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Srecesul unui regim 
cm care poporul nostru 

a rupi pentru IclJcauna

Începerea procesului ma
sacrelor Ui la lași din lu
mi' 1941. nu este chiar mi 
iapt oare<'arc.Jar dai a acea
sta odioasa asasinaie In mas 
sa a unei populații pașnic? 
care .1 dat un număr de p< 
ste S.000 victime, se jude, a 
acum, (leasemcm a jnt este 
un lapt întâmplător, după 
cum nu întâmplător a fost 
ales lașul ca teatrul acestor, 
orori' prin care clica anto- 
neScianâ aducea o dovadă 
in plus a cârdășiei ei aljjțjfi 
te, in totul sprijinită de 
partidele burghezo - .moșie
rești - cu imperialiștii (as
iști de peste hotare.

Lua de rasă a fost de alt
fel diversiunea utilizată de 
exploatatorii de. totdeauna ai 
pcțporului muncitor, jyentru 
a smulge atenția celor mulți 
dela problemele lor de viață, 
in scopul de a submina lupta 
prin care exploatații erau ho- 
tărîți să-și câștige o vi ita 
mai bună.

Această realitate a fost 
confirmată inc ă cu prilejul 
mișcărilor țărănești din 1907, 
când regimul burghezo-mo- 
șieresc a încercat să canali
zeze ura, țărănimii impila- 
tc, împotriva evreilor săraci 
din Moldova, pentru a salva 
proprietatea moșierească de 
furia legitimă a poporului 
crunt exploatat.

( ontinuând politica sa de 
asuprire a paturilor popula
re, clica de moșieri și ban
cheri pripășită ța picioarele 
tronului, acționând conform 
intereselor ei de clasă a 
târât țara noastră într’un răz
boia strein de interesele po
porului și de voința lui, arun- 
cându-ne în brațele Celui mai 
hrăpăreț imperialism — fas 
cismul german - și ale a- 
genturii ]ui din țară, repre
zentată de clica antonescia- 
nă, pentru Scopurile- acesto

Cum trebuB să-și desfășoare activitatea 
noile conduceri ale întreprinderilor naționalizate

O serie de instrucțiuni trimise întreprinderilor naționalizate
BUCUREȘTI, 18 (Ager- 

pres). I11 cursul zilei de eri 
noile conduccri ale întreprin 
derilor naționalizate au pri
mit din partea forurilor în 
drept o serie de instrucțiuni 
în legătură cu felul < uni tre 
buc să-și desfășoare activi
tatea.

Astfel pe viitor întreprin 
derile naționalizate vor tre 
bui să urmărească executa
rea programelor de produc
ție în curs precum și a Co- 
menzilor fixate de cei în 
drept, directorii având misiu 
Mea să verifice modul cum 
reușesc să se asigure nece
sitățile de pe piață.

Im cadrul normelor stabi
lite conducerea întreprinde 

ra d? jal și cotropii '.
( tdat.i găsită uiiclta ( arc 

să 1 a jutc in m.ușai u|<’ lot 
capitaliștii < are hotarau a- 
tnnei soarta unei țări și a 
unui întreg popor sai a< il de 
c runta |or exploatare, aveau 
nevoie de o ni.tnevră < are 
să creeze țgcca atmosfera de 
de ruta și exaltare putând 
îngădue susținerea mai de
parte a războiului început îm 
potriva Uniunii Sovietice, 
purtat in jntereSnl capitali-,ti 
|or și moșierilor din țara noa 
sti ă.

Răspândind calomnii pe 
seama atitudinii populației 
civile, mai ales cu privire la 
evreii din laȘi, prin înscena
rea care s'a dovedit a fi fost 
o mârșăvie fjră precedent, 
a fost pregătită atmosfera 
pentru pogronul in care, cu 
o sălbăticiune de ncdescris, 
cultivată de șovinismul și 
rasismul întreținut viu în 
conștiința mercenarilor dc - 
mcnți ai fascismului de cla
sele exploatatoare, avea să 
fie e xtermin;ltă o nună parte

Mihall Mihuțescu

(Coatiauare In pig. IV-a) 1

Citiți
in corpul ziarului 

— Să ne cunoaștem 
țările vecine și prie
tene

— In Franța va fi 
declarată greva gene
rală

■— Alte știri din 
străinătate

rilor va uțjmări ca toate comen
zile fixate de cei în drept ca 
și cele in curs de\contractare 
să poată asigura industriilor 
respective continuarea regi
mului de lucru evitându-se 
pe viitoi orice fel de pertur 
bații.

In acelaș timp se vor fa
ce toate demersurile pen - 
tru a se face comenzi în mă 
sură să ocupe în mod rațio
na] utilajul și personalul.

In cazul că o parte din 
mărfurile fabricate nu sunt 
ridicate de beneficiar condu 
cătorii întreprinderilor vor 
aviza Oficiile Industriale ca 
re au sarcina să ia măsurile 
cuvenite.

In privința intrcț>rindcrilor
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Lucrând pentru ei înșiși

Muncitorii dela Cugir luptă 
pentru mărirea producției 
și productivității muncii

Uzinele C'.M.C.-i ugir -unt dea- 
cum proprietatea Sla.ifui, bun co
mun al întregului popor. Acest lu
tru il știu niundtoi|i și il știu așa 
cum în trecut au «irnțit ciuda ex
ploatare a patronu|ui și asupiiifea 
sbirilor capitaliști.

Un nou suflu de Snuncă domneștq 
în toată uzina: pe toi îi vezi cif 
atenția încordata la! lucru muncind’, 
liberi, cu mai mult clan, fiecare dân 
du-și silința să pro Iu a mai mult 
șl mai bine.

Toate inițiativele muncitorilor se 
loveau de sabotajul conducerii

Acum muncitorii pot munci în- 
tdadevâr în așa fel incât să dea 
un randament mai mare. Această 
e una din cele mai jinari dorinți a 
fiecăruia bătrân sau tpnă/ fie 
se numește Bradosii loan delaj 
Forje care din zi in zi depășești 
norma tot mai inuit, sau se nu- 
fciește Dăian loau, un Tj T M.' ist 
care a ajuns Ia uu așa nivel teh
nic încât muncește la două mașini 
deodată. , ,

Dacă toți pot acum să lupte pen- 
tiu mărirea producției nu acelaș lu
cru se întâmpla și înainte de națio
nalizare.

Acnsi lucru ni I spunea Iov. Fief 
șeriu Aron dela secția 245 Mon
taje. Din cauza neglijenței direc
țiunii care nu a verificat pire i zi a 
planului mașinci de cu ut, o mare| 
parte dintre piese n'au fost buna 
Abea 15 Ia sută dintre suveiâ pu
teau fi folosite, 10 la sută trebu
iau revizuite, iar restul erau iputili- 
zabile. Astfel procentul la rebuturi 
a crescut simțitor. Aceeași e te si
tuația și cu camele și cu o scrie în
treagă de piese. (

carc nu au programate ,-o 
menzi _de către forurile .le 
resort se va eăuta obțihțre.i 
de coipenzi productive care 
să-și găsească plasament pc

(Continuare tn pag. 111 a)

Prezidiul Marei Adunări Naționale a semnat

Decretul Ministerului de Finanțe pentru 
așezarea impozitului agricol peex. 194849

Prezidiul Mărci Adunări Naționale 
a semnat eri dc.rctul întoc.iit de Mi» 
nisterul de Finan'.e cu privire la 
Așezarea impozitului. agricol pe e- 
xercițiul financiar 1915-49.

De.retul prevede o nouă i'etc'r.ni-' 
nare a imț o.itufui datorat de agri
cultori în'ăturând ast'el loate sis
temele trecutului, ca e au apăsat 
massa țăr.neasiă. Noua metodă de 
impunere a agtiiu'to.rilor repre i taf

Acest lucru se datoia — îmi una 
mari departe tov. Fleșoriu — și 

faptului că materialele trimise de 
'conducerea uzinei erau de proastă 

calitate ne având acea repartiție o- 
inogenă de grafit deci piesele fi
nite, fabricate, nu aveau calitățile 
necesare unei bune funcționări a 
mașinii. ■

Acum — continua el vesel — 
bucuria se citește pe fețele tuturor. 
Toți muncitorii știu că prin ac
tul naționalizării, a țț arul motor a 
fost Partidul nostru, al ilarei mun
citoare, uzinele au noi perspective 
de desvoltare, ți se poate munci 
mai iptens pentru o viață mai 
bună.
Inovațiile in muncă nu erau luate 

In considerare
Prin acelaș desintereș erau răboj 

tate și inovațiile aduse în muncă. 
Cea mai mare parte a planurilor 

prin care se putea ajunge la un 
randament ,mai mare nu erau luate 
in considerare.

Astfel maestrul Su-an Nicolae de
la .secția 501 Freză, nu și a putut 
pune în aplicare planul său de a 
face Ia freză șanțuri la 3 fileturi 
deodată, prin aplicarea unul nou dis
pozitiv de fixare a pieselor și pu
nerea în funcțlo a trei cuți e in 
loc de unul.

H. N. Doraanu

(Continuare în pag. III i)

sul*  J*  lcl«g»»m«i icrueri șa me|iuni 
advasala AmbaiuJti

Poporul român își exprimă 
recunoștința fată de Generalissimul 
Stalin și guvernul U.R.S.S. pentru 
reducerea de 50o|° din datoriile ră
mase în contul reparațiilor

BUCUREȘTI. iS Ager 
preș). /Ambasadă Cniunii Re 
publicilor Socialiste Suvie'i 
ce din Republica Populai â 
Română, a primit ncnumă- 
-ate crisori, telegrame i nrj 
țiuni trimise de fabrici. uzj 
ne, întreprinderi, asociați’ ș'i

un important progres. Pe viitor im
pozitul agricol este forfetar, pen
tru toate categoriile de terenuri și 
este în funcțiune de rentabilitate, 
inventar, agricol viu și mort :i de 
înscrierile din rcgistiul comunal a- 
gricol. Noul decret arc la bază! 
principiul determinării iir.pozituli i 
în raport cu capacitatea reală de 
plată a agricultorului. (’»• Ager- 
pres). f

h * > - - 3t *■  
r,
k 3 s iu*.

Gheorghl Dimitrov

Cu prilejul celei a 
66 a aniversări Ghe- 
orghi Dimitrov Con
ducătorul poporului 
bulgar a primit te
legrame de felicitare 
din partea Guvernu
lui R.P.R. și a Comi
tetului Central al Par
tidului Muncitoresc 
Român.

— Citiți textul telegrame
lor tn pagina II!-a

organizații Sociale și cultura 
Je in urma ședințelor și mc 
etingurilor ținute de popula
ția unui marc număr de o- 
rașe și sate <a și dei ntnncroa 
se persoane particulare.

In scrisorile .și tel< g amele 
trimise muncitorimea româ
nă iși exprima profunda <a 
mulțumire și recunoștin: i la 
țâ de Generalissimul Uniu
nii Sovietice Iosif Visariono 
\ ic> Stalin și Guvernul Sovie
tic pentru reducerea cu -o 
la suta, a datoriilor rămase 
de plată in contul reparații 
lor și își exprimă hotărirea 
de a întări și lărgi și mat 
mult în viitor relațiile de prie 
tenie dintre Uniunea Șovieti-

(Continuare ta pag, IR ;
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'Creatorii neut lelaaaâca
scvâetâce

In ni io țiu*  di i lume, inovatorii 
tehnicei — savatiți, ingineri, in 
vențatoii, — nu sunt înconjurați cil 
atâta dragO'te și atenție de întreg 
poporul, ca în Uniunea Sovietica 
Astăzi poporul sovieti sa uta o 
noua serie de laurea'i ai pie mu ui 
Stalin inovatorii glorioși ai tehui 
cei progrc'l te.

La 1 Iunie s’au împimit 
15 ani dela punerea în func 
țiun. a primei tz.ne sovi.-li e 
de tractoare din Ccliabinsk, 
in regiunea de Sud a LJralu 
lui.. Aniversaiea aceasta ie
ste de o importantă excepție 
nală pentru industria și agri
cultura sovietică. Nicio țară 
din ]ume n’a reușit într'ua 
timp atât de scurt să treacă 
dela agricultura primitivă ja 
cea moderna, mecanizat,!.

Statele Unite au avut n ■- 
voie de 80 de ani pentru a
mări de 12 ori producția in
dustrială. Uniunii Sovietice
i-au fost suficient i numai 13
ani, dela 1928 la 1940, pen
tru a atinge acelaș nivel. Re 
rezultatul acesta uimitor se oglindește 
perfect în activitatea uzinei de 
tractoare din Ccliabinsk. In 
1931 au cșit pe poarta uzi
nei, 18.000 tractoare, în a
nul următor, 28.500. In anul 
1940. un număr de 530.000 
tractoare și 182.000 combat 
ne arau, secerau și treerau 
pe întinsele câmpii ale Uniu 
nii Sovietice.

In momentul de față, în 
UKSS funcționoază 6 uzine 
de tractoare. în loc <țe 3 câte 
existau înainte de război'1. 
Uzinele dela Stalingrad și 
Ilarcov, distruse de nemți

I» țările apitaliste . a nenii muu 
cii civ-atoare — 1011 t iictorl, în 
vențatori, — nu pot inventa șl oca 
liber, ei surii sil ți să r-aiisfacâ in
teresele personal ■ a'e iniei mâini 
de magnați iiiiaiKÎari.

Cât de departe este ac. astă lume, 
întunecată de lumea const u.toiUo.iz 
inginerilor, inventatorilor Uniunii, 
Sovietice! Po.-ibi ilă|ile de creație 
ale movatorior tehui ei ■ovielictț 
sunt nelimitate. Ori e ce ițeau so
vietic este intere ail în creațiile lor, 
al căror țel este îndeplinirea îna 
inte de termen a planului cincinal,* 1 * * * * 
postbelic, în ridi arca torței ț. mă
reției țării sovietice, Î11 sporirea' 
bunei stări a popo.u’ui. Căi- crea
țiilor tehnice sovietice sunt claie 
și bine determinate. Ele urmăresc 
scopul de a |Ușura In tot felul mun a 
bamenilor, prin crearea de noui ma
șini, de a desvolta și mai mult 
electrificarea și inecanizaiea prme- 
selor de produ.țic, de a crea o i:oul| 
tehnologie, de o înaltă țiroJuctiii 
tate, de a construi ma 1 i roui, apa
rate noui. •

Realizarea planului cincinal sta- 
linist postbe'i în domeniul desvol 
tării tehnicei —- iată o sarcină 110 
bila, pentru îndeplinirea căreia 1110 
vatorii producției sovi.’tioe își depun 
toată munca lor.

In primele rânduri ac nouilor1 
laureați ai premiului Stalin stau a- 
cei cari, într’un timp foa te s uri, 
prin munca lor au ridi at din cenușă 
fabrici și uzine, au restaurat mine.

Un ritm mai înalt al creșterii e 
conoiniei so.-jaliste! a eastă lozincă 
a primelor planuri cincinale sta'îniste 
răsună din nou în perioada cinci
nală postbelică.

Zece ani i au trebuit Franței ca
pitaliste pentru ca să refacă după 
primul războit! mondial mina Pas- 
de-Calais, In doi ații, minerii so- 
vieti.i, ajutați de tehnica sovietică, 
au pompat apa din 227 mine, au 
refăcut 23j ascensoare (tehnice) și 
multe altele. .. I

Noui metode pentru pomparea a- 
pei.noui metode tehui e - iată pen
tru ce minerilor-ingineri li se a- 
cordă astăzi titlul de laureați ai 
premiului Stalin.

Dar uzinele, mi.ie'e, ienă>cuteq 
din ruine, nu vor mai fi ademenea 
de dinainte de războite Da orită / 
sforțărilor inovatori or tehnici, e u 
se refac pe o nouă bază tehnică 
mai perfecționată. j

Cu o tehnică cu mult ț er e .ioiiatrf 
renasc secțiile de furnale, de la
minoare ale uzinelor mctalurgi 
minele Donbasului, etc.

Planul cincinal al U. R. S. S 
în cifre edificatoare

vor produce
5

9-

in 1950, se
2jo milioane tone cărbun; 
adică atât cât încape în 1 
mii de trenuri care, puse 
cap în cap, ar acoperi a- 
proapc de două ori lungimea 
equatorului sau ar umple un 
■Cub de cărbune cu latura de 
500 m. adică 625.000.000 
m. c..

]n 1950 s? vor extrage 35 
milioane tone țițeiu. Pentru 
depozitarea acestei cantități 
<de petrol ar fi nevoie de un

Noua telurică nu iste creată iilluiaț 
vie savanți, conatrudori, inventatori. 
Ea se naște în (je.arc zi, Î11 fie 
cuie ora, la înticp|riiiilerile sovietiic, 
iu urma muncii a sute de mii du 
slahanoviști — meșteri ai muncii 
socialiste. 1

(> trăsătura reimv.cabila a miș
cării stahanoviste din perioada cinci
nala postbelică este trecerea dela 
munca slaba,ivnîslă a fiecărui mun 
citor în parte, la brigăzi grupuri 
stahanoviste. In aceifc <undi ii crește 
foarte mult iotul meșteruiii, al or
ganizat iru'ui icoiduăouui mun 
cii .stahanoviste a-olective, rolul teh
nologului î itrepiinderi . Deiceia in
tre laureații pre.niu'ui S a in din a- 
cest au vedem numeroși meșteri, 
tehnologi, tare au pui baze e pen
tru ridi arca tehnicită.i producțieb

Cu toata varietatea munții crea
toare a inova o i o teii i e sovie
tice, la toți nouii taur-ați ai premiu
lui Stalin, găiim o tră ătură comuna, 
caracteristi ă atâl p 11 ru co istrucțaț 
ml de turbine, cât și pe itril selec- 
țioiieurul de uoui soiuri de cartofi, 
atât pentru savant, ia e -construoștei 
noui mașini, cât și pentru chimist, 
care sintetizează uoui substa ,țe or
ganice. Acea 4â trăsătură comună tu- 
oiror iuoiaoîor este Ce. o a rientut 
față de jioporul sovieti , față de 
marea operă a lui Lcnin-S'ain. No
vatorii tehnicei, laurea i ai premiu 
lui Stalin, stau în primele rânduri 
ale constructorilor soâctăii comu
niste.

a

Savantul Alihanian va vorbi 
despre descoperirile sale în domeniul războaielor la 
adunarea generală a Academiei de Științe 'a U R. S. S.

Intre 8 și 11 Itijic va avea 
loc o adunare generală a A 
Cadetniei de Științe a URSS. 
J’rima ședință va fi in hi- 
nată aniversării'a 100 de ani 
dela moartea lui V. pe 
linski. A. M Egolin, mem
bru corespondent al Acade 
mici de știin;e \a vorbi de 
spre rolul lui Belinski în 
desvoltarea culturii ruse, I. 
A. Gukovski, doctor în știin
țe filologice va vorbi despic 
„Concepțiile estetice ale Im 
Belinski”. ț

Celelalte ședințe vor fi în
chinate succeselor savanți 
lor sovietici în diferitele do
menii ale științei. Academi
cianul A. N. Zavarițki va 
vorbi despre structura mere 
oriților, membru corespon
dent al Academiei de știin 
țe A I. Ălihanian va vor- 
vorbi despre cercetările în

rezervor imens, având înăl 
țintea unui bloc de 30 ețaje 
și o lățime de 1.000 metri. 
Cu benzina extrasă din acea 
stă camitatca de petrol 2 nij- 
lioatie 5.10.000 de automobile 
ar putea sa faca ocolul pă
mântului.

Din oțelul produs în 1950. 
s’ar putea fabrica o șină d" 
cale ferată, cu care să se 
încingă de nouă ori globul 
pământului.

I țările vecine și prietene

Cuceririle tehnicei sovietice
pătrund în viața de toate zilele a țării socialismului

premiilor Stalin, tre- 
numeruase invenții și 

de o insem-

-o.i ii a s’a îmbogății 
a căror 

va duce la o desvoltaru 
in liijtriei carbonifere și 

a energeticei și a

Din li-ta 
bile relevate 
perfecționai i ladicale, 
natate deo e'.iită pentru dezvoltarea 
mai departe a tuturor raamiiloi e. 
conoiniei naționale.

I elinit a o. i lin s’a 
cu noui lucia 1 pre|ioase, 
realizare 
rapidă a 
metalurgi e, a energeticei și a e- 
lectrotelmicci, a coistruc.iei de ma- 
ișini și 11 chimiei îiilr'un cuvânt 
a întreg i eco io nii na ionale socia
liste,
J’arfidul < o nunist și guvernul so

vietic ciciaz.,1 toate condițiile pen
tru desvollai a contiiui a științei 
și tehnicii în (ara socialismului

Super orilalea id .iniiiliii sovietic 
își găsește r.xpre ia in a.tivitalea

Tezaurul aurifer al Uniunii Sovietice
Un bloc de aur în greutate de 37 kilograme

In tez.aiiiiil de pietre și me
tale pi ețiuase jile Uniunii S<> 
victire se găsește o colecție 
de pepite dc aur. tare au o 
vechime de 100 de ani și re- 
prezint 1 o mare valoare șii- 

domeniul constituției razelor 
cosmice.

Spre completa mecanizare 
a agriculturii sovietice

savanților și a ceif e- 
a lelmieie 

huntași

dr ubne 
suClOî, oa-

creatoare a 
tarilor, a ingiiii rilu*  și 
nilor, a stalianoviștilor 
ai producției.

Piintr'o muncă plina 
gație și încoronata de 
menii sovletiri dau viață uneia din 
prevederile fundamentale a'e planu
lui cinci mi sialini t | < 
gurarea progresului t< 
ramurile economiei iii 

R.S.S., a.casta liind o 
tiu avântul produ țici 
di arca profit.tivității mun ii’’. I»i 1 
an în an țaia noa-lia se îmbogățește 
cu uoui lucrări în do umilii științei 
și teluricei, mulțumită < aiura Uniu
nea Sovietică între.e în multe ță
rile capitaliste.

„Ad- 
toate

ințifică Istorică și valutaiă. 
Colecția aceasta cuprinde bu 
< ăți de aur de toate Țnărimik- 
il«îa blo< uri imense, până ța 
cristale minuscule, intre ca 
re Se găsesc bucăți de aur 
care prezintă forme < urina
se ca, <L piltlăț forma un<i 
ramuri, unui cap, de iepur , 
etc..

Colecția cuprinde 
mai mare bloc d<;
întrega lume, \ 
„marele Iriutighiu” 
tărește 37 kgr..

și cLl 
aur din 
numitul 

can- < ;în

se af|ă din nou in funcțiuni .
In 1947, uxodneția de trac 

toarc a fost 109 la sută, su
perioară celei din 1946. iar 
în anul curent, potrivit prc 
vederilor planului, producția 
se va dubla.

O mie de uzine din Moscova
se află într’o mare

Acum două săptămâni 67 
fabrici și uzine clin Moscova 
au provocat la întrecere toa- 
1 celelalte stabihmenie in
dustriale din Capitală, pe'.t 
tru a termina programul pj 
p oducție, pe anul ciiiȚnt. pâ
nă la data de 7 Noembrie. în 
onoarea celei de-a 31 aniver
sări a Revoluțp-'i Socialiste 
deci cu 54 zilc^ înainte de ter 
ntcnul fixat pe plan.

Acest angajament de 
termina programul de lucru 
cii aproape două luni mai de 
vreme, nu este deloc ușor 
de realizat dat fiind că anul 
curent este cel de-al treilea 
din planul cincinal post-belic 
Și anume, cel deciziv pentru 
terminai’ea mai rapidă a în
tregului plan, ceeace explică 
de ce planul pe anul curent

a

Poporul sovicll aie lot dtc.’lu! 
ta se mândrea u <u triliniuRnii Iul, 
cu lezullateA- cer eta:i*or  lo , Ci 
invviiiiilv

crr ctuii’or lo , 
ț.i j urit'-ți dijfilc j ir. 

i o i ti i ’c?un tuate 
I untiu ta a noui u 
b-lmî.ci 'Otieticr ba pa- 
\ ia a j oii i a, in \ ia a de 

c a taiji -u iali>nw|uj, ta 
la j ulrpli i ra plaiuihn 
patru ani.

o ia i-te U|h tnd t ale 
toate valeu i iau tu

< Za.iicu 
sloițările 
ceri ri a 
Iruii'.la in 
toate zii
să con trib uc 
cincinal in

Ini le. el le 
pro.e .iunil
le, exercitând inf.ue.ița lor bine.a 
câioarc a-upia tuturor iauur.1 r a - 
țivitâții economice și tehnice.

Una din condi.i le prinzi; ațe | • 
tru dezvoltarea ,u -u.ccs a economie*  
postbc'i e a tniuiii So.ietice et 
lupta consecventă p i 
oamenii o i tui pentru 
perfecționarea tehnicei 
gani/area mumii și a 
Urmând ana tâ <a!e, la

planului cincina', înregis- 
mari su.ee e in cel dea' tic*-  
cărui plan vrea al indepb- 
până la 7 Hoimvrle.
de întreprinde, i in Juslri.lx

care o duc
1 inovarea . 

țx-ntru or 
producției: 
a o iui a 

a îndeplinit p anuriie primilor doi 
ani ai 
tr< a.-ă 
lea, al 
neas.ă

Mii
au înde! linit înainte de termeen pla
nul de 5 luni, sU(c ge întreprinderi 
au injc| linit inai ite de termen plă
tind de 0 luiu.

Transpunerea îi viata a nouîlo 
lucrări, recent distin-e cu premiul 
Slalin, înseamnă un nou avânt ir*  
toate ramurde industriei, t nea uni 
accelerarea litmuui desvoltării e o- 
nomici sovietice. • 1

Aici începe rolul mare și ptl« 
de răspundem al constructorilor de 
niasini, care vor construi nou 1 ma
șini. aparate, me a i me per e ti * 
nate pentru nevoile e o.iomiei na 
ționalc.

Țara poate și trebuc să pun*  
în slujba planului cincinal toate bo
gățiile tehni c, celei ma, moderne, 
creata de ce, inai buni inventatori 
și constructori sovietici.

Ea poate și trebuc s’o facă u» 
numele realiză ii uite >a cini î al-o 
și nobih — îtdepiurea înainte < « 
termen a planului cimital stal*  
nist -jsostbelic, în numele ptpgre 
sului telini. îi toate ramuri c eco 
nonii.i na io.iale a U.lt.S.S.

întrecere socialjrfă
cuprindă un progranyde hi- 
cru dc mari proporții.

Cu toate acestea, numai 
după câteva zilo dela lansa
rea provocării de întrecere, 
un număr de 1 .ooo de fabr;ci 
din Moscova au anunțat (;l. 
și iau acelaș angajamcnt.

in mod practic, acest Jj 
cru înseamnă că întreaga in 
dustrie a capitalei sovietice 
a pornit cu avânt să împli
nească angajamentul luat.

In curând, marca întrece
re socialista lansată de mun
citorii industriali din Mos
cova va cuprinde întreaga 
-Uniune Sovietiică, pentruca 
planul de producție pe anul 
1948, să fie terminat, în în
tregime, până ța 7 Noein- 
brîe.

1
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Textul telegramelor de felicitare 
trimise de Guvernul R.P.R. și Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Român tov. Gheorghi Dimitrov 
cu ocazia împlinirii a

>crațici di» lumea întreaga.
D>‘ P. < iroz;l

66 ani

Muncitorii dela Cugir 
luptă pentru mărirea producției 
și productivității muncii

B>'< țjREȘTi, (Badio).l i 
prilejul < <-lei de a, 66 anlver 
sui a lui Gli. Dimitrov, 
l’reșt dintele ( onsilm)ui de 
Miniștri al Republicii l’opu 
Iar, Bulgaria <1. dr. I’etrii 
Gro/.i Președintele Consiliu 
Im de Miniștri a trimis 
mătoarca telegramă:

D sale
D-lui

< llieurghi Dimitrov-
Președintele < onsi iullii <o 

Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria 

' SOFIA r

tir

Cu acelaș prilej Comitetul 
Central al Partidului jX-țuiv i 
toresc Român a trimis „r 
mătoarca tvlegramă:

,T”V. Gbcoiglii Dimitrov 
Sofia.

Cu prilejul împlinirii a 06 
ani Comitetul’Central al Par

titlului Muncitoresc Român 
iți urează tovarășe Dimi
trov vechi și in< <-rcai luut i 
tor pentru cauza celor ce 
muncesc și conducătorul Re 
publicii Populare Bulgari t, 
ani ntulți de viața și activi 
ta te rodnică.

Coniijciul Central 
al Partidului Mun itoresiț 

Roman

Cu ocazia celei de a 66 ani
versari, Va rog, să primiți 
in mimelc Guvernului Ro
mân și al meu personal căi 
duioase felicitări și urări 
pentru o viață lungă și p'.i 
nă de realizări pe drumul - 
progresului și întăririi Repu
blicii Populare Bulgaria, in 
sprijinul forței păcii și demo

O serie de instrucțiuni
pentru intreprinderile naționalizate

(Urmare din pag. l-a)

piață comercială.
Întreprinderile ca >ă poată 

obține creditele necesare 
prin producție proprie, tre
bue sa capete comenzi pro
ductive iar pe de altă țrarte

Cuprinsul numărului 15 
al organului „Pentru pace trainică® 

pentru democrație populară!“

sa caute sa nu facă clieț- 
tucli inutile sau angajamente 
fără a fi examinat din timp 
programul financiar.

întreprinderile [naționaliza
te vor putea in cazuri spe
ciale când nu au putut în
casa unele fonduri să ape
leze la B.N.R- pentru obți
nerea de credite ca să nu 
stagneze producția.

Dispozițiunilc primite de 
întreprinderile ^naționalizate 
se mai referă ]a cheltuelile 
și investițiile ^întreprinderilor.

(Urmare din pag. 1»)

Acum pot să-mi pun Iu aplicare 
planul meu — lini spunea Iov. Su
san Nlcolai- deoareie Statul In 
proprietatea căruia sunt dea um u- 
zjnele, ne da tot sprijinul pentru 
a mări producția și prin inovația 
aceasta producția va crește cu >00 
la sută.

O atitudine similară, a a. ut \e- 
cltea conducere și fața c elorturla 
depuse de maeștrii Albu Roman ți 
Helel Stoian ixmtru ciocanele de a 
bataj și perforatoare

Chiar și drumul pana la 1,’elro 
șeni unde am făcut proba cio anelor, 
a trebuit să ni l plătim noi — mi au 
spus cei iloi 1o\arași Și 
resttl lor nu se redu.e numai la a- 
fât. Vechea conducere 
angajeze ni i tehni lent. A.e tia tre
buiau plătiți pentru a face noi ex
periențe din care capitaliștii nu a- 
veau un ^profit imediat ,

Acum suntem convinși nu nu 
inai că nu vont mai i itâmpina greu
tăți, ci vom fi ajutați în munca 
noastră.

Petrlșor loan își curăță mașina

Inldun colț o freză statea i cu 
grije, muncitorul Petrișor loan, o 
curăța de spanuri. M’am apropiat 
de el și rtjrede am intrat In vor
bă, în timp ce cu aceiași grija își 
continua lucrul.

Trebue să curăț mașina du( ă ter
minarea lucrului — țpuiua tov. Pe- 
g-ișor — pentru ca nrtm i când vine 
alt tovarăș să muncească s’o găsească 
„pusă la punct”, să nu-și piardă 
timpul curățind o sau căutând o

piesă sau jilta pe taie cu n’am pu> o 
in ordim la Io . In fi Iul acesta au 
ne jneidcm timpul înti’o muncă ne
productivă. ț-i apoi ma,ina, acu n n ai 
mult ca ori când trebue Uigyțpră 
Prin lupta dusa de da.a muncit ara 
In frunte cu Partidul Mmuitorcsc Ro< 
mân — Întreagă fabrica aceasta a 
devenit a noastră și noi avem dat-.rutf 
ca să ne-o păstrăm in cât mafc 
hună stare

> Dela 120 la 60 mmuta

deainte-

fiu vuia să

BELGRAD — Marți a apărut 
numărul 15 a) Organu'ui Biroului 
Informativ al Par.idelor comuniste 
și muncitorești, „Pentru pa.e trai
nică, pentru democrație populară”.

Publicația con'.ine un editorial in
titulat „Auloci i'.ica, arma ascuțită 
a Partidelor comuniste și munci
torești” și tot pe prima pagină^ 
un comentariu asupra conferinței 
partidelor so.iaiste de t nga, care 
s’a ținut la Varșovia, la 5 ți 6 Iunie.'

Simt deasemeni publicate extra

în 
si

Cultură
O'ăștie

20 Iunie 
, in sala

Ansamblul de Art4 și 
A R L U. S,

. va da în ziua de 1 
a. c., ora 11 am., 
Teatrului »Progresul« Deva

UN MARE CONCERT
de muzică românească și

• sovietică executat de corul 
și orchestra ansmablului corn 

pus din 150 persoane la 
care publicul orașului nos 
tru este rugat a lua parte.

A- R. L. U. S. Fiiala Deva

sc din rapoartele lui Matias Rakosy, 
Szalcasits și Farkaș făcute în ca
drul congresului de constituire a 
Partidului Mun i.oresc Ungar precuirt 
și articole semnate de Qrigorianl 
cii titlul „Să păstrăm puritatea! 
principiilor organizatorice ale par
tidului marxist”, de Pietro Secchia: 
„Poporul italian într’o nouă etapă 
a luptei”, de Vlko Cervenkov / 
„Rolul conducător al Par idu ui Mun
citoresc (comunist) Bulgar în con
struirea democrației 
de Rudolf Slansky: 
mocrațiilor popu'are 
mului”.

In numărul 15 se publică dea- 
semenca un articol al lui llarry Po- 
llit in:itu|at „Politica anti-muncițo. 
rească a conducătorilor Bburiști’ț, 
și arli.olul lui Hermansso.i, intitulat 
„Suedia și Blo.u! Oc.idtn a”. In a 
celaș număr, losef Cirankiewicz co
mentează trădarea socialiștior de 
dreapta iar Jean Marek semneazM 
revista politică cuprinzând un co
mentariu asupra acordului dela Lon
dra relativ la desmembrarea Germa
niei și asupra conferinței socialiștilor 
de dreapta dela Viena. ( <

populare’’, și*  
„Victoria de
și a .țocialis- 

■q iij în

a

Cursuri de inițiere 
în probleme administrative 
pretorilor, secretarilor de preturi și notarilor 
organizate de prefectura județului

Cinema „PROGRESUL" 
Deva

prezintă începând de 
Vineri, 18 Iunie a. c. 
senzaționalul film

Amiralul Nahimov

Filiala ARLUS,
Deva-Hunedoara 
învită pe toți membrii săi 
să participe la marele bal 
dat de organizație/ în ziua 
de 3 Iulie 1948, orele 21 
în saloanele sediului cen
tral, precum și în cele 
două grădini alăturatei 

COMITETUL

Pe lângă prefectura jude
țului nostru gu fost organiza 
te cursuri de inițiere în pro
blemele administrative, ța 
care participă pictorii, secre 
tarii de prețuri și notarii din 
județ.

Scopul acestor cursuri e- 
ste pregătirea .profesională și 
politică a funcționarilor ad 
mjnistrativi, pregătire care 
va permite cursiștilor o ju 
stă orientare în principiile și 
normele economice, politice 
și administrative, ațe regi 
mului nostru de democrație 
populară.

Aceste cursuri vor fi de 
un real sprijin pentru orga
nele administrative ale ju-

dețului nostru, deoarece prin 
cunoștințele însușite aici li 
se creiază largi perspective 
in rezolvarea justă a tuturor 
problemelor ivite în munca 
lor administrativă, contri . 
buind astfel la desvoltarea și 
consolidarea democrației din 
țara noastră.

Cursurile sunt predate de 
un comitet de lectori (binel se
lecționat și sunt eșalonate 
pe trei etape în cadrul că
rora cei 148 de funcționari 
administrativi prevăzuți pen 
tru aceste cursuri vor primi 
prețioasele cunoștințe nece 
sare muncii lor.

In atențiunea Cooperativelor Sătești 
din județul Hunedoara 

descSiîs primul 
„Magazin de Stat“ ia Deva, 

care vă aproviz'onează cu încălțăminte de ca 
filate superioară Importată din Cehos'ovacia. 
Vânzarea se face liberă, fără nici o restricție.

= Cereți lămuriri mai ample prin poștă. = 
Magazinul de Stat Deva, Str. Karl Marx Nr. 1.

Direcțiunea-

Poporul român își exprimă 
recunoștința față de Generalissimul Stalin 
și guvernul U.R.S.S. pentru reducerea de 
50°|o din dațoriile rămase în contul 
reparațiilor

(Urmare din pagina I-a)

că și Republica Populară Bo 
mână.

Ambasada URSS ncavând 
posibilitatea de a răspunde

Umplem butelii de

Aragaz Inform*  țiuni 
la Adm -ții 
■Zori Noi"

iiecărei organizații și fiecă
rei persoane în parte pen
tru felul în care și-a expri
mat recunoștința față de U 
RSS, face cunoscut că Ge- 
neralissimul Iosif Visariono- 
vici Stalin și Guvernul So
vietic au fost informați de
spre toate scrisorile și tețe 
gramele primite-

i
f

Una din preocupările de seama 
ale mun itorilor cugireni, este icdu- 
ccrc*i  timpului de luau ie 1 neoe 
sita fabricarea uivi prese

In cele cateta zile scune dela 
marele act .J naționalizării, efortul 
iile depuse- in această direcții au 
sporit. _ .

Muncitorul Căpațâriă Petiu, iu ■ 
ceste câteva zile a obținut un nou 
succes. Pr.n -.imp ificar.a n elodri 
de lucru — îmi sjzunea el — ana 
reușit 6ă fac doua opera ii io ace
laș timp, adi j pe lânyă șlefuirea 
exterioară care sc fa e obișnuit la 
această ma-ina, am icițșit si fac ți 
o șlefuire frontala.

Rezultatele acestei inovații Ie an» 
aflat apoi dela șeful de atelier: tim
pul de șlefuire a piesei a 
redus dela 120 de minute la 60 de 
minute.

Nu putem uita silniciile din trecut

La F. M. muncesc mai mult fe-' 
-mei. Ele au simțit mai mult m 
timpul războiului în care am fort 
târâți de Antonescu și clica lui 
frunte cu regele, ce Înseamnă 
muncești pentru patron.

Timp de 3 luni, a trebuit
muncim câte 12 ore pe zi. Eu a 
veam de controlat 6 mașini. Munca 
era extrem de obositoare așa ci 
n’am mai 
șezat pe 
5 minute 
trezita de 
vitură de 
continui lucru. Mi s’a fă ut raport 
la comandantul militar al fabricei 
și-am fost condamnata la câteva orc 
carceră—ml-se destâlauieșie iov. 
Martin Vaier îa

Și-apoi cind a venii vorba <1 
naționalizare tovarășele cu care dis
cutam în grup, par1 că erau alteia. 
De-acuma nu mai muncim pentru 
capitaliștii, ci pentru noi—spunea® 
ele bucuroase. Sub conducerea Par
tidului am scăpat de explortan- si a- 
cum muncim libere, avem im sa
lar egal la muncă egala. Apo o un.lca 
de tristețe și ură Ie întuneca fața: 
Nu putem uita goi nici odată aîl- 
niciile din trecut

*
Totuși muncitorii din Cugir ioc 

să șteargă ori ce urmă a trecutului, 
să nu mai aibă mereu tn față i- 
maginea directorului rare se lăfăia 
in fotolii ți bani, și a soldatu
lui cu arma, la spatele [or, siLindu-î 
să-ți dea munca lor pentru ca alții 
si câștige. f

Pe pereții uzinei au și început 
să apară, scrise cu creta, cuvintele' 
l.M.S,-Cugir.

0 interpretare greșită
Numirea noului director a', uzi-1 

nelor, a fost primită de muncitori 
cu un viu entuziasm ți cu încre
derea că fiind ridicat din mijlocul 
lor va ști să con lu ă u i a -pre a 
servi interesul întregului ț o; o . (<

t Există insă unii tovarăși care nu 
au înțeles atitudinea ce trebue să 
o aibă față de noul director, sunt 
exagerat de politico.i uneori deve
nind chiar jignitori.

N’au înțeles că buna fun ț.mire 
a uzinei depinde in mare măsură 
de felul în ca.e se va de vciția 
strânsă colaborare î tre mtre 
sonalul uzinelor ți director.

Muncitorii au dator a de a i i- 
gilenți ți în această direcție, de a 
ajuta pe noul director în toate ac
țiunile iui și de a descoperi pe cei 
care nu vor acesț lucru. 4

,.H. N- Doreano

putut rezista. M’am a- 
un scaun si stau măcar 
ji ain ațipit- Am fo,t 
șeful de secție cu o !o- 
picior și obligată să un

o 
per- 

f
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<~>EVEHIMEHTELE ZILE»<"^
Guvernul

nnțn <?ontpm 2S»
Adunarea Națională Franceză a aprobat 
cu o majoritate de numai 8 voturi acor
durile semnate de Bidault la Londra

a trimis armata și politia împotriva muncitorilor 
Greviștii atacați cu gaze lacrimogene la Clermont Ferrand. — 200 răniți au fost 
internați în Spital. — 500 muncitori arestați. — Mișcarea grevistă ia proporții

CLERMONT FERAN1), 17 — de Miercuri spjre Joi, au fost tran-
Gravele incidente dela Clermont Ferrand iși au originea î.i nuș ari-a. 

de grevă începută la uzina de cau- ciucuri Hergougnan. (

daritate mun itorii dela urinele Mi-Cu câteva zile în urmă cei 2.500 
de saîariați ai uzinei, sprijiniți de 
Confederația Generală a Mi:n ii, au 
cerut direcției o sporire a salariilos 
cu 20 la sută și plata unei prime' 
de vechime.

Ue;i revendi ăiile muncitorilor e 
rau justificate, dată fi nd crederea e- 
normă a tuturor prețurilor, direc
ția le-a respins cererile. Atunci,', 
muncitorii au declarat £Tevă, re'u- 
zând să părăsească atelierele.

La cererea direcției, importanțe 
forțe de poliție au înconjurat iț- 
zina. In timp ce sirenele de'a Ber- 
gougnan sunau chemând în ajutor 
pe muncitorii celorlalte uzine din 
Clermont Ferrand, poliția a atacat 
folosind gaze lacrimogene.

Muncitorii s’au apărat. Până a- 
cum au fost înregistrați 150 de ră
niți, printre cajre un număr mare 
ki stare gravă. In semn de soli-

Noui turburări în industria otelului
din Statele Unite

T'nisearg, 18 Radio). Sin 
dicatele Unite ale muncito 
rllor din industria oțelului au 
proclamat Miercuri pentru 
Duminică noaptea o gre a 
împotriva companiei ameri-

Procesul unui regim
cu care poporul nostru a rupt pentru totdeauna

(Urmare dip pag. LI a) I 

din populația pașnică a la
șului, în împrejurări care a- 
cuză odată mai mult regi
mul dominației capitaliste, 
cu care poporul nostru a rupt 
pentru totdeauna.

Alegând acest oraș, jntr’o 
provincie în c^re lipsurile e- 
eonomice făceau posibilă a- 
ceaata diversiune^ bandele 
de teroriști fasciști, cu spri
jinul cuziștilor și legionari
lor fanatizați de ură șovină, 
atacă populația, deslănțuind 
un masacru care avea să fie 
reeditat în :a(celaș timp și 
după acelaș sistem la Stân
ca Rosnovan și Târgul Mar- 
culești, dovedind premedi - 
tarea și pregătirea sistemati
că a acestor asasinate ,în mas 
să.

Vina acuzaților din boxă 
nu va putea fi tăgăduită.

Aceste fiare cărora chipul 
omenesc nu je poate șterge 
înfățișarea de viclenie, as - 
tazi neputincioasă sunt mai 
mult decât criminali de rând.

Ei sunt reprezentanții unei men
talități astăzi falimentară prin lupta 
întregului poportîn frunte cu 
clasa muncitoare și Parti - 

chelin au declarat deasenieni gie.ă. 
CLERMONT FERANI), 17

Muncitorii au intrat în grevă la' 
toate marile intrepjrinderi din oraș, 
Printre acestea sunt; Uzinele Mici e 
lin, care au fost ocupate de munci
tori, tipografiile și mairea întreprin
dere de confesiuni Quinettc.

Marile magazine și au închis por
țile. Serviciul de autobuze șfa în
cetat activitatea. Joi nu vor apă
rea ziare.

Un grup de manifestanți ce se în
dreaptă spre uzinele Bergougnan a 
fost atacat de poliție. ' (

*

PARIS, 18 (Rador). — Greve'et 
din Franța iau proporții din ca 
fn ce mai mari. Joi dimineața se' 
aflau în Jgre.ă perie 80.000 muncitori 
din 25 orașe. In tot cursul nonții

cane a aluminiumului după 
ce negocierile cu privire la 
sporul de 15 cenți pe oră 
au eșuat. Aproximativ 2o 
mii saîariați din 9 state vor 
participa la această grevă.

dul ei de avantgardă, după 
care orice putea fi făcut, pen 
tru a menține poporul în 
deplin întuneric pentru sco
purile de dominație ale unei 
clici exploatatoare.

I’ ăcând această legătură 
se poate înțelege și dece a 
întârziat acest proces, față de 
care fostul rege M'hai cu 
sprijinul grupării tătărăscie 
ne, reprezentând interesele 
capitalismului din ,'țară și 
streinătate, a avut totdeau
na o atitudine ostilă, la care 
se adaogă răspunderea ce 
revine fostei conduceri 1 
Ministerului de Justiție, fă
când ca o bună parte a celor 
vinovați de crime de război 
și de dezastrul țării, să fie 
sustrași vremelnic dela ju
decata dreaptă a poporului 
nostru.

îndeobște astăzi sunt cu
noscute dedesubturile aces- 
stei manevre care încerca să 
mențină buruiana șovinismu 
lui, să întărească curentul an 
tisemit, slujind scopurile na
ționalismului burghez și să 
facă jocul celor interesați să 
agite problema emigrărilor, 
angajând viețile zecilor de 
mii de oameni smulși dela 

porfate la CIcr.iiont Ferrand, cami
oane, (renuri și avioane,! rupt și 
forțe polițienești. Până Joi dini, sor 
slseră acolo 5 regimente de soldați 
francezi. Peslc 200 persoane au fost 
internate în spitale în urma ciocni
rilor din jc ursul zilei de Miercurii 
care s’au produs între poliție ți 
muncitori.

La Clermont Ferrand au fost a- 
restați peste 500 mun itori. Avioa
ne încărcate cu trupe, au aterizat) 
în apropiere de Clermont Ferrand.

PROECTUL DE LEGE 
asupra serviciului militar întâmpină 
rezintenfă în Camera Reprezentanților

Washington, 18 (Rador). 
Camera Reprezentanților a 
început examinarea proectu- 
lui de lege cu privire la ser 
viciul militar, care se află 
în examinarea comisiei pro- 
ectelor de-lege a Camerii Re 
prezentanților de peste 5 
săptămâni. Președintele co 
misiei, deputatul republican 
Allcn, a declarat că acest 
proect de lege nu este ne
cesar și a întrebat dacă sunt 
împrejurări extraordinare ca 
re să justifice serviciul mili-

Paris, 18 (Kador'i. Aduna
rea Națională l ran<ezâ a 
continuat iu cursul nopții de 
Miercuri spre Joi desbateri 
]e în legătura cu acordurile 
dela Londra, Pe tre acei ca 
re au vorbit, a fost și Paul 
Rcyiiaud, fost prim ministru 
și cunoscut ca cel care a ce 
dat condutdea Franței în 
1940, lui Petain, deși știa 
că ace.sta va capitula în fa 
ța Germaniei hitlerLte.

Paul Reynaud a încercat 
să demonstreze că acordurile 
dela Londra sunt favorabi 
le Franței- 

tar. Marc Antonio, mem - 
bru al Camerii Reprezentau 
ților din partea partidului 
muncitorilor din jNew-York 
a spus că proectul de lege 
este un pas spre război și 
a subliniat că serviciul mi
litar și alocările mari pen
tru înarmări vor îndruma 
State'.e Unite pe calea unei 
economii de război. Depu
tatul republican Buffet a 
spus că proectul de lege c- 
ste un produs al isteriei ca 
re împinge țara pe calea ri
nei militarizări tot 'ale.

Prezentând proectul de 
lege, susținătorii lui au ar
gumentat că el este necesar 
pentru a preveni vreo agre 
siune.

'^inCIIIDEREA&»ff
Astăzi va ti deda rati

Paris, (Radio). -- In 
legătură cu provocările gu
vernamentale, s'a anunțat că 
o delegație a Confederației 
Generale a Muncii se va pre 
zenta ministrului de interne. 
Pentru a preveni o astfel de 
vizită, ministrul de interne 
Jules Moch a înconjurat clă 
direa ministerului său cu pe 
ste 1.0000 polițiști.

Biroul politic al Partidului 
Comunist Francez a dat eri 
publicității un energic pro
test împotriva metodelor de 
teroare folosite de ministrul

După accsa, a luat r uv ni
lul deputatul l'loriinond 
Bonte care a arătat < .. 
durile d<-la Londra trebui-.. 
respinse deoarece e]e suin 
contrare intereselor J . 
lei.

l’ltimul a voi bit Bobert 
Sclmmann care a interve
nit jn desbateri pentru a _.<■ 
acorda un vot favorai/i. 
Schuman a spus <ă un (>t 
defavorabil al Adunării. v.< 
adu<-e < 11 sini raderea ■ 'i.er 
nului.

Târziu, în < arsul nopții, 
deputății au trscut ]a vo* * 
Moțiunea care sprijină acor 
durije dela Londra încheta- 
te de ministrul de externe 
Bidault, a fost votata, tota
lizând 297 voturi pentru fa 
ță de 289 contra, adică o n.a 
joritate de numai 8 voturi.

rosturile lor.
Partidul clasei muncitoare 

a demascat totdeauna șovi 
nismul burghez, ca diversiu 
ne a capitalismului autohton 
în slujba imperialismului a- 
asupritor de popoare, ară - 
tând că ura viu întreținută 
de clasele exploatatoare în
tre poporul nostru și națio
nalitățile conlocuitoare, se 
găsește pe linia intereselor 
de clasă ale exploatatorilor 
de eri și de azi, fiind consec
vent în lupta pentru înlătu
rarea șovinismului și desăvâr 
șirea regimului nostru de de 
mocrație populară.

Masseîe prpjar? privesc 
acest proces ca pe, unul al 
trădării de țară continuu re
editată de burghezia reac
ționară, comis de astă dată 
sub masca șovinismului, cea 
mai abjectă armă a dușma 
nilor poporului român.

Această atitudine subli - 
niază justa poziție a poporu
lui muncitor din R- P. B., 
față de naționalitățile conlo 
cuitoare, care cere aspre pe
depsire a autorilor masac 
rului dela Iași.

Mihall Mlhuțescu

Cel de al treilea 
partid American 
Interzis în Statul 

Alabama
New-York, 18 /Rador). Curtea Su 
premă din Statul Alabama a dat o 
ordonanță prin care interzice celuî 
de al treilea pârlii a’ Iii Waljace. SiM 
participe la etapa alegerilor peatni 
președinție. Aceasta înseamnă ca a- 
legătorri din Alabama. prîntr<*  ca
re negrii reprezintă o mare țiropctr 
tic, sunt lipsiți de dreptul de a ți 
exprimă spri inul pentru XX'allace în 

(alegerile pentru pre^dintic. Vesia 
este al doilea riat ameri an care a 
luat asemen1 a mă ur < în senjiu’ de 
a înăbuși mișcarea crescândt în fa 
voarea celui de al (reilt-a partid.

J*

de interne față de muncitorii 
dela Clermont Ferrand.

*
Confederația Generală a 

Muncii din Franța a hotă 
rit încetarea lucrului în toa 
te întreprinderi^, tnagaz» 
nele, birourile, administra 
țiile și serviciile publice 
din toată țara pentru Sâm 
bătă 19 Iunie.

Această măsură a fost lua
tă drept protest față deMna 
șurile agresive și provo- 
eătoare din ultimele ziie 
ale guvernului.
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