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Sarcina central* a ■<n*(catel®r în ■•mea

tul actual este de a mobiliza clasa muncitoare 
la lupta pentru realizarea ?l dep**irca Planu
lui economic.

Realizarea Planului economic va constitui 
un succes serios pe drumul construirii s cia- 
llsmulir ia țara noastr* șl va asigura imbuu* 
tâțlrca cund țtllor de trai ale salarlaților ca 
urmare a eforturilor lor pentiu ridicarea can
titativă șl calitativă a producției

(Dl« ► «aolnț a țeulnțsl plaaara 
a C C. al P M K din 22-24 Decem
brie asupra preblamei sindicala)

Pornind la muncă pe bază 
de întrecere socialistă,

Muncitorii dola reconstrucții voj 
pune în funcțiune cuptorul nr. 3 
dela oțelârîa uzinelor I. S. S.

Hunedoara la 1 Februarie
La oțelăria Siemens Martin 

dela uzinele l.S.S. Hunedoara, 
cuptorul nr. 3 este în recon
strucție, iar cuptorul nr- 2 
urmează să fie oprii pentru a 
intra în reparație.

Pentru a nu opri două cup
toare deodată, fapt care ar 
micșora producția de oțel, mun
citorii care lucrează la recon
strucția cuptorului nr. 3, au 
pornit la muncă pe bază de 
întrecere socialistă, pentru a-1 
termina până la 1 Februarie-

Cele două echipe care luc
rează în schimb de 8 ore la

Pentru a preveni stagnarea producției din 
cauza gerului, a Uzinei «Victoria» Călan

Muncitorii și technicienii Sectorului Elec
tric Deva, înfrur iând greutățile provocate 
de timpul geros, au co struit într’un 
timp record o linie electrică între uzinele 
I. S S. Hunedoara și „V ctoria“ - Călan

Autorul dramatic Mihail Davidoglu 
care a scris o piesă de teatru trăind 
în mijlocul minerilor din Valea Jiului 

a făcut prima lectură a piesei 
în fața unui grup de fruntași ai 

muncii
Din cauza gerului mare dela 

sfârșitul lunci Decembrie, centrala 
hidroelectrică dela uzinele , Viclo- 
ria”-Căian era pusă în situația de 
a nu mai putea furniza întreaga 
cantitate de energie electrică nece
sară funcționării uzinei, iar furna
lul era supus înghețului, fapt care 
ar fi provocat ava ii și mari greu
tăți în îndeplinirea Planului.

In această situație, muncitorii u- 
zinei „Victoria”, au cerut muncitori
lor dela Sectorul Electric Deva să 
construiască de urgență o linie e- 
lectrică, care să facă legătura între 
uzina electrică dela Hunedoara șt 
rețeaua uzinei din Călan.

Acest apel a fost primit cu en

Cronica cinematografică 

„BALADA SIBERIEI" 
(Cinema „Dacia' și „Muncitoresc" Petroșeni)

Pe ecranele cinematografelor din 
localitate rulează Z lele acestea una 
din capodop-r.le cinematografici so
vietice — distinsă cu „Premiul Sta- 
lin” pe anul 1948 — t hnicolorul 
muzical „Balada Siberiei .

Ceea ce n’au reușit să realizeze 
cineaștii din Apus: să creeze pe-> 
liculele în care cele două elemente 
_  muzică și culoare — să fiu ex
cludă. devenind scop, conținutul, din 
contră, ele să fie noui și sugestive 
mijloace de expresie, să fie sub
ordonate conținutului, fără a pierde 
din \aloarea ar.istică, ci îmbinîndu-se 
armonic să se complecteze, forma fa
vorizând un proces de sugestie iar 
conținutul să-i dea formei o mai 
mare valoare, a reușit cu un cate

reconstrucția cuptorului, și-au 
propus ca normele la construc
țiile metalice să fie depășite cu 
20%, reducând complect re
buturile, iar absențele nemoti
vate să fie reduse cu 90%.

In cadrul acestor întreceri, 
muncitorii celor două echipe 
lucrează cu mult elan, pentru 
a—și depăși angajamentul luat, 
pentrucă prin punerea mai cu
rând în funcțiune a cuptoru
lui nr. 3, să contribue — ală
turi de muncitorii oțelănei — 
la îndeplinirea și depășirea 
Planului.

tuziasm de muncitorii si tehnicie
nii Sectorului Electric din Deva. In 
dimineața zilei de 27 Ianuarie .au 
pornit la muncă. Lu.rând ziua și 
noaptea, înfruntând greutățile pro ■ 
vocate de timpul foarte geros, to
varășii Toader Oheorghe l\turar 
Petru. Florea Traian, Igna Adam, 
ing. Berindc Ti us, dela Sectorul E- 
lectric Deva împreună cu tovarășii 
Porth, Văcaru Nicolae și încă a ți 
trei dela Regionala Electrică Si
biu. au reușit să termine linia e- 
lectrică în ziua de 1 Ianuarie 1949.

Apreciind devotamentul și dragos
tea cu care acești bravi munc tori 
au asigurat condițiile optime de 

(Continuare în pa? Ill-a

goric succes cinematografia sovie
tică — fără a fi unica realizare de 
acest fel — prin ,,Balada Siberiei

Axat pe tema jubuii. filmul 
fără a prezenta interminabile și fic
tive procese și conflicte de conș
tiință — pune o s.rie de prcblemtf 
deosebit de importante, a căror re
zolvare e cu atât mai deplină, cu 
atât mai logică, cu cât întreaga 
acțiune este precis încadrată între 
coordonatele istoriei : Siberia nouă, 
sovietică. în plină reconstrucție di pă 
al doilea răsboi mondial.

P. b’ema centrală a filmului este 
aceea de a stabili raportul ci.ntrc 
artist și popor. Massele, prin 1 pta 

m, i. ni.

(Coalinuare în pag. IlI-a)

Textul legii votate de Marea 
Adunare Naționala pentru sanc
ționare^ unor crime care pri- 
mejduesc securitatea Statului și 
propășirea economiei naționale

ART. 1, — Se pedepsesc cu 
moartea următoarele crime:

a> Trădarea de Patrie, trece
rea in slujba dușmanului și adu
cerea de prejudicii puterii de 
Stat :

b) Procuratee și transmiterea 
către o putere străină sau duș
mană Statului, a unor secrete de 
Stat/

c) Uneltirea in orice mod îm
potriva securității interne a R.P.R.

ART 2. — Se pedepsește 
deasemenea qu moartea sabota
rea propășirii economice a Re
publicii Populare Române, prin '■

a) Distrugerea sau deteriorarea

Creatorii de valori artistice 
puse în slujba ridicării nivelu
lui cultural al masselor mun
citoare adâncesc toi mai mult 
legătura cu oamenii muncii, 
inspirându=se în făurirea ope
relor lor din însăși viața și 
frământările poporului mun
cilor.

Tov. Mihail Davidoglu care 
a terminat recent în manuscris 
o piesă în care redă minunai 
o serie de aspecte ale luptei 
minerilor din Valea Jiului pen
tru ridicarea producției de 
cărbune, și-a adunat materia
lul artistic trăind o bucată de 
timp laolaltă cu ei, în mină ca 
și în viața de toate zilele.

Zilele trecute la secția de 
Propagandă și Agitație a Ju- 
dețenei P. M. R. Valea Jiului, 
s'a făcut prima lectură a pie
sei la care au participat nu
meroși muncitori mineri frun
tași în producție, dintre care 
o parte s'au recunoscut prin- 
tru eroii piesei- Este demn de 
remarcat că aceasta este pri
mul caz la noi în țară când 
un autor face prima lectură a 
operei sale în fața oamenilor 
muncii care i-au inspirat-o,

Citiri în pag. Il-a 
foiletonul

FORȚA ÎNTRECERILOR 

prin orice mijloace a clădirilor, 
mașinilor, instalațiunilor de orice 
fel din întreprinderi sau de altă 
natură, a uzinelor de energie e- 
lectrică, de gaz sau altele ase
menea /

Distrugerea de linii de cale fe
rată, a instalațiilor, a materialelor 
ori construcțiilor aflate pe ele, 
a mijloacelor de comunicații ae
riene sau pe apă, a podurilor, 
apaductelor, instalațiunilor de 
telefon, telegraf, sau a stațiu
nilor de radio-emisiune/

c) Darea de foc sau distruge
rea in orice mod a produselor

(Continuare In pag. IlI-a)

primind crilicile și observațiile 
lor.

Și din acest punct de ve
dere, trebue să subliniem că I 
rezultatele au fost cât se poa
te de rodnice, muncitorii con
tribuind cu sugestiile, criticile 
și observațiile lor la perfec
ționarea și îmbunătățirea operei.

Cinste decoraților cu „Ordinul Muncii"

Deak Ventzel, șeful grupei 
care lucrează în abatajul tineretului din mina 
Jieți-Lonea, decorat cu „Ordinul Muncii44 cl. I l-a

Fiu de miner, Deak Ven- 
tzel a trecut prin multe până 
a ajuns vagonetar la mina 
Jieți—Lonea. După ce a ter
minat 4 clase primare, a 
făcut ucenicia de cismar, a 
lucrat apoi ca brutar, iar 
mai târziu s'a angajat la 
uzinele „Oțelul Roșu" (fost 
Ferdinand.)

In 1940 se reîntoarce în 
Valea Jiului, unde se anga
jează ca vagonetar la mina 
3 Jieți, după 6 luni ajun
gând ajutor miner, apoi 
peste puțin timp, miner.

La mina Jieți—Lonea, a 
fost înființat un abataj al 
tineretului. In frunt a unei 
grupe, tov. Deak Ventzel a

Cum s'a aplicat contractu 
colect.w în întreprinderile so

vietice, în anul 1948

— Obligațiile salarlaților și acele 
ale administrației au fost respec

tate in aceiași misurâ —

Cu ocazia încheierii Jiuațil! r de 
sfârâit de an, numeroase inlrcjirfci- 
drri sovietice au trecut iq rcrjsft 
modul cum s’a ap!i at contractul co
lectiv d< munca in frecare d n in- 
trcprindiii e resjxdnc

La uzina de construcții de mașni 
de transport din ilarcov ș’au luat 
in discuție în f.ecaie din stețiuni 
rezuha'.c’.c îndeplinirii < bliga {junilor 
asumat dc muncii i și jr.s-nilul 
adniinis:raliv C mămici* ril de luco- 
moîiv» Ihcm?! caf< s’au angaj t sl 
tpoi casca produc iii alea munc i cu 
10,1 la suta in c împărăție cu anul 
/Tecul, și-au r« șj cclat ant alimentul 
luat Muncitorii inoxato ii si teh
nicienii ivi mai de sta.na au fi
tul în litnj ul anului numer ase pro" 
pu/it-r! d« in bj!:a‘ațire a met de- 
lor de munca dând asîf-1 ocazia si 
se pouiâ n-a’iz i o r.onoinie dd 
8.500.C00 ruble.

la landul ci a .mi Mr.-ția uzi- 
mi J-a Hsțv at și ta >bligațiile 
decurgănj din c fiiiactul Cukcliv, 
pri.l clădirea mai muli ir case de 
locuit totalizând o suprafațl Locui
bila de 55u0 m p. Un număr de 
170 de fami’it de mumitori sau 
mutai in n< alic aportam* n;e care 
f»unt înzc-tiatu cu t t conf nul rro. 
dir.i

Dcasc meni au f st d<s hisr d A 
noui cluburi pcntiu muncit ri Ad
ministrația uzinei a [us la disp zl- 
ție fondurile pentru refacerea sta
dionului uzinei care este unul dii 
ceh; mai mari așezăminte sp.rlivc 
din întreaga Ucrainl.

Tot în conformilatc cu prevederile 
con radului colectiv. adm nistrația • 
pus la disp< ziția muncitorilor cari 
locuise dvparie de uzina tn.41.y- 
huse speciale și aht m’jl-ace de 
transport.

(Continuare în pag. IV-al

luptat pentru ridicarea cali
ficării, pentru antrenarea in 
muncă a tinerilor mineri.

Grupa lui a fost și este 
fruntașă în producție. Pe 
luna Decembrie 1948, grupa 
tânărului Deak Ventzel a 
depășit norma cu 65°/e, în- 
trecând multe alte grupe din 
mina Lonea.

Decorația „Ordinului 
Muncii" clasa IlI-a este 
o răsplătire a eforturilor de
puse de tov. Deak Ventzel, 
— și tovarășii lui de mu^că - 
pentru ridicarea calificării 
și antrenarea in munca a 
tinerilor mineri, in lupta de 
a da țării cât mai mult 
cărbune.
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Federația de Popice
Districtul Petroșeni
O o nu u n 1«» «b t

Se aduce la cunoștința Asociațiilor de popice aparținâ- 
toare Districtului Petroșeni, că returul campionatului local de 
selecționare va începe în ziua de 16 Ianuarie a. c, cu urmă
torul program:

Voivodul—Straja J, ora 9, arena Lonea. 
—Minerul, ora 11, arena Lonea. 

.. —Viscoza, ora 13, arena Lonea.
„ —Straja II, ora 15, arena Lonea.

Unirea 1 —Straja II, ora 8,30 (restanța), arena C. I . R, 
„ —Straja 11, ora 10, arena Unirea.
„ —Straja 1, ora 13, arena Unirea.
„ —Minerul, ora 15, arena Unirea.
„ —Viscoza, ora 19,30, arena Unirea.

Unirea II—Viscoza, ora 8,30, arena Unirea
„ —Straja 1. ora 11,30, arena Unirea,
„ —Minerul, ora 16.30, arena Unirea.
„ —Straja II, ora 18, arena Unirea-

Mândra — Minerul, ora 8,30, arena Mândra,
„ —Viscoza, ora 10,30, arena Mândra.
„ —Straja 11, ora 12, arena Mândra,
„ —Straja 1, ora 16, arena Mândra.

Parângul—Jiul I, ora 8,30, arena Petrila.
,, —Jiul II, ora 9,30, arena Jiul.

Jiul I —Jiul II, ora 12, arena Jiul,
„ —Mândra, ora 18, arena Jiul.

Jiul II —Mândra, ora 19, arena Jiul.
Asociațiile participante sunt obligate să amenajeze are

nele înainte de începerea campionatului.

Deschiderea școalei de cadre 
de pe lângă Județeană 

U. F. D, R. Valea Jiului
In ziua de 11 Ianuarie ac- 

s'a deschis Ia Petroșeni o șc
oală de cadre pe lângă Org. 
Județeană U. F. D. R, ale 
cărei eleve au fost recrutate 
cuexclusivitatedin mediul rural, 
din rândurile țărănimii munci
toare-

înarmate cu voința dârză 
de a învăța, cele 10 eleve și-au 
luat angajamentul ca în timpul 
cursurilor să depună toate 
eforturile pentru o cât mai 

temeinica însușire a materialu
lui predat.

Școala are o importanță 
deosebit de mare și prin fap
tul că — așa după cuin cursis- 
teie și-au luat angajamentul — 
va contribui și la lămurirea 
diferitelor probleme ce frământă 
massele de femei muncitoare 
dela sate, ridicând cadre capa
bile să ducă o muncă politică 
de îndrumare și lămurire în 
rândurile lor.

Eugenia Borza, coresp voi.

Ce sn eitini

Howard Fast: „Peter
Editura de Stat

Altoe!d“
Peler Altoeld este al d< ilca ro

man al binecunoscutului romancier a. 
merii au progresist p<- care Lditura 
de Sîat il oferă pubtiiului c t tor.

Ls e viața frământata a lui I* 
tei A I c-ld, un tniar ainuiian care 
I In inteligența și viința sa In- 
u.irj a ajunge din siinptu muncitor 
fermier, guvernator al statului llli- 
nois ți unul din cri mai d scamă 
oameni po.i ici ai vremii sale

El se izbește de haosul vieții 
pub.i e ți politice din Anreiiia pila 
sfârșitul secolului al 19 1- a ți În
ceputul secolului al XX-lea

Iți dă seama că tu America cele 
doua mari partide prlitice, cel de. 
mocrat ți cel republican nu sunt 
decât două aspecte ale acei iași f r 
|e: mare'e capital Se succ.d cu 
regularități la cârmuirea țarii dar 
nimic tiu se schimbă deoarece pur. 
tânu nume diferite partidele re- 
p: ezină lotuși aceeași nterege. Pe- 
ter A'l elJ caută să JUf.ie I np l I. 
ta ac.stei stări de lucruri In lupta 
Iși pierde s.inătalea, averea si ■

Au apărut în Editura C. G. 
următoarele cărți:

B P. Farberova: Propaganda 
tehnlcei securității.

A. Cernesc: Ritmul desvoltării 
industriei socialiste

B Ltzâreanu: l C. Frimu Po
eții români cântă Republica, 
Cuvântul maiștrilor, Carnet cul
tural No. 1 —1949.

Au apărut în Editura C. 
G.M. în limba maghiară 

următoarele cărți:
N. POPOVA: Munca de formare 

a cadrelor sindicale.
S. M. KOVALEV: Intelectualii 

în Statul Sovietic. 

tirada Totuși el luptă până la 
sfârșit pentru convingerile sale juste.

Cartea scrisă de un om ale că
rui convingeri politice au f, st

Poeții români cântă Republica
Editura <?. Ct.

Editura C. G. M.. a înțeles 
să aducă cu prilejul zilei de 30 
Decembrie o antolog e a poeme
lor scrise m cinstea Republicii 
Populare Române.

Volumul „Poeții români cântă 
Republica"4este o înmănuncltere 
de poeme a tinerilor poeți, prin 
glasul cărora se vestește încheie» 
rea unui capitol din istoria «cu 
zbiri și cu palate> — cum spune 
poetul NicolaeNasta — șiseanunță 
câ „o țară în lume a 'nflorit'1.

Dela un capăt la altul al vo»

Colecția tehnică!
No 3 Ing. G Naclim aș: Fon

te ți Oțeluri.
No. 4. A. N Eflmov: Deservi

rea simultană a mal multor 
mașini.

No. 5 Jng. M. Bacan Cartea 
fochistului.

I. BORȘCENCO: Marx-Engels 
despre rolul sindicatelor în so
cietatea capitalistă (colecția 
Mica bibliotecă sindicală nr. 1 > 

verif cate ți tare cate un adânc cu
noști or al .a'ilaților americane ne- 
dă mult de gândit prin f puie pe 
care r.i le infati eazâ.

hunului, străbate un clocot de 
revollă ținut ascuns și care — r u 
prilejul zilei de 30 Decembrie — 

a izbucnit’ un suflu de entuzi
asm, de viață, d.- speranțe inlr'o 
zi mai bună.

Caracteristic acestei antologi 
este faptul că semnează in ma
joritate poeți tineri, produs al a- 
cestei epoci, ți care vor forma 
pleiada nouă a țârii în drum spre 
socialism.

Întâlnim numele lui Eusebiu 
Camilar' Maria Bănuț, Marcel 
Breslațu ți Nina Cassian, ca ți 
pe \ retor Tulbure ți Vornic 
Basarabeanu

In poemele lor, se vede că 
datorită îndrumărilor date de 
Partid ți sub auspiciile LI S A.S. 
H-ului, poeții au ințe’es să în

lăture (ormaliimul, ți să se 
producă acea integrare a poetu
lui in viața nouă a țârii

Publicarea acestei antologii de 
rătre , Editura C. G. M.“, în
seamnă promovarea unor talente 
tinere, care au înțeles sensul a- 
Jânc al prefacerilor din țara 
noastră.

;„ZORI NOI**
1 primește mică și 

mare publicitate.

In 1946-1947 am urmat școala ra
ională de Partid. Studiul mi-a a- 
jutat să înțeleg mai bine o serie de 
fap e și fenomene din munca mea 
de zi cu zi. ’

Sunt fiu de țăran din apropie
rea Moscovei. Ce perspective pu
team să âm în vechiul regim ? In 
eel mai ban caz aș fi intrat ca u- 
•enic în vreun atelier sau m’aș fi 
tăcut băiat de prăvălie Muncă de 
rob. frică de stăpâni, care puteau 
■ă te arunce în orice moment tn 
«tradă. )ăsându-le fără lucru, iată 
eare era soar.a muncitorului înainte 
de Revolu ie.

Sub regimul sovietic, viata mea 
a luat însă un alt curs Ml.am ales 
munca după dorință și înclinație. 
Niciun moment n’am stat la tndo- 
ia’ă ci voi pu ea să intru î.n f b ică 
Niciodată nu mi-am pus întrebarea: 
oare o să am trie ea de lucru? Eu 
ți cei de vârsta mea. nici măcar nu 
cunoșteam c uvântul șomaj” In sec
țiile uzinei, ne-am însușit cultuia 
nouă a fehnicei de azi. cultura u- 
nei înalte precizii. Uzina mi-a dat 
posibilitatea să mă perfecționez, in 
toți acești ani. am învățat mereu: 
In anii 1935-1936 am frecventat cursu 
rile maiștrilor muncii socialiste, pe 
urmă am intrat în școala t hnică.

In fata mea se deschiseseră pers- 
pcclve largi și pentru tot ce mi-a 
dăruit regimul sovietic am răspuns 
printr’o muncă Conștiincioasă.

Am fost remarcat și apreciat. Am. 
fost promovat în postul de mais. 
tru in producție. Dacă n’ar fi in-

FORȚA ÎNTRECERILOR
’ d« NICOl Al ROSSISKI

din „CUVÂNTUL MAIȘTRILOR"
— Un sector Stihanovlst —

tcnenil războiul, aș fi fost astăzi 
tehnician sau inginer.

M’am gândit de multe ori la toa,e 
acestea, studiind Istoria Partidului 
nostru, Istoria măreței țări sovie 
tice. Uzina Sovietică este o ș.oală 
care prcgă'ește oameni de o înaltă, 
ținuiă morală, pătrunși de o att 
tudine nouă socialistă față de pro
ducție și de muncă.

Majoritatea muncitorilor din sec
torul meu sunt tineri intre 20 și 
21 ani Nu-i n ciunul dintre noi care 
să nu fi văzut vreodată vre-un po
lițist tarist în carne și oase, care 
să fi cunoscut șomajul sau pe care 
munca de sclav la stăpâni să nu l 
fi stors de orice vlagă.

Totuși, rămășițele capitalismului 
mai trăesc în mulți din generația 
tânără. Ac.sie rămășițe se manifesta 
prin faptul că acești tineri caută să 
dea întreprinderii mai pmin decât 
sunt în stare și să primească mai 
mult decât au meritat, uitând că 
în țara noastră domină principiul: 
fiecăruia după munca sa.

Am avut ocazia să întâlnesc oa
meni cu o asemenea atitudine neso-* 
ciaîistă față de muncă Se întâmplă 
că muncitorii tineri dornici de câș

tiguri ușoare, părăseau uzina, sec
ția atelierul unde lucraseră până a. 
lunci. Căutam să stau de vorbă iu 
aceștia, să le explic purtarea lor 
greșită. Astfel, nu mult după ce ve
nisem în sectorul actual, am avut 
ocazia să stau de vorbă cu tinerele 
lucrătoare care mi se adresau CJ 
rugămintea să accept plecarea I r 
din fabrică. Producția încă nu e 
pusă la punct așa după cum trebuia, 
iar salariile irau insuficiente. El 
nu au înțeles câ aceste dificultăți 
și neajunsuri erau temporare, că do
rința lor de a parași s ctorul era. 
egală cu dezertarea depe frontul e- 
conomic Eu le-am -pus ..Chiar fap- 
■ul că ați pus problema plecării, 
in speranța de a găsi în altă p.irle 
condiții mai favorabile de muncă, 
este o dovadă elocventă că h noi 
nu există și nu poale să exste 
șomaj”.

Le-am întrebat dacă știu ce e te 
șomajul, dacă știu câte jări capi
taliste, chiar acum după term narea 
războiului, au milioane de șomeri și 
că azi. mâine va isb cni acolo criza 
economică și zeci de milioane de 
muncitori vor fi aruncați în stradă, 
fără posibilitate de muncă, fără alte 
mijloace de trai.

Le-am intri bal dacă știu că in 
țările capitaliste femeile primesc 
pentru muncă egală, salarii mai mici 
decât bărbații.

Trecând apoi Ia situația din sec
torul nostru, le-am ex; lisat neajunp 
șurile temporare, care au dus la 
neindeplinirea planurilor, la o pro
ductivitate redusă a muncii, la un 
nivel d<- sala-izare mai scăzut, 
l e-am arătat că datoria noastră < ste 
tocmai aceea de a depune toate e- 
for.trrile p ntru a învinge aceste, 
greutăți vremelnice. și de a mări 
producția De ea depinde standar
dul nos ru de via ă, salarizarea noas
tră

La aceste cuvinte nu se puteau ri
dica nici un fel de obiccțiuni și 
reflectând b ne asupra cel r spus., 
cele ce voiau să părăsească uzina 
au început să mun cască activ. I ip- 
târ.d pentru îmbunătățirea situației 
Or ce defecțiune în muncă le neliniș
tea și !c turbura într’o măsură foartd 
mare

In recerea socialistă a jucat un r 1 
imens în educarea acestor munci
tori. Pir. e.\ mplul muncii personale 
și a muncii întregului sector, fie
care ::’tt: iter s’a pu'ut convinge de 

faptul că inlrvcvri.e s cial ste re. 
prezin'a o for'a uriașă Grat e în
trecerii ar și a elanului activ al mun
ci ■ ri or sccloiul a ib r.ut rr z'-l'it* 
ce au întrecut așteptările noastre.

Noi nu am născocit f me noi, 
speclah de întrec.ri N ci nu era 
nevoie ș'o facem. La fel ca și in 
a e ■ ii și urine din Uniunea So
vie ică nun.it rii iși luară angaja
mente individuale pentru ind ptir.i 
r<a si d pășirea pa uril r și sar
cinilor de sat Noi maiștrii, ur
măream ea acese angajamente să 
fie atotcuprinzătoare, ca ele să o- 
giindească tendința de a progresa

Ca mais'ru direct responsabil pen. 
tru bunul mers al s t rului am 
controlai .intriiamentrle fiecărui mun 
citor. am discu'at cu acei care cău
tau să-și ia an-a amonte prea ușna e 
sau pur formale căutând să I ex
plic actiludinea Iar nejusti

Par idul n stru t'var-.șul’ Stalirt 
personal au ce-ut nenumărate ori, 
ca in tinerii și contucătorii coro-* 
mici d n întreprinderi să fie în 
•fruntea întrecerilor Maistrul este 
condu atonii economic al p-imei ve
rigi dn în reprinderr și el c<le o- 
bliga' să fie în frunți a secției salr.

Numai atunci întrec rea va f cu 
adevărat socialistă. când v m ur
mări re zulta'e'c ei zi de zi, vr 
controla si tematic mersul ei. o v- 
analiza căutând să descoperim cau
zele reimplinirii planului și vcm 
ins rui pe cei rămași în urmă după 
exemp'ul fruntașilor.

(Urma-e tn numărul viitor)

a a



ZORI NOI 3

4 DINCÂMPUL, MUNCII
Pentru a obține succese

,.3
și mai mari, în depășirea lozincii 
șarje în 24 ore, oțel de calitate ‘

Muncitorii dela I. S. S. Hunedoara, 
legați de producția de oțel, trebue să 

Ia munca de întrecere 
lichidarea lipsurilor

pornească 
pentru

Tblegrama adresată Confederații 
i r • - •Generale a Muncii din Franța de 

Comitetul Central al CG.M. dm R P.R

Pentru a obține succese 
cât mai mat i alături deoțelarii de
la LSS. II unedoaia în înde
plinirea și depășirea lozincii 
»3 șarje in 24 ore, oțel de 
calitate*, muncitorii legați di
rect de producția oțelului, au 
pornit și ei la întreceri socia
liste.

Primii care au pornit la 
întrecere, sunt macaragiii dela 
încărcatul cuptoarelor, care 
răspunzând chemării tovarășu
lui bercău S tnion — decorat 
cu „Ordinul Muncii" clasa Il»a 
dela macaraua de șarjai e, și- 
au luat angajamentul de a re
duce timpul de încărcare a 
•cuptorului dela 2,30 ore la 
1,14 ore.

Pentru a se putea îndeplini 
acest angajament, muncitorii 
care lucrează la repararea 
celei de a doua macarale și- 
au propus s'o redea funcțio
nării în cel mai scurt timp.

Deasemenea, muncitorii care 
lucrează la gropile de turnare, 
au pornit la întrecere pentru 
reducerea timpului de pregă
tire a gropilor do turnare. 
Drept obiectiv, ei au propus 
ca gropile de turnare să fie 
terminate cu o oră și 30 mi
nute înainte de scoaterea 
șarjelor.

Insă muncitorii mai au încă 
multe greutăți, care îngreu-

Nmliiiii ți Hiiirâii Mrului EleB Deva, 
înfruntând greuiâțile provocate (13 timpul geros, 
au construit într’uu timp record o linie electrică 
între uzinele 1. S. s. Hunedoara și „Victoria1*, talan

(Urmare din pag. I.a)
funcționare a furnalului șt uzinei 
metalurgice din Călan. și pentru fe
lul cum și-au îndeplinit sarcinile în

TELEGRAMA:
Muncitorilor, tehnicienilor și funcț onarilor 
din Uzina Electrici, Deva, jud Hunedoara

„Cu ocazia Anului Nou, colectivul de conducere 
al Ministerului Industriei vă felicită pentru munca 
și lupta depusa spre a învinge greută/ile întâmpinate 
în rea’izarea programului.

Vă urez succes și spor la muncă pentru înde
plinirea și depășirea primu'ui Plan de producție ce 
ni se trasează ca sarcină pe anul 1949".

Ministrul Industriei,
CHIV'J ST MC A

INFORMAȚIUN1
D reefiunea Comercială 

dețeană Hunedoara face cu» 
noscul centrelor de distribuire 
că, cotele de zahăr pe luna 
Ianuarie ce urmau să fie dislri» 
buite în luna Decembrie 1948, 
se eliberează până la 20 la» 
nuarie a- c.

Centrele care n'au primit 
-cota respectivă pentru distri» 

acciași zi 
a sufe- 
ore 

care 
încă

se
o

oțelăria

turnătoria uzi- 
putea produce 
mare de co-

cochilelor — ca

ncază ridicarea producției și 
a productivității muncii. Cea 
inai accentuată este lipsa co
chilelor (formele de turnare a 
oțelului topit). Din cauza nu
mărului insuficient de cochile 
de mulle ori șarjele gata de
turnare au fost întârziate. 
Spre exemplu, iti ziua de 8 
Ianuarie șarja cuptorului Nr. 
2 a suferit o întârziere de 
1,20 ore,- tot în
șarja cuptorului nr. 4 
rit o întârziere de 3 
20 minute, timp în 
putea elabora aproape 
șarjă.

Lipsa cochilelor la 
din Hunedoara nu este justi 
ficafă, deoarece ele sunt fab 
ricate chiar la 
nelor unde s'ar 
un număr mai 
chile

Transportul 
și o bună parte din transpor
turile interne ale uzinei — nu 
funcționează în bune condiți- 
um, fapt care Influențează în 
rău munca la oțelărie

Mai sunt greută[i și la în
cărcarea cuptoarelor. Din lipsă 
de oxigen pentru tăierea în 
bucăți corespunzătoare a fie
rului vechiu. de multe ori în
cărcarea cuptoarelor se face 
anevoios.

cursul anuiui 1948, colectivul de 
conducere al Minis.erulul Industriei 
a trimis muncitorilor uzinei electrice 
din Deva următoarea

buire, o mai pot ridica dela 
Direcțiunea Comercială Jude» 
țeană Hunedoara —Deva până 
la această dată.

Conform aprobării Direcțiunii Ge
nerale C.F.R .cu începere 
11 Ianuarie, trenul mixt 
Șibot-Cugir și Nr. 2844 
bot, au fost anulate.

de Marți 
Nr. 2447 
Cugir-Și-

Evident, oțelatii dela I.S.S. 
1 lunedoara au obținut un fru» 
mos succes, prin elaboiarea a 
3,2 >mje în 24 ore. insă, or» 
gdtiizați.1 de Partid, Sindicatul 
șt Comisia de întreceri, îm
preună cu muncitoriidela trans
porturi, dela turnătoria de 
cochile și dela pregătirea fie
rului pentru șarjare, trebue să 
pornească la muncă pentru 
lichidarea grabnică a lipsurilor, 
pentru a obține succese și mai 
mari în lupta pentru îndeplini
rea și depășirea Planului.

HUCUREȘTI, 13 (Rador), — Di
recțiunea GeneralS C F.R. face cu
noscut celor interesați că toate car
netele de liberă circulație și abo- 
namencle C F.R , prevăzute 
jos, emise dela 1 Ianuarie, sunt 
puse taxelor de timbru fiscal:

1 Toate cărțile dc identitate 
cupoane de călătorie gratuită. 
75 la sută, sau 50 la sută reducere, 
afară de cărțile dc identitate cl. III 
seria D„ ale marilor 
boi și seriia U ale 
cărțile de identitate 

emise numai

ntai
sti -

cu 
cu

și F.

mutilați de răz- 
insoțitorjlor lor, 
cl III s.’ria E 
pentru văduve, 

orfani de război și pro'.ejații IOVR;
2. Ordinele de serviciu de 1 cuință 

ale salariaților CFR;
3 Abonamente nominale șl neno 

mina'e cu plata integrala pentru au 
torități, instituții șl ziariști pro
fesioniști ;

4. Abonamente în cont CFR pen
tru călătoria gratuită a parlamenta
rilor și â salariaților ins'iluțiilor 
cu care C F.R. are convenții, in 
reciprocitate dc serviciu (Inspecto
ratul Jandarmeriei. Direcția măsuri 
și greutăți. Administrațiile de ziare, 
funcționarii vămilor și poliția de 
frontieră, etc.;

6. Abonamente generale lunare 
pentru particulari pe linia Brașov 
Sa ulung și Arad-Podgoria

Astfel, la emiterea fiecărei legi
timații din cele mai sus arătate,

l Textul legii votate de Marea Adunare 
Națională pentru sancționarea unor crime 
care primejduesc securitatea Statului și 

propășirea economiei naționale
(Urmare dinpag l-a)_____

industriale, agricolp sau a pădu
rilor:

Neîndeplinirea cu știința sau 
îndeplinirea cu voită neglijență a 
îndatoririlor de serviciu in între
prinderile prevăzute la litera A, 
de pe urma cărora au rezultat 
calamități sau catastrofe publice.

ART. 3. — Se pedepsesc dc- 
ascmenca cu moartea actele de 
teroare, săvârșite individual sau în 
grup, prin orice mijloace precum 
și răspândirea de microbi sau 
substanțe otrăvitoare, care au ca 
urmare moartea sau vătămarea 
gravă a integrității corporale. Se

DRAGI TOVARĂȘI.
C jnkderatia Generala a Muncii 

<!in ke[ ub ica Populară Româna, vă 
transmite sentimentele dc- aiurita 
ție și solidaritate a oamenilor mun
cii dm tara n.asua p.nlru I ipta 
eroica |.v care o duc miner i t an- 
cezi putru asigurai ea linul mini- 
mim dc existență inf untând îi i - 
gul aparat de n-|> e.-lune dcslmțuit 
impoir.va lor de guvernul înarslulll- 
zat al Franței.

Răspunsul p care minerii fran
cezi l-au da: lacheii -r imperialismu
lui la încercările I r de a -fărâmă 
cel mai puternic z d in calea ț la 
nurilor lor unități a și s lidnri- 
ta'.ea oamenilor muncit încadrați in 
C.G.T pin strângerea și mai pu
ternică a rândurilor in jurul C.G T. 
a ump'ut cu bucurie in mile oame
nilor muncii de pretutindeni

C asa muncitoare din Fianța, de
monstrează prin atitudinea ei că azi 
ca și eri ea se ga-i-ște In 
luplei |«ntru independenți 
nală rentru democrație >i 
libertatea ț».parului francez

Muncitorimea din România 
nizată fn sindicate, a dcv.dit solida
ritatea și unitatea de luptă cu mun
citorii din Franța prin proteste și 

fruntea 
națio, 
pentru

ort'i

200
P'

de 
re

Carnetele de liberă circulație și 
abonamentele C.F R. emise după 
1 sanuarie, sunt supuse taxelor 

de timbru fiscal
- Comunicatul Direcției Generale C. F R. - 

pe lângă laxele lariMe individuale, 
seva mai încasa in plus taxa de tim
bru de 300 de lei clasa l-a. 
Iei cl 11 și 100 lei cl. III 
întregul an.

Pentru abonamentele școlare 
orice fel taxa de timbru e-te
dusă cu 50 la sutâ de fi-care abo
nament emis P.-ntru ab .namentele 
lunare cu redu ere. ce se emit pentru 
•exia i. funcționari publici, militari, 
muncitori In uzine, valabile țe li
niile Arad-P idgoria și Brașov- Satu 
lung taxa de litrb ti este redusă iu 
75 la sută Pe caelcle de permise 
ale salariaților și pon-ionarilor C 
I .R. și ale asimilați! >r lor ?t fa
miliilor acestora emise pe anul 1040 
taxa de timb-u menți mată se per
cepe integral prin aplicarea de fim. 
bre re pagina IV a copertvi de 
căire benefiiiarul res-ectiv până la 
1 F.bri'arie 10(0 anulândti-se cu o 
șțampi’â a oricărei unități CF.R.

S- i-xccp'ează cele emise p anul 
1948 care rămân va'.bile până în 
31 Martie Sunt scutite dc taxa de 
timbru .abanami'nlclc sartâmânale 
clasa treia pentru muncitori și ctr- 
țilc de liberă circulație pentru func
ționarii cailor ferate străine în in 
teros de serviciu, precum și or
dinele dc serviciu seria A și B 
elibera'e salariaților C F.R. în in
teres de serviciu.

pedepsește cu aceiaș pedeapsă 
constituirea în bande în scop te
rorist sau de sabotaj.

ART. 4. — Instigarea, com
plicitatea, tăinuirea precum și să
vârșirea oricăror acte piegăritoa- 
rc în legătură cu crimele pre
văzute în prezenta lege, se pe
depsește cu aceiași sancțiune.

Nedenunțarea de către cei ca
re cunosc pregătirea sau comite
rea crimelor arătate mai sus, se 
pedspsește cu muncă silnică dela 
5 la 10 ani.

Art. 5. Judecarea crimelor pre
văzute de prezenta lege, se va 
face de Tribunalele Militare. 

ei cvi'ahi 
trat>smil 52 
îrnb jr^iar»

Ura nult 
«tupL 
In v *U

t:.

meeiinguri prin strângerile- dc f ri
duri pentru ajut -rarca bravilor mi
neri francezi.

Muncitorii mineri ca 
muncitori organizați vă 
milioane lej in semn de 
și aiutor.

C asa muncit- are din 
ț-a,ești di a i t >va'a;i 
rirta r--lulul conducă!'-r
Stat pe ca'ea e- n -miei plan.fi 
la construirea socialismului

Noul contract colectiv, noul sistem 
dc salarizare după ca i atei ș can
titatea mun 1 asigurările s xjale de 
Sta' -unt uf-rm- care au ma'CH, 
în acest început de an grija perma- 
nen A a Parii tului 
re a Guvernului, 
timera'e a Muncii 
lățirea continuă a 
v ia a -i dc ni an. . 
coc din R P R

încordata în muma pentru 
plinir.a și d pășirea Planului Fc no- 
inie pe 1949 
țara noastră va 
ei de Îmbărbătare 
iși va înmulți ef 
jutorarea bravilor 
pentru înlăr rea solidarității 
ria ului de pretutindeni

Tia'ascâ lupia er ică 
citorilor mineri!

Trâ a-câ Confederația Gene
ra ă a Muncii din Franța'

T-ă ască Fed rații S n.ricall 
M indivlă expne-ie a s .lida ită* 
tii in'crnați ma'< a iei r ce n un-* 
cesc!

irnbu' ă- 
or > 
c.* m tn-

îm-

clasa munciți are d-a 
transmite sale ol 
și va asigura I 
nurlie pentru a- 
mun- iior nunii.

pr.>lt: a-

a mun-

s vi. tic 
piedici de n îi- 
infrânt de • c i- 
sn ietate pl -c-te 
dc desv Ilare a 

i:re in dite fiv-ne

Cronica cinematografică

„Balada S beriei
(Urmare din pag. I-aț

și munca 1 >r creatoare sunt i vor 
nesecat de teme pentru artist c re 
numai prin ele — lor fiindu-le s.b- 
ordonat. creind p ntru «■ e — ga- ș'« 
adevărata înțelegere a arici sale. 
De aici indestructibila legătură din
tre artist și ma-se, legătura fără de 
care muzi antul p.ale să devină un 
bun tehnician, dar nu art st in larga 
accepție a cuvântului

P de altă parte prin masse nu 
se înțe'ege numai o parte a pi Mi
cului numai acel public din s 1)1- 
de foncer e ci rândurile largi ale 
poporu'ui din ori ce parte a țârii 
care deopotrivă sunt capab:le să va
lorifice și să aprecieze ad-vărr’a 
artă isvorilâ din viața și truda I r

Dar nu numai atât. Fără a ra-Jea 
in didacticism — care i.ar fi pre
judiciat va1 tarea artistică — fii -ui 
reușește să f'e o înaltă școală de 
forță morală tâ ie spir tuală dc • lt- 
fel caracteristică omului 
care nu cunoaște 
vins nu se lisă 
țări și încadrat în 
adevăratul mijloc 
forței fale creator 
de expre- ic

.Marele merit al filmului constă 4 
in realiza ea sa tehnică ~ub .1 ă- 
rei raport a atins culmi nemaiîn 
tâlnile până acum

Obiectivul ope-atorului s'a i p-it 
li in-istcn'ă asupr’ mînuna'elr.r per. 
fagii s b;ri re cad-tt de s-bit d- 
potrivii acțiunii pline de irinami-m 
pentru viata care cl x: Veșt- d la 
prima până la ui ima s. nă Fo
tografia pe de altă parte, c -n* ițu- 
o transpunere în imagini a Bal d<> 
Siberiei", redând vizual tema mu
zicală dând o mai marc patere dc 
expresie muzicii asa după cum c - 
lori u'. adecuat stărilor ce cens i ti 
a eroilor, ar - un rol activ la c t area 
atmosferei.

Fără a considera c mrlect opui- 
zate ce'e ce s'ar put. a spune des
pre o asemenea peliculă, și de aceea 
— rămânând doar la concluziile 
presărate până acum, concluzii le
gate de cele mat reprizent tive 
momen e ale filmului — rec man- 
dăm pub'icu'ui spectator, dorn c d" 
a se adăpa din isvnntl mereu proas
păt. inedit și luminos al a-t i so
vietice. vizi ararea filmului ,,B. lada 
Sb.rici”.

plan.fi


4 ZORI NO!

Influența comuniștilor creste 
mult în rândurile sindicatelor

LONDRA. 13 (Radoi). - Sinui- 
catcle ți Uniunile sindicale engl.ze 
continua sa se împotrivească vam
pa iei anticomuniste a Raderilor de 
dreap a a sindicalei r britanii i

Din numărul organizațiilor care bl 
'ultima vreme au refuzat sa ac- 

cep e cir-ulara anticomunista a Con 
•iliu’.ui Gene al al Sindicatelor Bri
tanice. fac parte Uniunile sindica- 
te'or de muncitori din torturi, sin
dicalelor de transport din Soutli- 
ampton ți ale sindicatelor muncito
rilor necalificati ale secțiunii din 
Kigslon (Yorkshire). Consiliul Na
țional al muncitorilor agricoli ți al 
a'tar organizații.

Secțiunea Stratford a sindicatelor 
muncitorilor necalifi ați ți muncito
ri or din transporturi a luat atitudine 
împotriva Consiliului General ți a 
secretarului genei al al acestui con
siliu — Artliur Deakin și a altor 
Raderi — învinuindu-i că încearcă 
să provoace o sciziune în rândurile 
Federației Sindicale Mondiale Sec
ția Hits a sindicatelor de muncitori 
din industria electrică în ciuda cir
cularei Consiliului Gete al a ales 
drept președinte pe Eanst Johnes, 
membru a) Partidului Comunist.

La adunarea trimestrială a Co- 
i i eluiui din Londra al Sindicat lor 
muncitorești au fost aleși preșe
dinte și secretar comuniști Din 
patru delegați aleși de către s n_ 
dicatelc regiunii Londra, trei șunt 
iri'i anți comuniști Consi'ii.l sindi
cal din Willington a respins în 
unanimitate circulara anticomunistă.

Comunistul Hegg a fost ales In 
postul de pr șeJinle al Comitetului 
regional al Consiliului Unic de( 
constructori de ma-ini la Old Câmp 
(I ancashire).

Fruntașul comunist* Peter Carri-

Cum s’a aplicat 
contractul co

lectiv în între
prinderile sovie
tice în anul 1948

(Urmare din pag. I.a)

Rețeaua de instituț i sanitare ale 
uzinei a fost considerabil extinsă. 
'Un nou spital, în care muncitorii 
primesc asistență medicală complect 
gratuită, a f st înființat anul accsța. 
Casa de odihna a uzinei, situată în 
pădurea de brazi de pe malul Do- 
r.ețului. cs e deschisă în tot t’mpu! 
anului.

La vară, terenurile special ame
najate pentru copiii muncitorilor vor 
putea adăposti 2250 de copii, în 
tot timpul vacanței.

In cursul anului trecut, 2300 de 
muncitorii și-au petrecut concediul 
in diferite stațiuni balneare

In fiecare zi, un număr de 150 
de muncitori se odihnesc în sana
toriile de noapte ale uzinei

Pentru necesitățile cidturale ale 
muncitorilor s’au cheltuit în cu-s 1 
anului expirat suma de 7 milioane 
ruble.
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luând cuvântul la un meeting 
.ce a avut loc ’a llolzcazi. a criticat 
aspru campania anticomunista ini
țiata de către leaderii de dreapta 
ai Cond etului Gci erai al Congresu
lui Sindicatelor Britanice.

„ Comuniștii — a declarat mai 
depar e Carrigan — sunt imp Irita 
planului Marshall din pricină ca

Autoritățile din China eliberată 
au pornit la refacerea regiunilor 

distruse de bandele lui 
Ciang Kai Shek

SIIENSI DE NOR ’. 13 (Rador.
Autoritățile pjpulare din Liaoning 

au luat măsuri urgente pentru a se 
face patru districte din Vestul 
Mukdenului. cane au fost distruse 
de trupe'e lui Ciang-Kai-Shek. co
mandate de Liao Yao Flsiang.

Trupele Kuoniintangului au ucis

BULETIN
ROMA. 13 (Rador). — Fance 

Press transmite că toți muncitorii 
din orașul și provincia I’auova au 
declarat grevă pentru a prj testa îm
potriva ne alisfacerilor de către gu
vern a condițiunilor masselor mun
citoare și pentru a cere de lucru 
pentru șomeri.

BERLIN. 13 (Rador). — Mai mul
te școli din sectoarele occidentale 
ale Berlinului nu și-au putut nlua 
cursurile după sărbătorile Crăciu 
nului din cauza lipsei de combus
tibil.

NEUES DEUTSCHLANn1 anunță1 
că în districtul Charlottenburg —• 
sectorul britanic — 1.200 elevi ai 
Școlii .S.luller și al Școlii Nr. 23 
șl-au întrerupt cursurile dela 1 Ia
nuarie.

LONDRA. 12 (Rador). — Un nu
măr de 1800 mineri din mina I e- 
vvis Mar ini din regiunea Ronty din 
Walles-ul de Sud. au încetat lucrul 
cerînd mărirea sa’ariilor. Muncitori
mea din jurul Londrei a pornit o 
mișcare de protest împotriva con
cedierilor care au loc în întreprin
deri. Săptămâna trecută în regiu
nea Londrei au fost concediat! a- 
proape 150 muncitori. ’

LONDRA. 13 (Rador). — Fe
derația industr ilor britanice a pre
zentat ministrului Finanțelor, Cripps_

OtStl
SCÂNTEIA

tot mai 
engleze

Președintele Uniunii Creștin- 
Democrate din zona sovietică 
protestează împotriva politicii 
de desmembrare a Germaniei

el InrâuiațCșie situația economica a 
Angliei ducând-o la catastrofa eco
nomica’’. El a aratat că comunișt i 
suni împotriva p țlticii de înghețare 
a malariilor. După aceasta el a luat 
atitudine împotriva acelor leaderi din 
mi-caiea sindicală ca Artliur Deakin 
și rflți care apăra cu ab litale inte
rese e capitaliștilor 

pes c trei mii civili din aceste dis
tricte. au distrus 27 mii f rme și 
au furat 3.150 tone grâu și 1.800 
camioane.

Ue'a mijlocul lunel Decembrie au
toritățile populare au distribuit vic
timelor acestor atrocități 3 900 tone 
de grâu ți 11.300 cornute.

EXTERN
al doilea memorandum In cursei ul 
rimelor zile, cc ând respingerea iin 
pozi ului asupra profilurilor.

In legă’ură cu aceasta. Daily 
Workcr scrie că Cri[ ps nu va pu- I 
tea respinge cererile nerușinate ale | 
federației, deoarece el însuși s’a do- 1 
vedit a fi cel mai b n pr pagan. 
dist al federației.

PFIYONGYANG, 12 (Rador) —
Stycov. ambasador extraordinar șl 
ministru plenipotențiar al U.R.S.S. 
in Republica Populară Democrată 
Coreeană a sorit la Phvongyang, în 
ziua de II Ianuarie. împreună cu 
personalul ambasadei.

Politica trădătoare a conducă
torilor Partidului Socialist Fran
cez provoacă vii nemulțumiri în 
rândurile membrilor partidului

PARIS, 1+ (Rrtdor). — Ne
mulțumirea față de politica dusă 
de conducerea Partidului So
cialist Trancez devine din ce 
in ce mai mare în rândurile 
membrilor acestei partid

S a anun(at demisia lui Ri- 
cliard, secretarul organizatei 
din departamentul Chatell, al

Condamnarea unui grup de c aspiratori 
în Cehoslovacia

PRAGA, 14- (Rador), Tri
bunalul de stat din Praga a 
pronun|a! sentința în procesul 
conspirației antiguvernamentale 
care era condusă de țoslul 
secretar general al 1- arlidului 
Social democrat.

BIRLIN 11 (Rad >r). — l'r.șe- 
clin ele Unitnii Creștin.dc in urat ■ 
din Zona Sovietică și pr e irite al 
Con i iu ui Kțorujiu O.to ins.hke 
au luat cuvântul h un meeting li
nul in orașul ÎX'ittcnb rg (Saxonii- 
Anlialt).

Oratorul a protestat energie Im- 
po riva pilituri de desn-emb are a 
Germaniei și a recenteb r acțiuni 
separa iste luate de puterile < cciden- 

| tale
La II lanuaile, l.andlagul dia Re-

Audiția postului dn radio Berlin
interzisă funcționarilor germani 
de către autoritățile britanice

I BERLIN 13 (Rad >r). — Guver
natorul militar britanic a comuni
cat Marți un ordin prin care ce 
interzice ascultarea p stului de ra- 

: dio Berlin tuturor funcjionarilor ger 
mani.

I Guvernatorul militar britanic ame

O nouă manevră a guvernului 
îrancez pentru a opri mișcarea 
de revizuire a salariilor

PARIS, 14. 'Rador) — 
Alarmat de nemulțumirea ma
selor muncitoare față de con
siderabila micșorare a stan
dardului de viață ce amenință 
să scadă și mai mulr, Guver
nul francez a luat hotărîrea,

Partidului Socialist, care a de
clarat câ se retrage și din Par
tidul Socialist, deoarece con
ducătorii lui refuză să dea curs 
cererilor juste ale muncitorilor 
și penlrucă Partidul Socialist 
este implicat în pregătirile de 
război ale imperialiștilor anglo- 
americani.

Acuzatul principal a fost 
condamnat la 7 ani închisoare 
și alți doi acuzați la câte 6 
ani fiecare, 10 acuzați au fost 
coi’damn^ți Ij pedepse cu în
chisoare dela 6 luni la 2 an.i 1 de guvern.

nania Wcs iată (Z n a Britanică), a 
dpcutat ț>ropunerea fracțiunii cana- 
niște, de a nu recunoaște <Statutul 
Ruinului’’.

După discuții îndelungate, propu
nerea a fost respinsa de fracțlu- 
«iile de dreap*a oin Landtag.

Repn zen anlul frac lunii c muniste 
a condamnat comporaua fracțiuni
lor de di. ap a care d<și .critica” 
In mod ipocrit Statutul Ruinului, 
de fapt îl apt ba.

nința pe funcționarii germani ce 
sunt găriți ascultând p .stul de ra
dio Berlin — chiar dacă este nu
mai muzică cu „concedierea ime
diata’’.

de a recurge încă odată la 
>experiența reducerii prețuri
lor* care a eșuar in repetate 
rânduri până acum. De data 
aceasta. Guvernul francez a 
recurs la o nouă variantă 
care constă din micșorarea 
prețurilor unor articole ca, 
piele, fructe și vinuri. Guver
nul francez a hotârît dease» 
menea să înghețe toate cele
lalte prețuri la nivelul din 31 
Decembrie și odată cu ele să 
înghețe și salariile.

L'Humanite demască ace
astă nouă manevră a guver
nului francez subliniind că, 
reducerea prețurilor afectează 
doar acele produse ale căror 
prețuri au crescut foarte mult 
în ultimele 12 luni, iar dife
rența dintre prețuri și salarii 
nu va fi în niciun caz lichi
dată deoarece prețurile tuturor 
celorlalte articole vor fi în
ghețate.

Mișcarea pentru revizuirea 
salariilor crește în întreaga 
țară. Muncitorii cer mărirea 
cu ~5°/0 a salariilor și acor
darea unor compensații pentru 
scumpirea chiriile-, autorizată

țărani și intelectuali) lunar lei 80


