ]a atelierele C. !• . 
meria, producția era 
gam/ala, programul 
Coinotivi- și vagoane 
realizat și 
principale
țara, Simeria 
la coada, fie intre ultimele 
care nu
< ulației 
vele și 
>llat<-

județeana Partidului ( o 
monist Român, preocupat.i 
serios d< situația în care se 
afla producția, a pus ca o 
sar» ma <)e baza organizației 
de partid Simei ia, eșirea din 
acest impas, prin reorganiza
rea muncii, realizarea planii 
li»i de producție și chiar de
pășirea Iui.

Pentru a se putu aiunge 
la rezultate pozitive, erau ne
cesare de luat o serie de mă 
s«ri și mai ales schimbări 
in personalul de conducere 
al atelierelor, apoi difuzare t 
in niassa. muncitoart a ne
cesității măririi producției 
prin o nouă atitudine față de 
muncă, discutarea și desba- 
terea problemelor din câmpul jiuncii 
in ședințe de partid, sindicali- 
și de colaboiaie cu tebui-
< icnii. Din 'cele ce urmează 
reese că organizația Simeria 
Și-a însușit sarcina ducând o 
cu succes până la capăt.

începând cu luna Septem 
vrie 1947, mu icitorii atelie
relor Simeria au făcut o -co
titură serioasa, în bătălia din 
câmpul muncii, programul a 
început sâjie realizatși chiar 
depășit iar, față de celelalte 
ateliere din țară, Simeria o-

1 tipa in I a arc luna, I i« '« 
cui (, fu- locul 1 I .

111 luna Apriliț a. pc 
rioada de timp, care a coin
cis cu desfășurarea . ampa- 
niei în vederea zilei de 
produi fia programata 
i'i-lor Simeria a fost:

i.a vagoane:
-’oo vagoane niaH.i 

reriodice.
10 vagoane claj.a rcpa'’aiii 

ctirt iile.
30 vagoane marfa rec, 

rucții din cele distruse 
bomba rdament).

I.a locomotive:
7 revizii generale
X r<-pai.iții mici.
(trganizația de pariul, con 

ducerea sindicatului șt a a- 
teliercior au prevăzut ca la 
început ia fața de utilajul 
și personalul cu care sunt 
Înzestrate și încadrate ate - 
livrele, muncitorii și te< !mi-

A

Florea Simion
membru In bir. Jud. P, M. P

Joi, 27 Mai 1948
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îndrumați de P. M. R. si Sindicat

^^uncalerit stafiei ^Simeria^
serviciuluiau executat mari lucrări de înbunătățlre 

de triere a trenurilor de j

, in
\c 
1< ,

(CMtinuaie In pag. lila)

In /.aia de - ț Mai a. 
illtr un < uliu sirbatolh-s 
pi\ zența tov. Miitatlcs' ’J 
ici, .‘secret.irul org. P. M.
Simeria, Crama Vasile. pr ’• 
ședințele sindii iti’lui < !'. R.
Simeria, a Comitetului de i- a 
bri< a. și a intri gei miau iio 
rimi a stației Simeria Triaj.

Ja avut loc inaugurarea unei 
scrii de lut rari i .-cutate de 
muncitorii -tațu-i. pentru ușu-

I

Fabuloasa avere a Hohenzollernilor 
trecând în proprietatea Statului popular, 
va fi pusă în folosul celor ce muncesc

P.VCl’Rl-'.ȘTl. 2ț Ager- 
presț. In Cadn.il unui art. de 
fond întitulat ..Averile | f i 
te de Hohejizollern”, rej if 1 
în posesia poporului” to- . 
Silviu Brucan scrie in ..Scân 
teia de azi:

,.Am fa< ut pâini aciuit nu 
nieroasc maluări 
privește valoarea 
stei case regale, 
ne arată recent

tui Consiliului de Miniștri s a 
dovedit insa mai uluitor de 
cât cele mai fantastici- prfcci 
ziuni. Jaful Hobeiizollernil >i 
a lo-l intr'adevar regal. Mi •

(Continuare în pag. Ill-a)

i nea condițiilor de mcn. ■ 
iiiiliiinatațiri a serviciului U 
mișcare, triere și manei va a 
trenul îlor de m.u la in < ,> 
sia stație.

Aceste lucr.iri consi m ut 
instalarea, unui pud i>a< u] 
pentru <ânuunca vagoan 
lor, < arc -c lucea până acum 
in '-tația Snn< ria-Ccdatori, in 
lo< Jtirea a 3 .mc cn ațtele țiu 
nou, prin care se as gutei o 
buna circulație ș, se e\ it i d< 
valorile c.trv în ultimul timp 
deveniseră foarte frecvcm.a, 
construcția unei cabine pe'i- 
tru acjr. inălțarca cocoașe 1 
de triere a vagoan» lor de mar 
fa <arc face posibila rei.hr e- 
rca limpidul de Jormir'- ,i 
manevrare a trenurilor, iii'ta 
țarca unui compresor d. aer 
pentru încercarea frânei au- 
tomaîi a trenurilor, precum 
și < urațirea întregiri stații.

Aceste lucrări au los' .

• a 
marjă

cutate <lc. 
indrumap 
;;ani/.iția

,>t, prin munca mt< 
tiinij.ii programului - 
11 imn .î \ ohinta; a p -1 
gr.im,

1 ieD:i , y , i'.tjril»- 
tov . < «lini. V ?i*le  
u-lc (. omit- Hj]U‘ d1- 
I cri nț Sigisimind, 
ției. ijiarna Vasile. 
lele smdic.it ului ; 
Icscu Aure,, • r-t. 
locale P. M- R.. r 
și .iii luai aug i .Lmi iitu] <1<- .i 
- i>iitlnUa .1- . -1<- lucr.r i (' 
imbunaiațire a -<-m--iiil:: di- 
-Laț t , de a I j< re • at rnn. mul' 
voluntar, jx-ntru a putea 
contribui m i „ai mo: 
ma'ur.i le -idn ar i ].i ■ t n 
vel cât mai mult a transpeni! 
i ilor feroviari . de car- ui 
]rin<l< in marc măsură grăb 
tea propășirii onomi' e a 
tar.; noastre-

rpun< Horn
și mobilizați .>■ n 
de parti.l și S:n

i-.ttted'

țac ? difl
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Cu prilejul proclamării statului 
Independent „Israel"

Populația evrească și a manifestat gratitudinea față 
de U. R. S. S. luptătoare consecventă pentru libertatea 

și Independența popoarelor
Meetingul organizat de C. D. E. la Deva

Populația evieca>că din Deva 
ținut sâ Kirbatorcască ;i ea — ca și 
.ea din înbeaga țară - | roclainarea 
independenței statu'ui ,,lsrae.’’ | rin- 
ti’un entuziast inceting ținut în sala 

® niare a Căminuiui Cullural ( .D E. 
umplută pana la reluz de cei pre- 
zenți.

Au țvarticipat !a aceaslă sârbă 
toare .i membrii biroului iudețean 
1 lunedoara-Deva a P..M.R. in frunte 
cu tov. Duduia Andrei, șe.retarul 
organizației județene, reprezentanții 
autorităților în frunte cu tov. Con
stantin (jrigoraș pre.e.uiul județu
lui primarul orațUU' d. Popa A- 
drian ș. a.

Meetingul a fo t deschis de d. 
Dr. Deiitsch L., rre edînte e C Di 
E. care după ce arată însemnăta.ea 
zilei își exprimă în numele popu
lației evree, ti gratitudinea față de 
LLft.S.S. scri iniloarea |-op.a>e.'or 
mari și mici în lupta lor pentru 
independența uațiocaă,

In numele C.!\E. a lorbit apoi 
«1. Dr. l.orincz caic fa.e istoricul

evenimenfe'or î i l.-gatiiră cu pro
clamarea statu'ui independent ,,Is
rael’’, s.oțănd in evidență in spe
cial n.anevre e cercurilor imperialistă 
americane -i engleze de a zădăr
nici punerea în aoli.-are a hotăririî 
luate în anii’, trecut i.e adunarea ge
nerală O.N.U.

Numai sp.ri.inul t'.P.S.S. i dăr- 
zen a poporului evreu Cin Palestina 

a spus oratorul - au puitli
duce la proclamarea ndependenfei 
statului Israel.

In înrlieiere atrage alun iur ea, po
pulației evreești ă nu r.c la- c înșe
lata de noua manevră a imperialiști
lor americani care- s'au grăbit sa 
recunoască guverrul provizodu nu
mai cin Dtere-c'e lor. -prijinițnd î(n-că 
mai departe trude străine, rare au 
invadat i oul stat Israel.

!/n prrtca t!.fr.D.R. a vorbit lov-.i 
Cajoiu dup: care în nuinee Con
siliului Sinii al județean a luat iu. 
vânlu tot. Dr. Popoviii. După ce 
a araiat că nr.mc orimea din jude- 

(Co.T.inuare în pag. Jl-a)

Relațiunile Sovieto-Nordamericane
Noui și importante precizări ale agenției Tass

MOSCOVA — In legătură cu ultima declarație a Departamentu
lui de S1at anie i an cu privire la divergențele sovicto - americane, 
Agenția I ass a fost automată să faca prczenla declarație asupra c- 
(ituuinii cercurilor conducătoare so vielice:

Opinia p jb i ă ovietică cur.oaște 
acum scrisoarea deschisă a d lui llcn-l 
rv Wallace, candidatul celui de al 
treilea parlid al Siatelcr t nite la 
președinție, adrc-ală Gen. i a issintu 
Iui Staiiu, s ii,oare care a fost j>u- 
hlicată în presa tovieli ă la 13 Mai 
și care enumăra probleme c asupra 
cărora după parerea d-.ui Wallace, 
este țtecesar sa se ajungă la un 
acord intre llniunea So.iciică și 
.Statele Unite a|e An.eri ii.

Ca răspuns la aceasta scrisoare 
deschisă a d-Iui Wa'lace, presa .o- 
viclică a publicat o scrisoare a Ge- 
neralissimului Sia.iu datala din 17 
Mai, in care a e.ta dccla ă că pro 
punerile conținute în scrisoarea, d. 
VX'allace pot servi drept o buni și 
fructuoasă l a/a ț entru un a ord in 
tre cele doua țari.

In legătură cu a.easta, la 18 Mai, 
Departamentul de Slat american a 
dat pubțbita ii o declarație, spu
nând că pi oblei, ele contrele enu
merate în răspunsul Generalisimu
lui Sta in. nu pot forma obiectul 
unor iis.ii.ii bi'atera c intie Statele 
Unite ii Uniunea Sovieti-ă ș că 

I discuții'e asupra acestor probleme 
ț în ca.hui Q.N U. și în Coivi’iul 
i Mini-l i.or cic Afa.eri St ăine, n’au 
i avui un rezttifal pozitiv | rețin

z.in hi se iă a;ea 'a .’a Jatoia aiitu- 
dinii a ’oj tate de liniunca Sovietică.

In legătura cu aceasta declarație 
j Departamentului de Slat american, 
Agemia Tass a publicat la 19 Mai 
o declarație pare subliniază faptul 
ca această atitudine a Departamen
tului de Stat este complect diferita 
de declarația guvernului Statelor U- 
nile făcută la 4 Mai, declara,ic, care, 
departe de a nega posibilitatea u- 
nor negocieri bilaterale, limpotrivă 
consideră o astfel de posibilitate 
ca evidență.

Dccla-ația Agenției Tass arată ca 
odinioară sub guvernarea lui Rcosc- 
velt, ce,e mai dificile probleme in
ternaționale erau soluționate de ic- 
prezentanții Stale'or Unite, l'niu»jii 
Sovietice ți Matei Britanii în de
plin a.ord ți uitai imitate ți dacă a- 
cum Departamentul de S:at consi
deră că nu se |xoate ajunge la un 
acord intre puteri, faptul acesta nu 
poale fi motivat piin atitudinea gu
vernului fovicli- ci prin aceia că 
a tuaiuț guvern a' Sta e'or Ur.ite s’a 
indeț.4ilat dela po|; I a iii Roo c 
velt și Cu.e acum o po iti ă diferita, 
adoptând o atitudine agieșivă.

In /ma dt 1<1 Mai, De artamen 
Iul de^ Stal a dat publicității o 
nouă declarație supli nenlara, cu
prinzând 11 puncte, declarație, care 
se ocupă de probleme e . are dau 
naștere la c-.ivergențe im.e Statele 
Unite i Uniunea Sovieti ă; a cas

tă declarare este | ub.i.-alS n-tăzi e 
ziarele din Mos ova.

In legătura cil această ncU.i de
clarație a Departamentului ce Stat 
american, Agenția Tass este insăr- 
cinata să declare urmatiari le:

Reducerea înarmărilor
fn ce priveau regle.nenlatea și ic- 

dueerea generala a înarmărilor. De- 
parlamentul de Stat american, se rrăr. • 
ginește sa remarce că această pro 
blema se afla în discuție in co
misia pentru reglementarea înarmă
rilor a Consiliului de Securitate.

In realitate l.otarirca privitoare .a 
necesitatea unei ieduccri genera e a 
înarmărilor, în cel mai scurt timp 
posibil, hotârîrc adoptata in unani
mitate de către Adunarea <> uerală 
a HNl -ului in De.emluie i4 ■. n'a 
fost pusa in apli.a e în primul rând 
penliu.a guver:,ui S'.ak.oi i nite a 
adoptat o atitudine o-tia a.c-tei bo- 
tăriri a Adunării ,je terale.

Conliar prevederiior a.cstvi ho- 
lărir. care cerc re. recrea generala 
a înarmărilor, guvernul Sla.elor U- 
nlte duce pe fața o poiiiica de 

cț. re progie-i.a a inarmă*  ilor șt 
lonc.or armate și alocă mi ioane șt 
mdiarde.de dolari pentru aceste mă
suri. Cu toate ace-tea este limpede 
pentru toata lumea că un a. ord in
tre l’niiinea So.ieti a i Static U- 
nite cu privire la im.e ) ri .In
ciziei pentru rcdu.< ea ge .'ala a 
marinari.or poate io..tribii a înde-

(Cowunuare In pag, llf s)
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Cupa Unității Tineretului
Cu o.aria ionii-: inței de | res.i 

ținul.i in ziua di 1l> Mai a. c., 
la ,,Ca~; I iiieieiu.ui’’ -’a luat ini 
tiallva ia in cadrul l-.N.T.DR. să 
se oigimizeze o u; a a Unității 
rineretului". Prin amploarea acestei 
manifestaii sportive-, ea nu va con 
stițui numai o manifestație unicii 

I

până acum Î11 acesl gen, 
va fi și un factor de cunoaștere, 
taborare șl apropiere 
tineret.

Competițiile pentru 
lății Tiniretului”, vor 
toata (ara la 1 1 imie 
până la 1 Septemvrie 
ele vor participa țoale 
de tineret: U.T.M., T.S., 
U.N.S.R., Eine-relul mi itar și

,,Cupa 
începe 

și vor
10-18, 1 
organizațiile 

l'.A.ER;
al

co-
a întregului

Uni-
in

dura 
și la

S’a deschis o școală de cadre 
pe lângă Org. U. T. M.

Tinerii din județul nosp-j 
conșticnți de faptul ca mi
mai jirmtr’o câtmaipiofunda 
cunoaștere a' ideologici clase’ 
muncitoare pot să-și du< ă cr 
succes munca lor, caută ca 
prin toate mijloacele să-și 
ridice nivelul lor politic și 
cultural.

Astfel în zilele trecute, pc 
lângă org. U. T. M.-Crișcior 
s’a deschis o școală, de ca
dre, în care tinerii muncitori 
își vor însuși invățăturile ma 
rilor noștri? dascăli Marx. En 
gels, Lenin și Stajin.

Cu această ocazie tov. vr 
Coman, responsabilul Școlii 
de Cadre și tov. Fătu secre 
tarul org. U. T. M- Crișcior 
— după, un scurt cuvânt îni.to 
ductiv — au arătat condițiile 
interne și externe în care a- 
ceaslă școala își începe acti-

A aparul 

„Drumul tineretului 
sătesc“

-V apa rut primul număr al. 
buletinului lunar ,,Drumul ti
neretului sătesc".

Buletinul editat în buni1 
condițium tehnice, cuprinde 
un ,,Cuvânt înainte" semnat 
de I. Șerban. secretarul ge
neral al Tineretului Sătesc, 
precum și numeroase artico 
le și fotografii, privind acti
vitatea culturală, organizato 
rică și sportivă a tineretului 
sătesc.

Buletinul constitue un pas 
înainte, pentru ridicarea și 
orientarea cultural-ideologi - 
că a tineretului sătesc.

mițioiia'ilați.or ioiiIo mioare.
Se ioneleti/ează astlel in.a odăii 

liolăiirea ț.ncrelulul de a contribui 
prin muncă, cidturj -l spoit, la pro 
pășirea pali iei. 1

Așa cum totdeauna lineiji din ju
delui mistui au dat dovada ii sunt 
gala și capabi i de oriiC acțiuni, și 
acum treime să-și urate dorința di' u- 
nilali- alât prinlr’o -erioasă |re'ă 
lire cât și prinlr’o numeioadî par, 
I ici.lății-.

De pe șantierul național Gh. Gbeorghiu-Dej

Sârbu Ioan din brigada 10-a Deva 
evidențiat în muncă pe șantier

I'c șantierul național, „t'.h. 
Gheciighiu-Dt j" dela Rumbe 
ști-Livez<'ni, munca se du< e 
din zi în zi cu mai mult > 
lan

Astfel datorită avântului 
și efortului datorita c.iruia 
au obținut mari realizări. în 
mumă, an fost evidențiați pe 
șantier printre alții brigadie 
iii Mogo Alexandru >1 R:î 

Ca 'Crâțcao*

și rolul no iiv itatea precum 
lor cadre și necesitatea lo

ba incheere, tov. 1. Cristian 
secretar al org. 1’. AL R.-Cri- 
< ior după ce da exemplu ele
vilor lupla eioicului tinerel so 
\ ictic in războiul pentru ap 1 
î.-trca Patriei, precum și mim 
gțt pentru reconstrucția țârii, 
le urează spor la muncă spre 
a putea deveni cetățeni cu im 
ridicat nivel politic, cetățeni 
folositori țarii. V Clej coresp, construcție.

In cadrul F. N. T. D, R.

Noi acțiuni de muncă voluntară
LA CUCI IR. — 50 de ti

neri lucrători, în zilele de 10 
și 11 Alai, au muncit volun
tar la noua turnatorie dela ci
zmele C. AI. C. prestând în 
total 2oo de ore de muncă.

,Tot in ziu 1 de 10 'Mai. -jn 
alt grup de 10 tineri a lu
crat la dărâmarea unui •Șo
pron din curtea org. U. 'f. 
M. In 
rii X.
nea 
crare 
30 la

ziua de 13 Mai - une 
Rusa, . frifan, și Voi 
continuând aceeași Iu 

au depășit planul cu 
suta.

*
DOBRA elevii dejaLA

Gimnaziul Unic Industrial au 
muncit la repararea unei clă 
diri vechi din curtea școlii. 
Cei 5 .elevi care au întreprins 
această acțiune, 'au terminat 
lucrarea în 9 zile. ’s

Alți 6 elevi au muncit în 
timpul ]iber la construirea u 
nui șopron în curtea interna 
tului. Datorita elanului cu a 
re au muncit, lucrările au 
fost terminate cu 9 zile mai

^eJanța f>cmiiteluluî ^ual*  'Jr. 3J. ©• X»

Irebue întărită colaborarea între toate
categoriile de tineret și intensificată 
munca în toate ramurile de activitate

ln ziua de 13 Mai a. 
I01 |a lk-va o ședință 
Județean a I . N. T. 
Dlipă ce prietenul N. 
turul Consilului

i avut
Cons.

fV
SC”

ac. 
a

D
Zamora.

Județean

din brigada huile 
și alaiuri <le el

dule-cu îxicolae din blig.uia 
3-a .Alba [■ rceum și iov . S.i 
bu lumi dm brigada 1 o a 1 h 
va.

Acest fapt constitui- dov.i 
da că tânărul brigadier Sâ.- 
bu ioan 
doi’eană 
ceilalți tovarăși din județ 
au înțeles să-și du< .1 la in 
deplmire iicina lui'a la pli 
cart-a )>*■  șantier: ea prin m’.m 
ca și disciplină să Iii- mereu 
printre frunluși.

i
Comitetul |udețean lT. 

M.-Devii Hpitedoaia, îl cl. 
ca exemplu pi județ subțirii 
tnd totodată, faptul < .1 eviden
țierea pe șantier a unui bri
gadier hunedori an trebue să 
constitue pentru toți tinerii 
noștrii un no i imbold -pen
tru a intensifici' eforturile 
lor în munca voluntară de re- 

de vreme decât prevedea țtla 
nul, cvidențiihdu-se’ - cu .1- 
ceastă ocazie - în munca 
elevii Nică Ioan. șiTulan 1 )c 
ctavian.

De asemenea elevii și 
elevele din această școală 
au muncit în caclrulcampaniei 
agricole. însămânțând cca. 
un ha. de pământ.

S’au evidențiat în aceasta 
munca elevele R. Moise și 
C. Dechel și elevii 1. Lugo- 
jan L. Oană.

Marele meeting organizat de C. D. E. la Deva
(Urmare din pag, 1 a)

țul nostru ește ^alaiuri de poporul 
evreu care luptă în Palestina îm
potriva imperialiști'or, și a luat an 
gajamentul de a continua lupla până 
ia slârpirea ultimelor rămășițe ale 
urii de rasă și șovinismului tare se 
mai manifesta î.i unele părți.

Tov. Dr. Popovi i a în.heiat in
vitând populajia evreeas.ă Ia co
laborare cu loale for(ejc demo.ralice 
ale R.P.R., în lupta pentru demo
crație și progres dând prin aceasta 
lin sprijin real forjelor demn ra'.i d

a rostit cuvântul introdu, tic a ur
mul expuneiea rapoartelor rie acti
vitate a organizaților afiliate.

lini ace.-le expmieii -’a consia 
o bogala ;utivitale a org. U. 
M., I. S. 1 U.A.l ,1- în sug

tal 
T. 
rial in domeniul re o isru. fii i și cul
tural ,-irtisli-.-.

'I oloilaLi b’a conilaial că elevii 
incadrați iu U.V.I R, cu I -ale ia 
au aiul unele acțuni îu domeniul 
reconslrucției, nu all r u ii -ă și or
ganizeze liedul de ii-nu inie bri 
gada, iar cajiaite negativa, comuni 
tuturor organizațiilor, s’a -ciiinală. 
lipsa manile la iilor porlive. în - 
m-ral aclivilalea în a-ia-tă direcție 
fiind midi neglijată.

l-iiănd cuvântul iov. N. /amora a 
trasat ca prima sar .inii inlaturar iț 
tipsmilor menționate, arătând apoi

Ne scriu brigadierii 
Scrisoarea brigadierului Șmaranța Francisc 

/-i de zi. <h pe șantierul național ..Gh.
Dej . -.<i^< ~< -.crisori di-ah- brigadierilor in
glindcște hotărirea ]or de a munci 
termina i ât mai repede linia și 
iude] lt-n 1 1» suri, ma atât de
'fanarul Smar.mța Er.ia- 

cisc dm brigada hunedmea- 
11a ne scrie: .,Mu.tL,i ait . nn-r 
ge lata întreruperi- și voin- 
ța tuturor e îndreptată m di 
rteția terminării in ce) mai 
scurt timp a liniei j>c caic o 
construim”.

. Ași vrea sa I iți și voi ai i 
ca să vedeți in ce (ocuri fru 
moașe muncim, ce viața e- 
sie in brigada și cu câtă dâr 
zenie muncește fiecare la do- 
borirea munților.

Iar noi continua scrisoa 
rea suntem mândri ca n(

I

Tineri si tineree
care au primit insigna

Un an de luptă și de muncă“n
Datorită muncii depuse in 

cadrul organizațiilor U. T- 
M., Comitetul Centra] l . T. 
M-. a conferit insigna „U11 an 
de lupta și de munca", urmă
torilor tineri: C. Ifrim și 
1*.  I’atrău, dela L M. S.-Hu- 
necloaTa, Gh. Crișovan-t )ra 
știe, 1. .\lic-I lunedoara. Clin 
Siriteanu-brigada „t'.h. Apu

clin lumea întreagă și imp cit i 
lor din Palestina.

Au mai luat cuvântul d. li clier 
și delegatul tineretu ui regionalei 
D.E. ultimul trasând ca o a.cină 

' principala care stă în fa a | opula- 
ției, dar în special a lir.eielu ui e 
vreesc: încadrarea în oj a de re
facere economică a Repul i ii Po;u, 
lare Române.

In tot timpul meeting ii ui popu
lația evreească și-a expirat p.m 
lozinci și aplauze devota i.entul țață 
de R.P.R., față de lupla consecventa 

că. tolabotarea deja existenta intre 
diversele organizau de lînerel lic- 
bue mereu întărită, iar voluntariatul 

prni munca de lămurire ți iu 
druinare - Irebue intiodus în mij 
locul întregului tinerel.

S’a propus pl. ornai strânsă legaturi 
intre toate lategoriile de tineri, a 
te țină ședințe comune eu luate biro
urile organizaților a ii ale f ej-r» 
(ici, in acest fel iăcânJu-se șl un 
schimb de experință in munca.

S’a mai propus de a-emeoca o 
in cadrul f ederației să <e-ure 
zeze o vizită pe -antierul nation d 
,,<jli. (jheorginu-bej’’ iar ca i:i
clieere — conferită de < C. U. 
T. Al. - s’a predat nuic-na, ,J 
au di muncă și de lupta’' unor ti
neri evidențiați In mun i depu-i m 
cadrul organizaților de tineret

1 'heorghio
. ari i- ..

iței onten.t pi-ntrii ‘ 
mândria lot 1 a xtț ți.

malta.
putem manifc ta ,,-tfel hota 
rii(-a nixiistra de a 1 \-< ladi m 
ra prm mintia voluntar: m 

chemam alaiuri dc noi ps 
toți tinerii conșticnți dc ma
rile sarcini ]>c 1 arc le a\ i-m

Aho mult decât o oglin
dire a 1 tcții de la igadii-r., ,i 
ceasta scriso..re’ poate h Con
siderata (a un apel. Ra ;i|ț 
ta drumul nou pecari- ireli'i.- 
sa pașeasia cu to ta 
hotaiirea tineretul iio-t u 
muncitori, țatani >ati cle< 1 
pe drumul reconstrucției ți 
rii și a unei v i-ți nouț.

stol"-liunedoar.t, 1. Likcr • 
brigada io Deva-l.iveze.ni. . . 
Varadi X. C.-C;d,m
N. Albii și Zoița Mihai|c< 
Cugtr, 'i. Boleanu-Orăștie. • 
N. Lascutoi-Ghelar, E. Co- 
stea, 1’. Jangoci, M- lonescu 
Anișoara Elorea, A. Ban, u 
H. Almășan și L. Maghiar - 
Deva.

de |l:.R.S.S. pcntiu cauza |O 
evreu si față de Iu ta dar
ia e evreii c.in sl. tul Isr.-e’ 

cu a .na Î11 mâ.a iupolriia 
și cng.e.t.

du<ă 
poruiu
Zi ii-

<> tiu. cu ama Î11 mâ.a 
in.l'e ia 1 ti.or ame,i ani

* * *
A-e.ue.ua 11 e I igu.î au a\u( loc 

in jud. .-.o l u a luie .oua. OrS< 
tic, llia, Haeg. .1 Vata Jiulu, pre- 
liitin le i |o ulaii evreiască mani- 
festâm.u-si er.tiizia nnui pentru rtia- 
rea cucenre a j o o.uiu, evr<tt: pro
clama, ca n e, e dențe-i statului |s- 
raci. j

e.ue.ua


ZORI NOI J

»i.n Valea «FIaloi
Din dorința de a contribui cât mai mult ia prop&țirea R. P. R.

— lucrând In condițiuni de muncă rudimentare

Echipa tov. Boda Ioan 
din Jieț-Lonea a realizat o depășire de normă de 342%

1 h-pășirea din ce in cc mai 
nitih a normelor, este cea 
■nai mate preot upure a mi 
nit nlor din'toata Valea Jiului 
Marile recorduri obținute de 
' hipa tov. Pop Ludovic din 
Petrila, găsesc un larg ecou

Pop Ludovic
stă alături pe lista decora
ților de savantul cu renume 
mondial Prof. dr. C. I. Parhon

In locul al doica, după marele 
■■•avan: cu renume îhond.al prof. di. ' 
C. I. Parhon, pe lista ce.or decorați ( 
■ii , irdinul Muncii”, figurează mi
nerul Pop Lu.Iovie din Petri a.

Născut în 1012 in corn. Freneziu 
jiul. Satu Marc, invajă 5 cla-e pri 
harc după care lucrează in meseria 

«le zidar. ;
Airas ue minerit, în 1928 se ail- 

gajea/a ca miner la mina Petrila, 
unde dovedind cablai de bun munci 
lor, este avansat ia ajutor miner și 
apoi miner.

Iii 1911 a luat parte la greva 1 
foamei dela mina Petria care a 
durat in ore.

Ifupa 2'! August, Pop Ludovic, 
a fost un imbold în muncă pentru 
întreaga muncitorime mineri, iar 
prin îmbunătățirea sistemelor de Iu- 
cru, el reușea să mărească ueiontenit 
p/oducția. j

u$it să rea izeze ’ depășirea normei 
cu 182 la suta, record nemai a 
tinr iu țara noastră până a.uni.

Mecanizarea abataje or a lost 0
'veche dorință a Iui p.nlru a ca-
rci înfăptuire ;;i lucrat împreuna cu
echipa sa.

Mecanizarea odată tăcută el a re-

Pentru efortul depus în muncă 
Prezidiumul Republicii Po. u are Ro 
mâne, l a decorat cu înalta distinc- 

-*ie  ./Ruinul Munci”. 

• (Urmare din pag. l-a) 

plinirea ace,Ici sarcine e,trem de 
importantă, care este necesară cauzei 
consolidării păcii genera e și redu
cerii lipsurilo materia'e a'e popu
lației care este împovărată dc bu
gete militare sporite.

Interzicerea armelor 
atomice

Uniunea Sovietică este pentru in
terzicerea necondiționată a armelor 
atomice și pentru folo.-irea energiei 
atomice, numai în scopuri pașnice. 
Intrezicerea armelor atomice este ne
cesară pentru simplul motiv că a- 
ceste arme sunt cunoscute ca fiind 
destinate în primul rând distrugerii 
orașelor pa nice și popula,iei civile 
și conștiința i'opoarelor nu poate 
,fi de acord cu aceasta. 
Cu toate acestea in ultimii doi ani 
guvernul State.or Unite a re piis 
toate propunerile Llniuniî Sovietice 
privitoare la interzicerea armelor a- 
tomice și a încercat să promoveze 
stabilirea unui a-a numit „control 
internațional”.

Este limpede pentru toată lumea 
că atunci numai când va fi adoptată 
o hotărîre pentru interzicerea ar-, 
melor alomice, stabfdrea unui con 
trol internațional va deveni t’fli mij- 
loc efectiv de indepiinirc a acestei 
holărîri. (

Mai ales pentru acest moliv, U- 
niunea Sovieli.ă este pentru interzi
cerea armelor atomice ți odată cu 
aceasta pentru stabilirea unui control 
internațional e'e.-flv asupra produce
rii de energie atomică, în toate ță-

Relațiunile Sovieto-Nordamericane

in rândurile muncitorilor re 
loHalte mine.

Astfel, la mina Jicț-I.ont’.t 
echipa ( oiijpusit din tov. Bo 
da ioan, Slovenst hi AdaJ 
beri, Stauhnger' A]adarși-l>u 
ciuman. lucrând într'un aba
taj fără nj< i un fel de meca
nizare, având <a unelte de 
munca numai ciocanitorul, 
târnăcopul și lopata, au r.-u 
șit să realizeze o depășire de 
norma d< 342 la sulă.

Această depășire, care re 
prezinia 15,5 tone pe cap de

Decorarea ing. Boicu Leonida 
încununează o rodnică activitate
in slujba clasei muncitoare

Prin decorarea ingiieruui Eoicii 
Leonida cu , Ordinul Muncii” i -e 
răsplătește o lungă și rodiii a acti
vitate în slujba roporti ui.

Născut la 28 Alai 1903 la Chiti 
nău, fiu de muncitor, Boi u Leo
nida dovedește o mare sârguință 
pentru învățătură.

Diploma de ba.a aureat o obține 
in anul 1921, după o lupta lungă 
și apriga cu greutăți e taxelor șco 
lare. 1

Polilecbnica o urmează în Ce 
hoslovaeia, unde pentru a se putea 
întreține e nevoit sa lucreze în mai 
multe meserii. .

După obținerea diplomei de ingi
ner pleacă în Austr.a, la l.ohen, 
unde lucrând ca băiat în mine, ur
mează cursurile școa ei superioare 
de minerii, obținând în anul 1928 

iile, în scopul de a inlalura po
sibilitatea fabricării de arme atomica

Astfel, afirmația Departamentului 
de Stat că Uniunea Sovieli.ă îm
piedică realizarea unui acord pentru 
stabilirea unui control internațional 
asupra energiei atomi e, este cu to
tul neîntemeiată.

Faptele dovedesc că in realitate 
guvernul Statelor Unite este acela 
care | oarlâ întreaga respo i«a’jilitate, 
pentru faptul că nu s’a putut adopta 
o holaiire privitoare Ia interzicerea 
armelor atomice, în tiinpcelipsa unei 
astfel de interziceri fac. ca propu
nerea pentau stabilirea unui control 
asupra prodtțcerii de energie ato
mică sa fie lipsită de sens, I
încheierea tratatului de pace 

cu Germania
In declarația sa din 19 Mai, De

partamentul oe Stat trece peste fap- 
lu1 cri este dc dorit închevrea tratatu
lui de pace cu Germania și retra
gerea forțelor dc ocupat e, și mo
tivează lipsa unui acord asupra pro
blemei germane prin atitudinea Uni- 
unii Sovietice, cu alte cuvinte se în
cearcă să se arunce uși blam asu
pra celui care nu-1 merită.

Cu toate acestea este un lucru in 
deobșle cunoscut că în privința Ger 
maniei există hotărîrile Conferinței 
dela Yalla și Potsdam ale șefilor 
guvernelor Statelor Unite, Uniunii 
Sovietice și Marii Britanii. — Dacă 
guvernul Stateior Unite ar li aderat 
la atitudinea adoptată la Yalta și 
Potsdam, și — asupra căreia in
sistă guvernul sovietic, fără indo 
ială că consiliul miniștrilor de afa

om in Joi de 3,5,este mi re
cord unic in țara noastră, oh 
ținut in condițiuni de munca 
rudimentare.

Bravii mineri dela Lonen, 
la eșirea din mina au dci'f.i 
lat ca vor muncii și mai tfep 
parte pentru a obține siicic 
se și mai mari, pentruca și 
acolo und<' mecanizarea nu 
a putut fi încă extinsă, să se 
poată da cât mat mult car 
bune pentru rciacei'ea și pro 
pășirea economiei naționale.

I. Lops»ri«ki

diploma de inginer miner.
Întors in țară, se angațeaza ca 

inginer practicant la Reșița unde 
conducând cu cea mai mare price 
pere ițiincle Anina avanseaz.a re
pede la gradul de n«| e lor principal.

Din cauza alinitatii sa'e eu mun
citorimea, fa, t pentru care a fost 
ales de muncitori iu luncția de di
rector, era privit cu ochi răi de 
Direcțiunea Generala — care de cu
rând a fost epurată — fiind lor 
tal să-și dea demisia.

Angajat la Soc. Petro ani e nu
mit șef de sector la mina Petrila, 
unde muncește cu mare râvnă pentru 
mecanizarea abatajelor, pentru or
ganizarea muncii -1 pentru creearea 
de condițiuni mai bune de lucru in 
mină, muncă in urma căreia au fosL 
obținute mari succese.

„Ordinul Muncii” confirmă stră
daniile si rodnica Iul act.vitale pusă 
iu slujba clasei inun itoare.

ceri străine și-ar fi soluționat cu 
succes sarcini e sa.e când a examinat 
problema germană lâ conferința de 
la Moscova și Londra anul trecut, 
— Dar lucrurile stau altfel, deoare
ce guvernul Slati'ior Unite a respins 
propunerea Uniunii Sovietice privind 
pregătirea tratatului de pace cu, 
Germania a respins deasemeni pro
punerea Uniunii Sovietice privind 
stabilirea unor de,'arta nente econo
mice centrale germane de i faptul a- 
tesla a fost prevăzut în ntod ex
plicit de acordul de a Potsdam,

Guvernul american a respins și 
propunerea Uniunii Sovietice p.i- 
vind organizarea guvernului pentru 
întreaga Germanie, care este necesar 
pentru restabilirea ur.i ății politice 
și economice a Germaniei,

' Departe de a îndeplini liotăririlei 
dela Yalta ți Potsdam privitoare Ia 
demilitarizarea și democratizarea 
Germaniei, fapt ce constitue premisa 
cea mai importantă pentru asigura
rea unei păci trainice și securității) 
popoarelor Europei, guvernul Sta
telor Unite duce față de Germania 
o politica diametral opusă bizuia- 
du-se pe sprijinul cercurilor agre-, 
soare germane și monopoliștilor 
germani care au servit ca pion al 
hillerismului în tre.ul. ajutând 
la refacerea polențialu ui de răz
boi economic al Germanici,

Această politică conține pericolul 
transformării părții occidentale a 
Germaniei într’o bază strategică pen 
tru o viitoare agresiune în Europa,

Și la actuala conferință de a Lon- 

(Coatiauare in pag. IV a)

Organizația de
factor de bază în

(Urmare dla pag. 1-^ 

ticnii vor trebui să depună 
un efori serios, că e nevoii 
de o organizare perfectă a 
muncii, jx-ntruca muncitori 
mea ceferista sâ se achit 
conștiincios de această sar
cină și să întâmpine ziua de 
1 Mai, sârbătoarca muncii 
cu realizări frumoase

După o prelucrare temei
nică, ptiu partid și ședințe 
sindicale, muncitorilor org 1- 
nizați le a revenit o sarcină 
in plus, d<‘a deveni îndrumă
tori, ducând muncă dc lă
murire cu întreag«'i muncito
rime și te< hnicienii, ca toți 
să se încadreze in procesul 
producției, t

Lipsurile odata sesizate au 
fost luate măsuri pentru. 

Reducerea absențelor 
nemotivate dela mum 1. ca 
să nu se descompună pro-e 
sul de producție și in conți 
nuare combaterea simulat 
lor de boală, prin obținerea 
do concedii medicale 

Ridicarea productivi’,!, 
fii, muncii a condițiunilor 
de muncă și mărirea randa
mentului imuncii. promovând 
in conducerea lucrărilor, e- 
lemcntui valoros din prove 
sul muncii în special pe a-

Fabuloasă avere a Hohenzollernilor 
a trecut în proprietatea statului popular

Urmare din pag, l-«

hai de 1 lohenzoljern s’ar li 
resimțit prea puțin dacă ar 
fi fost nevoit să întrețină bu 
gotul statului pe anii 194S — 
1941; strâns dela milioane și 
milioane de cetățeni.
Evocând apoi viața dc cum
plita mizerie dusă de foști 
robi ai coroanei de pe do
meniile regale care dormeau 
câte noua într'un pat pe 
scânduri goale și plin' de 
păduchi, autorul articolului 
amintește cele Peste 30.000 
de camere luxoase în caic 
se lăfăiau Holțenzollernii.i 1 
mere care intrând în proprie 
tatea statului popular se tran 
sforntă în locuri dc odihnă 
pentru <t-i ce muncesc, în 
școli și cămine de copii sau 
în lăcașuri spre folosințe po 
porului.

Muncitorii din fabrici șț u- 
zine încadrați într’un efort 
greu de ridicarea producției 
se vor simți îmbărbătați de 
faptul ca rodul muncii lor 
nu se mai strecoară in b’i 
zunarele unui trântor regal 
și își vor spori avântul con- 
știenți de faptul că întărirea 
economică a statului popu
lar este în primul rând în a- 
vantajul lor.

Întreaga populație munci 
toare și cinstită a țării va 
primi cu deplină satisfacție 
măsură confiscării bunuri - 
lor regale, prin < arc se pune 
capăt celui mai revoltător pa 
razitism social.

Poporul vede în această 

partid Simeria, 
ridicarea producției 

cei tovarăși muncitori ce și- 
au însușit o experiența în 
muncă.

Renunțarea, la a.șa zise! 
plimbări prin ateliere, mo 
tivate aparent prin 1 a ra
tate de materiale sau alta 
justificări neîntemeiat!

înlăturarea manevre*  
inutile mai ales la vagoane 
care a detcnmnat sa s< re 
nunțe la a reda circulației, 
programul divizat zilnic, sta 
bilindu-se a fi redat în trei 
decade, adică din z<-cc în zi
ce zile.

Executarea ]u< rarilor 
la timp, atât la grupele care 
lucrează la vehicol, cât și ce 
le <11 lucrări ajutătoare șt 
cu confecționări de pi<-r-.

Și apoi tot ca parte im
portantă rămânerea la ore supli - 
montare a muncitorilor, a- 
tunci când interesele termină 
rii lucrărilor în termen o • 
i ere.

(. ondtk crea organizației 
de partid și-a dat seama . 1 
înlăturând aceste lipsuri de 
lai nceput, existente de l'jpt 
în câmpul' muncii la C E. R. 
însemnează că înlătura 
piedicile și că deacum num 
cilorimea iși poate lu;-. an 
gajamentul de a realiza pro
gramul și chiar al depăși.

(Continuare în numărul vilMț

hotărire a guvernului, nou' 
țierspcctivc de consolidare 
economica a democrației po 
pulare și de îmbunătățire a 
traiului celor ce muncesc.

In continuarea articolului 
său tov. Silviu Brucan arată 
ca monarhia) nu a fost numai 
pedica principală in calea 
progresului țărji noastre «ci 
Hohenzollernii ca logofeți ai 
capitaliștilor români erau 1- 
genții cei măi fideli a; impe 
rialismelor străine, oamenii 
cei mai de încredere ai capi
talului apusean-

După ce amintește că re
prezentanții acestei familii 
regale au continuat politica 
de aservire a României față 
de trusturile internaționale 
și au stat în fruntea fostelor 
clase conducătoare în acrt-i 
nea de înstrăinare a bogății 
lor țării și de transformare a 
României într’o marioneta 
antisovietică, jucată după 
cum dictau interesele mari 
lor puteri imperialiste, tov. 
Silviu Brucan închee ară 
tând că hotărîica retragerii 
cetățeniei române ultimilor 
Hohenzollerni va fi primită 
cu satisfacție nu numai de 
poporul român ci dc toira 
popoarele dornice de pace și 
libertate.

Ea exprimă voința p. porj 
lui nostru de a lichida ,-n 1 o 
Lărîre orice încercare dc a- 
tingere a independenței și 
suveranității sale naționale 
orice încercare de a tulbura 
munca sa pașnică.
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— Noui și importante precizări
(Urmare clin pag1. III a) 

di a a celor șase state, jxmlru dis
cutarea problemei (jermani*  i, s’a ur
mai aceasta politică a Sta c or Unite, 

loate aceste fapte aiata tu ce 
măsură guvernul Statelor Unite a 
violat hotarîrile dela Yalla ti Pots- 
dam privitoare la Germania și re— 
|K>nsabilitatca pe care o poartă pen
ii u violarea acestor holărlri de cea 
mac mare importanță.

încheierea tratatului de pace 
cu Japonia

Uniunea Sovietică este pentru în- 
clieerea, cât mai degrabă a tratatului 
de pace jcu Japonia și pentru re- 
Irageiea forjelor de ocupație. —< 
IXsigur și în acest caz pregătirea 
tratatului de pace urmeaza a li fă
cută in modul prevăzut de acor
dul dela Potsdam, conform căruia 
tratatele de pace cu toa.e statele ina
mice, și în consecință și cu Japonia, 
urmează a fi pregătite de consiliul 
miniștrilor de afaceri străine, lucrând 
in compunerea cuvenită, ceeace in 
cazul de mai sus înseamnă cu par
ticiparea Chinei. — După a easta 
convocarea conferinței tuturor țari
lor interesate în examlnar a trata
tului de pace cu Ja; onia, va fi 
iară îndoiala absolut necesara.

Cu totul contrar acordului dela 
Potsdam, guvernul State.or Unite se 
împotrivește pregătirii tratatuiui de

Retragerea trupelor din Coreea
In Decembrie 1945 conferința de

la Moscova a gelor trei minieri de 
Externe a ujis la un acord asupra 
reînființării statului independdftt co
reean, asupra spijinirii formării Ți
nui guvern democrat provizoriu co 
reean și asupra unui număr de alte 
măsuri ce urmau să fie luate in 
comun, în legătură cu aceasta, de 
către Comandamentul forțelor ame
ricane din Coreea de Sud ți Coman
damentul forțelor sovietice din Co
reea de Nord. Din pricina ■ faptului 
că, totuși, Comandamentul forțelor 
americane din Coreea de Sud a mersi 
pc- calea unor acțiuni antidemocra 
bce, sprijinind grupurile reacționare 
pro-japoneze din Coreea, un acord 
intre Comandamentul sovietic din 
Coreea de Nord și cel american din 
(Coreea de Sud, s’a dovedit a fi 
imposibil iar planul pentru Coreea, 
formulat la conferința de a Moscova, 
a fost zădărnicit.

Iu scopul de a grăbi unificarea 
Coreei de Nord și de Sud, de a 
permite refacerea unui stat democrat 
independent și unit și de a da țl 
abilitate poporului coreean să-și re
zolve chestiunile intereue, în Oct. 
1917 guvernul sovielic a propus ca 
forțele americane și sovietice să se 
retragă simultan din Coreea, la înce
putul anului 1948. Această propu 
nere sovietică a găsit un ecou căl
duros în cele mai largi straturi ale 
poporului coreean și partidele gru
părilor democratice din Coreea de 
Sud, și-au luat obligația de a îm
piedica izbucnirea unui război ci
vil in Coreea, după retragerea for

Respectarea suveranității naționale Și nea
mestecul în afacerile interne aie altor țări

Ocupânau-se de chestiunea respec
tării suveranității naționa.e și de 
neamestecul în afacerile interne ale 
sutelor, Departamentul de Stat se 
mărginește la observația că există 
numeroase fapte în legătură cu a- 
ccasta chestiune că politica și acj 
țiuniie ambelor guverne în această 
privință sunt universal cunoscute și 
ca toate acestea vorbesc dela sine. 
Și lotuși, recenta politică și re
centele acțiuni a|e gtivernu ui Statelor 
Unite oferă câteva exemple de in
tervenția Statelor Unite in afacerii d 
interne ale altor state, exemple de 

pace de către consiliul miniștrilor 
de afaceri străine. Iu cotise, tnți 
in chestiunea tialatuui de pa'e iu 
Japonia nu s’a realizat nici un pro
gres.

In acest timp guvernul Siateior 
Unite ajută re cur,le agresoar ■ cin 
Japonia la reia.crea potențialului <■- 
ronomic de război al Japoniei, pre- 
judieiind prin aceasta cauza păcii. 
Retragerea trupelor uin China

încă dela conferința dela Moscova 
din 1915, a niiniylrtlor le afaceri 
străine al Stale;or Unite, Uniunii 
Sovietice și .Mani Britanii, s’a a 
juns la un acord in ce privește re
tragerea în cei mai scurt timp a tru
pelor șovielice și americane oii, 
China.

Uniunea Sovietică și-a îndeplinit 
obligațiile iu conformitate ca acor 
ciul de mai sus amintit încă de mult 
timp, și și-a retras forțele militare 
din China. In ce plivește Stațele 
Unite ale Atneikii, declarația De 
parlamentului *-de  Slat dela 19 Mai 
confirmă faptul că forțele militare 
americane șe află pe teritoriul Chi
nei 1a această dată și că astfel gu
vernul Statelor Unite nu și a înde
plinit obligațiile.

Fără îndoială că aceasta contri
buie -în mare măsură la extinderea 
și agravarea războiului civil d n 
China.

țelor americane și sovietice.
Această propunere sovie i ă nu a 

fosl lotuși acceptata de guvernul 
Statelor Unite ceeace a dus la men
ținerea actualei împărțirii a Corei i 
în două zone — nordică ți sudi.ă 
contrar hotârîrii conferinței dela 
Moscova, care prevedea sprijinirea 
formării unui stat coreean unit, in. 
dependent și democratic.

In ceiace privește Comisiunea la 
care se referă Departamentul de 
Stat și care a fosl creată de Adu
narea Generală sub presiunea gu 
vernului Nord ameri an, această co- 
misiune servește țeluri care nu au ni
mic comun cu liotăririie conferin
ței dela Moscova.

Aceasta reiese in n.oJ elocvent din; 
insăși experiența Comisiunii, care 
la începutul lunei Mai 1948, a orga
nizat împreună vu ComandamGiiul 
american din Coreea de Sud, a- 
legeri măsluite în vederea creerii 
organelor guvernamentale în zova 
sudică, nesocotind protestul stratu
rilor largi ale populației coreene; 
și faptul că aceste a'.egeii au fost 

xboicotate de partidele po.itice și or 
ganizațiile democratice din Coreea 
de Sud. 1

Toate acestea demonstrează că 
propunerea sovietică Ipentru retra
gerea tuturor trupelor străine din 
Coreea, trebue să fie pusă in apli 
care cât mai repede cu puiința, 
'pentru a duce la îndeplinire bine 
cunoscutul acord asupra înființării' 
în Coreea a unui stat democratic in
dependent. ț 

violare a suveranității naționale a 
altbr țări și de presiuni economice 
și politice asupra altora, Este bine 
cunoscut de pildă faptul că Slatefe 
Unite au transiormal Grecia în- 
tr’o bază militară și că fasciștii 
greci, sprijiniți de intervenția ame
ricană, duc o politică de exterminare 
nemiloasă a democrați.or greci. Dea-, 
semeni este bine cunoscut faptul că 
SLatele Unite au intervenit în alege
rile ținute în Italia la 18 Aprilie. 
Aceasta intervenție și a găsit ex
presia in presiunile economice asu
pra Italiei, in trimiterea vaselor a

mericane de război în n| ele Ieri 
loriale italiene, in sborurile demon
strative ale avianelor de lăzboi a- 
inericane deasupra teritoriului ita
lian — in ajunul alegerilor, în pro' 
siunile po.itice exercitate asupra .n- 
tregei situații interne a Italiei șv 
in exploatai ea lipsurilor ci econo 
mice rezultate din lăzboi.

Bazele militare
In decLaiația Departamentului de 

Slat privitoare la existența unor ba
ze militare in teritoriile altor stătu 
membre ale O.N.U lui, s’a făcut u 
încercare de a cita rezoluția din 
I I Decemvrie 1C4:> a Adunării Ge
nerale, ca o justilicare a exi tențci 
unor numeroase baze militare na
vale și aeriene |-e teritoriul multor 
țari ale lumii, de ceie mai multe 
ori situate pe o distanță de câteva 
mii de km. ele frontierele Statelor 
Unite. Guvernul Stale.or Unitei în
cearcă sa justili.ee existența bazelor 
militare americane pe teri.o iul al
tor state membre ale Națiunilor U- 
nite, pretinzând că guvernele ace
lor state au consimțit la aceasta, 
Afirmând acest lucru, guvernul a 
merican ocolește derigur chestiuni 
ca dependența economica și jxzli 
tica fața de Statele Unite, a unui 
nu/iar de țari pe al căror jeritoriu 
sunt situate bazele mi.itare pre-Um 
și țelurile și obiectivele pe care 
anumite cercuri din State.e Unite 
le Jeagă de înființarea unor ast
fel de baze militare.

Reprezentanții U.R.S.S-ului au 
subliniaL în repetate rânduri și in 
special la Adunarea Generala a O. 
N.U.-Iui în 19K>, că menținerea unor 
baze militare de către anumi e state 
pe teritoriile ailor state
membre ale Națruni.or Unite, este 
intolerabilă. Existența unor astfel de 
baze ca și prezența trupelor străine 
pe teritoriile state,or membre ale O. 
N.U.-lui, c.upă terminarea războiului 
Jupă înfrângerea dușmanului și ’ 
crearea Organizației Naț unilor U 
irite, nu poate fi justificată. Nu e 
de prisos să arătam in.ă odată in 
legătura cu aceasta, ca bazele mi
litare ațe Stalelor Unite funcțio
nează și pe teritoriile statelor care 
șe mărginesc cu Uniunea Sovietică.

Actuala situație, când ar.umile 
țari și în special State.e Unite de
țin numeroase baze miliare pe teri 
toride altor state membre a e O.N.U.; 
este incompatibilă cu principii.e fun ț 
damentale ale acestei Orga, izații și 1 
tinde să agraveze neliniștea și nesi- I 
guranța in situația inteniaștotialâ.

Comerțul internațional
Legăturile comercia'e intre Uni, 

unea Sovietică și alte țâri se des- 
volta în mod constant în ccșjdiții nori 
male ue avantagii comerciale reci
proce. Nu tot acelaș lucru poate ii 
spus despre raporturile comerciale 
sovieto-americane, deoarece guver
nul Statelor Unite violează acordul 
comercial sovieto american, rracti- 
când descriminăii fața de U.R.S.S. 
Acest lucru arată a cui este raspun > 
derea pentru intolerabi a si.uație pro
dusă în acest domeniu. In ceea.e 
privește conferințele internațicpța'.e a- 
supra comerțului, dea Geneva și 
Havana, la care se referă Deparla- 
imentul de Stal, se știe foarte bine 
că aceste conferințe nu au dus li 
nici un rezultat folositor, dar au pro
vocat în acelaș timp nume.oase plân
geri împotriva presiunii inadmisa, 
bile ale Statelor Unite asupra par 
ticipanților la conferință.

Departamentul de Stat se ocupă 
in decla.aț.a sa cu chestiunea ajuto
rului dat țărilor ce au suferit de pe 
urma războiului. El ț retin.e că Sta
tele Unite, dau ajutor altor țări prin 
intermediul Națiunilor Unite 
și că ajutorarea este ma
siva. Această a'irmație nu cores

. ~r.» d >«.k,

ale Agenției
punde lotu i lu leailatia. Așa i.uni
tul ajutor pe care State.e Unde ii 
dau anumitor țari, nu este acordat 
in cadrul Națiuni.or Unite ci în 
mod unilateral iar O.N.U. e,te ig
norata in aceasta cfîe.liuiie. Mal 
mult decât atât, fos-a organizație 
U.ft.R.R A , a cărei activitate se în
temeia | e principii internaționale -i 
care a zșat un ajutor substanțial ța- 
rdor care au suferit depe urn a răz
boiului, a fost desființată din ini 
țiativa Siateior Unite, întrucât gu
vernul Statelor Unite a iciuzat pur 
și simplu sa ia parte la aceasta 
organizație,

Trebue să reamintim deasemenea 
ca guvernul Statelor Unite a respins 
o propunere făcuta de delegația -o-

Democrația și libertățile cetățenești
Deosebit de importanta chestiune 

a apărării democrației -l asigura^ 
libertăților cetățenești in toate ța 
riie a ■ fost redusă de I lepartamentul 
de Stat nord amerii an la o ches
tiune de importanță se undară a Co» 
misiunii drepturilor omului. în ca 
drul Consiliului economic i -ocial 
al O.N.U., cu toate că acea ta Co- 
misiune nu a putut rea iza .ceva 
in activitatea ei.

Și lotuși in prezent cercurie gu
vernamentale americane nu si^it pre 
ocupate de apărarea democrației -i 
a libertăților cetățenești, ci de men
ținerea și crearea unor regimuri 
reacționare, antidemocratice si fa • 
ciste in alte ța i (Grecia, Spania, 
iran). Aceste cercuri sunt atât de 
preocupate de indeplii irca ace tei 
misiuni ingrate, încât in mod fi 
resc ele nu se pot interesa de apă
rarea democrației și a drepturilor 
cetățenești. Uniunea Sovietici a in
sistat și continua sa insiste asupra 
faptului că democrația ți libertăți e 
cetățenești trebue să (ie apărate in 
toate țările.

Din tot ceeace a fost spus îna
inte, reiese clar cine poartă răspun
derea pentru actuala situație a ra
porturilor sovieto aineri.ane. Dcpară 
tamentul de Stat afirmă că nu poartă 
in nici un țliip răspunderea pe*.  
Iru actuala stare a relațiilor sovieto' 
americane. Departamentul de S at a- 
firmă că este imposibil să adopte de
ciziile asupra cărora s’a cazul de 
acord, din pricina atitudinei intrau»

[Buletin
BUCUREȘTI, 25 (Agvr- 

pres). Acum câteva zile, de
legați ai tuturor țesătoriițer 
de mătase și bumbac din Ca 
pitală, au discutat și hota- 
rit împreună condițiile și 
modul de organizare a unor 
noui mari întreceri ce se vor 
desfășura între 1 Iunie șt 30 
Septembrie a- <..

Aceste întreceri vor ur - 
mari, murirea producției, scă 
derea procentului de deșeuri, 
reducerea absențelor, îmbu
nătățirea calitativă a pânzei 
și scăderea prețului de cost.

*
BUCUREȘTI, 25 Agv- 

preș). Ministerul Comerțului 
a aprobat în ultimul timp 
importul unei masive catr.t 
tați de jnedicatnente de pri
mă necesitate.

1948.

Tass —
vielica la Con ijul de șn-.urilale n 
liinpul deshate i or atu na pro temei 
greecjti, anume <a ajutorul al ‘.re. 
citi trebue sa lie di-tribujl nunul 
în interesul poporului grec și ui 
supravegherea unei Conisiuni sj 
ciale a Consiliului de Secui itate. • 
ceasta propunere, . a i un număr <ă_ 
alte propuneri sovieii e ca e . e eau 
ca ajutorul dat ailor țari sa .ie or 
ganizat prin O.N.U., au stârnit îm
potrivirea i ercu i or ioni u a’oare di«f 
Statele Unite, care exploatează ■ 
julorul pe caic îl dau altor țar», 
pentru a obține avaniagii fOhli e 
și de altă natura, iu ciuda faptului 
că O.N.U. a holul . ă :n e<l lucru 
nu poale fi așteptai.

sigente a guvernului soviete . rea
litatea respinge lotuși aceasta afir
mații a I^ep.arta.iu ntuiui de St».

Orivine știe că iu timpul guver
nării lui RoOscvell, cele mai dl 
licite probleme Inter..atiora e au , ✓ 
rezolvate intriun spirit de intere 
.gere, unanimitate i prietenie Oe 
către li S.A., l R.S.ș, i Marca I ri 
tanie.

Acest lucru a lost alunei <u pu
tința deoaiee hot .riri.e fundamen
tale luate la confer nțeje de|a Tehe
ran și Yalta au fost respectate cu 
buna credință, iar deciziunLe prac
tice asupra chestiunilor speci ice au 
fost luate pe baza ațelor hotann 
fundamentale ca o continua e a 
ceslora.

Ce s’a schimbat dx- atun> i-
S’a schimbat atilujinea guverna 

lui Statelor Unite, Ceiace s’a întâm
plat este făptui iă guvernul Sta eter 
Unite nesocotește hotarîrie luate 4 
aceste conferințe și le vio.caza sps, 
teinati.. El nu vio.șazâ numai hotă- 
ririle dela Teheran și YalLa, dar 
și hotarîrile luate la -onferința de
la Potsdam, hotariri luate <u par
ticiparea președintelui Truman pa 
care acesta I» -a semnat.

Nu mai menționării alte nnpre 
jurari in care guvernul Statelor l - 
uite a violat -au ignorat Charta 
și principiile O.N.U.. și în care 
a ignorat îu<ă i O.N.l . F .ra 
doială că acea-ta atitudine a guvtrt 
țiului Statelor Unite nu duce la îm
bunătățirea situa-iei intemalior.ale.

intern
S’a mai aprobat un im

port de tracto-tre cu plugut, 
și piese de rezervă,contract. 
de Ministerul Agriculturii, ue 
asemeni, vom importa 
mașini de cusut electrice nv • 
tkrne, și ‘j\Ulo-camtoan d< 
diferite tonaje.

BUCUREȘTI- 25 Ag - 
preș . La prtm.t confer-nța pț- 

țară a organizației Tinere
tului Sătesc care se va ține 
între 29 '— 30 Mai la Bt> o 
iești,1 vor participa deleg ui 
ai tinerelului Jtn țări!'' veci
ne și prietene.

I’ână în prezent și au ano» 
tai <osireax o delegație a tine
retul ci popular din Bulgari i 
și o delegație a tineretul'.» ■*  
popular Jugoslav.

justili.ee

