
Noua salarizare asiguri 
o retribu'.e in raport cu 
ca titatea și calitatea 

produselor
JCIus., muncitoare din ’țio floas- 

tră condu J de Partidul vi — 
gi->cș:e în pin cfoit pentru construi
rea socia.ionului. In Aceasta opera 
inârcața. in lata ameuilor mumii 
stau sarcini mari, printre care cea 
mai. de seama este îndeplinirea cu 
succes a Planului E< nomic de 
Stat pe anul 1919 In cadrul ac-sțui 
Pan. muncit >rii exploatai dor carbo
nifere din Valea J ului au de înde
plinit sarcini bine de finite : produc
ția de cărbuni a anului J949 a mi
nelor Văii Jiului. tr< bue sâ întreacă 
cu 12 la șuti producția Utila a 
anului 1948

Pentru aceasta e necesar ca oa
menii muncii să-și lidice necontenit 
productivitatea muncii să Îmbună
tățească calitatea și -î reducă pre
țul de cost al produselor, să-și ri
dice la un nivel cât mai înalt califi
cai ea profesională.

Acest lucru nu pulea fi înfăptuit 
sub vechiul sistem de salarizare, 
care cu toate îmbunătățirile aduse 
după 0 Martie 1945. a ramas pro
priu sistemului ec nomie capitalist 
Vechiul sistem de salarizare era o 
piedică în .realizarea sarcinilor ce 
stau în fata clasei muncitoare, pen- 
trucă el nu facea deosebire suficientă 
între lucrătorii calificați și necali
ficați, mtre muncile grele și ede 
ușoare. între muncile vătămătoare și 
cele nevatămătoare. Vechiul sistem 
de salarizare era lipsit de criterii 
științifice, cecace făcea ca salariile 
să varieze dc'a o întreprindere la 
alta, fiind in acelaș timp un obsta

Cauza Lenin este
Peste câteva zile se împlinesc 25 

de ani dela moartea lui Vladimir 
llici Lenin. conducătorul comunismu
lui mondial, cel mai mare geniu al 
tuturor timpurilor și al tuturor po
poarelor, în.cmeietorul eroicului Par
tid Bolșevic șl al Statului Sovie
tic, organizatorul și ani.i atorul Ma
rii Revolu ii Socialiste din Octom
brie, care a deschis o eră nouă în 
istoria omenirii.

La moar ea lui Lenin Comitetul 
Central al Partidului C mun st (b) 
al U.R.S.S., a declarat: ^Niciodată 
dela Marx încoace istoria marii miș
cării de eliberare a proletariatului 
uu a cunoscut o asemenea figură gi 
gantică cum a fost conducătorul, 
dască u) și prie enul nostru dispărut. 
Tot ce este cu adevărat mare și 
eroic in proletariat: spirit cutezător, 
voință de fier nestrămutată, dârză. 
atotinvingă.oare. ură sfântă, ură de 
moar e împotriva robiei și asupririi, 
pasiune revoluționară ca:e urnește 
munții din loc, încredere fără mar
gini în .forțele creatoare ale mase
lor, un uriaș geniu organizatoric -— 
toate acestea și-au găsit o întru-, 
chipare minunată în Lenin, al că
rui .nume a dexenit simbolul nc.fi 
lumi, dela Apus până la Răsărit, 
dela Miazăzi până la Miazănoapte”.

Lenin a fest un genial teoretician 
marxist.- Meritul său de neprețuit 
este de a fi scos din nou Ia lu
mină doctrina cu adevărat revolu
ționară a lui Marx și Engels. de a 
fi apărat-o într’o lupta intransigen
tă împotriva oportuniștilor și re
formiștilor de toate nuanțele, de a 
fi desvoltat marxismul pe baza noii 
experiențe a mișcării .muncitorești 
internaționale, pe baza celor trei 
revoluții ruse, pe baza practicii 
construirii socialiste. I. V. 'Stalin, 
marele tovarăș de luptă și conti
nuator al operei lui Lenin. ne în
vață că leninismul este marxismul 
epocii imperialismului și al revo
luțiilor proleta-e; leninismul este 
teoria și tactica revoluției proletare 
în neral. teoria și tactica dicta
turii prole'ariatului. în special

•> Articol de fond publicat în 
»Pentru pace trainică, pentru de
mocrație populară*, nr. 2 <29>. 

col in lidkarca mielului de calllt 
care profesională a muncitorilor.

Prin adăugarea la salariu a tot fe
lul de accesorii precum șl cote je 
vechime ele , fara nici o legătură 
cu producția prin răsplătirea deopo- 
lilta a cel u credincioși și i <elor 
ieneți. cechiul sistem de salarizare 
scum|K-a prețul de cost al produselor, 
încuraja lenea, inerția și comoditatea 
in producție

Acest sistem de salarizare nu pu
tea sa corespunda economiei socia
liste spre care se îndreaptă econo
mia noastră națională prin planifi
care IX'aceca Rezoluția ședinței 
plenare din Decembrie a C C al 
P M.R asupra prcblemei sindicale 
a trasat ca sarcină Confederației Ge
nerale a Muncii de a introduce ,,un 
sistem nou de salarizare, care să 
asigure ridicarea nivelului de t rai 
al masselor salariate pe baza princi
piului socialist : ..Fiecăruia după can
titatea și calitatea muncii”... Sis e- 
mul de salarizare trebue să oglin
dească diferența intre munca califi
cată. mal puțin calificata și neca- 
llficatâ ca și diferența intre munca 
grea și ușcara”.

In lumina acestei Rezoluții, șe
dința plenară a CC. al CG.M- a 
elaborat un nou sistem de salarizare, 
care se deosebește fundamental de 
toate formele de salarizare de până 
acum în țara noastră, care Înlătură 
neajunsurile vechiului sistem.

Noul sistem de salarizare ține 
seamă de calitatea muncii prestate, 
de importanța fiecărui sector indus- 

Con inunre in pag. 5-a

Nașterea țării socialismului a în
semnat crearea unei .baze puternice 
și fă i e pentru mișcarea revoluțio
nară mondială, bază pe care această 
mișcare n’o avusese niciodată ina- 
inte Capitalismul mondial a fost 
rănit mortal și nu se va mai pu
tea reface niciodată de pe urma a. 
cestei răni.

In lup a împotriva troțklșdlor, bu- 
hariniștilor. naționaliștilor burghezi 
și celorlalți dușmani ai poporului 
tovarășul Stalin a apărat cauza lui 
Lenin, a strâns laolaltă Partidul și 
[Xiporul sub steagul marilor idei 
leniniste, educându.i în spiritul u- 
nei înalte vigilențe revoluționare și 
al intransigenței partinice față de 
toate încercările de denaturare a ma
rii învățături a lui Lenin și de sub
minare a operei revoluției socialiste 
proletare.

Construirea socialismului -în U. 
R.S.S.. care a pășit pe c lea t e. 
cerii treptate dela socialism la co. 
munism. forța și v.goarca țării so 
cia'isinului. care a sdrobit complect 
pe imperialiștii germani și jap,anezi. 
creșterea democrației șl socialismu
lui in lumea întreagă confirmă via
bilitatea marii învățături a lui Lenin.

Nu șe poate aprecia îndeajuns, 
importanța teoretică și practică a 
profundei analize făcută de Lenin 
epocii imperialismului ultimul sta
diu, stadiul de putrefacție al des- 
voltării capita'ismului Demonstrând 
în mod științific ascuțirea, în epcca 
imperialismului, a tulurcr contradic
țiilor proprii capitalismului Lenin a 
arătat că imperialismul este ajunul 
revoluției socialis e. pregătind toate 
condițiile și premizele necesare a- 
cesteia.

Imperialismul, ne învață Lenin, în
seamnă reacțiune pe toată linia, pe 
linia pontică. economică și ideolo
gică; el aduce crize, războaie, a- 
suprirca și înrobirea oamenilor mun
cii de către Vrnstnri și monopoluri.

Acțiunile clasei muncitoare din ță
rile capitaliste capătă pe an ce trece 
un caracter tet mai pronunțat de 
massă. mai organizat și mai com
bativ. Luptele de clasă care au a- 
vut Ioc anul trecut în Franța și Ita
lia denotă creșterea continuă a for
țelor proletariatului.

In lupta pentru supraîndeplinirea Planului 

Minerii din Peliila sau situai iu Iruniea 
îolrBcerilor socialiste iulie exploatările îăii Jiului 
cu o dep^re a Dinu ui de 9,] la sulă

întreceri e socialiste Intre ex
ploatările ca bonifere din Valea Jiu
lui pentru indeplinirca și depășirea 
Planului Economic se desfășoară cu 
o intensitate din ce în ce mai mare.

In aceste întreceri, in I icul I s’au 
situat minerii din Petrila cu o de
pășire a programu'ui pe 'întreaga 
ininâ de 9 1 la șuti, in locul II ini-
nerii din Aninoasa cu o depăși
re de 7,2 la sută, in locul III mi
nerii din Lupeni cu o depășire de 
4.9 la sulă, in timp ce minerii din 

■ Lonca au realizat programul in 
proporție de 99,3 la suta.

*) nemuritoare
Lenin a prevăzut o largă desfă

șurare a luptei de eliberare națio
nală in țările coloniale șt depen
dente Această previziune a lui Le
nin a fost conilrmala in mod stră
lucit.

Armata populară de eliberare din 
China dă lovituri cumplite reacțiu- 
nii imperialiste, distrugând bandele 
lui Ciang-Kai-Shek; în Viet Nam se 
lărgește și se intarește lupta ma- 
sse'.or populare pentru independența 
naționala; poporul indonezian țin 
piept, in condiții grele, f irțclor co
tropitorilor olandez,, care se bizue 
pe sprijinul imperialiștii r ameri ani 
și englezi.

Centrul și r< tzimul reacțiunii m n 
diale il constilue în zilele noastre 
Statele Unite ale Americii Impe
rialiștii din State.e Uni-.e și Anglia 
caută o ieșire din criza in direcția 
unei noi intețiri a reacțiunii ei 
cheamă la cruciadă împotriva Uniu
nii Sovietico și a țarii r cu demo
crație populară, care reprezintă pen
tru imperialismul american o pie
dică în calea realizării planurilor 
expansioniste de dominație mondială 
și de sdrobire a mișcării demo
cratice din lumea întreagă.

Intențiilor tâlhărești ale imperia. 
Continuare în pag. 2-a

Au fost terminate instalațiile mecanizate 
pentru încărcarea furnalelor dela I. S. S. 

Hunedoara
Lucrările pentru punerea 

în funcțiune a sistemului 
mecanizat de încărcare a 
furnalelor dela uzinele Hu
nedoara sunt pe sfârșit.

Săptămâna trecută a fost 
întins cablul care conduce 
corfele <vagonetele> dela 
nouile silozuri, la gura fur
nalului, iar Vineri a fost 
făcută proba instalației.

Proba a dat rezultate 
bane.

In câteva zile urmează

ln lupta p, nlru depășirea Pla. 
nului, muncitorii exj4oalarilor car
bonifere din Valea J ului vor ..b- 
ține succe e și mal mari decarece 
la mina Lupeni toate grupele sunt 
acum angrenate in inlre.eri, la mi
na Aninoasa numărul grupelor an
gajate în întreceri a crescut dela 
8 la 2-1, la mina Pctrih num irul
grupelor in intrceer- a iriscul d la 
10 li 20.
In aceste întreceri 78,5*/* din gru 

pelc minei Amnoa-a depășesc zii. 
nic normele, la mina Pc-trlja 70 8 
la sută, la mina Lupeni 72,3 la sută, 
iar la mina Lonca cca 59 la suia 
din grupe întrec n rinele.

E necesar ca organizația de Par
tid și Sindicalele, împ.eună cu ț ți 
muncitorii, să lupte pentruca fiecare 
grupă să-și îndeplinească și sa de
pășească programul, in felul acesta 
vor obține succese din ce In ce 
mai mari în împlinirea ți depăși
rea Planului.

Oamenii muncii din Valea Jiului au 
primit cu multă satisfacție legile 
votate de Marea Adunare Națională

Cu salisfac|ie și nestăvilit 
■ entuziasm, oamenii muncii dela 

exploatările carbonifere din Va
lea J ului au salutat legile de 
mare importanță, votate recent 
de Marea Adunare Națională 
a Republicii Populare Române, 
întruniți în mari meelinguri pe 
exploatări și pe unități de muncă, 
minerii, muncitorii și funcționa
rii au manifestat pentru Legea 
Planului de Stat, legea Consi
liilor Populare, legea Asigură
rilor Sociale, legea pentru pe-

să se pună la punct și mi
cile tinsuri constatate, după 
care sistemul de mecani
zare a încărcării furnalelor 
va întră în funcțiune.

Prin Intrarea în funcțiune 
a sistemului mecanizat de 
încărcare a furnalelor s'au 
creat muncitorilor și tehni
cienilor furnaliști dela uzi
nele 1. S. S. Hunedoara 
condiții favorabile de lucru 
pentru inderlinirea și chiar 
depășirea planului.

Mari cantități de 
bumbac - vată în 
baloturi au sosit 
din II. R. S. S.

BUCUREȘTI, 18 (Rador). 
In ziua de 1 1 Ianuarie crt. 
la orele 12 a sosit in portu 
Constanța un vas sovietic 
venind dela Odesa cu o în- 
cărcătută de bumbac - vată 
în baloturi, peitru fabricile de 
textile din țara noastră.

După ce vasul a fost an
corat, echipele muncitorilor 
sindicalului port-transport, au 
început descărcarea bumba
cului.

Citiți în pag. 3-a

Știri și fapte 
din Țara 
Socialismului

întruniți în mari meetinguri

depsirea cu moartea a unor 
crime ce primejduesc securita
tea Statu'ui și propășirea eco
nomică a Republicii Populare 
Române, legi care constituese 
o armă puternică în mâna cla
sei muncitoare, în lupta sa 
pentru construirea socialismu
lui. împotriva spionilor, trădă
torilor și a sabotorilor.

Asemenea meetinguri au avut 
loc la mina Lonea, unde au 
participat peste 680 mineri, la 
Pelrila 650 mineri, la Aninoasa 
500 mineri, la uzina electrică 
Vulcan 380 de muncitori, la 
mina Lupeni 900 mineri, la 
Atelierele Centrale Pelroșeni 
500 de muncitori, la Fabrica 
de fibre sintetice Lupeni 600 
de muncitori și munci'oare. 
Astfel de meetinguri au mai 

1 avut loc la Tribunalul din Pe- 
| troșeni, la Direcția minelor din 

Petroșeni, precum și în alte 
unități de muncă.

După ce au ascultat cu
vântul reprezentanților org. 
P.M.R., numeroși muncitori, 
muncitoare și funcționari au 
luat cuvântul, arătând satis
facția și atașamentul lor față 
de legile votate de Marea 

Continuare în pag. 5-a
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COLȚUL TEATRULUI
ZORI NOI

Teatrul Poporului din Petroșeni a pus 
în scenă două piese pentru copii 

In grija sa permanentă pen
tru publicul spectator <1e toate 
vârstele din Valea-Jtului și 
Judrțele pe care le deservește, 
Teatrul Poporului din Petro» 
șeni, a hotărît să înscrie în 
Jcpertoriul său și spectacole 
pentru copii.

Primele spectacole de acest 
fel vor fi >Căsuța din cânt 
pie« de Marsak și »Ariciul 
și iepurașul* de Stepanski.

Montate feeric datorită 
strădaniilor personalului teh
nic » aceste piese, a căror 
premieră va avea loc ia sfâr
șitul lunii curente, reprezintă 
o îmbinare armonioasă a bas
mului cu morala nouă, sănă
toasă — fiind un bun mijloc 
de educare a nucilor 
ton.

specta

mai viu 
Iul tth 

redus 
deco-

Imprimând un ritm 
muncii sale, person 
nic a| Teatrului a 
timpul de execuție 
rutifor.

560 cue, bătute 
minuie
Animat de dorința 

concura 
Teatrului Poporului, personalul 
tehnic dela aceasta instituție 
și-a intensificat eforturile în 
muncă.

Cu toate că programul de 
muncă prevedea terminarea 
lucrărilor în termen de 1 1 zile, 
tovarășul Costică Tudor, 
rin Dumitrescu și C. Roșcu- 
leț, începând lucrul în ziua de 
13 Ianuarie a. c. au terminat 
decorurile a trei premiere nu»

în

de
la bunul mers

I. Stalin:
C« si citim:

DESPRE LENIN
mai în trei zile, pregătind tot 
odată decorurile piesei »Pe 
sub castanii din Praga*-

Imprimând 
muncii lor, < 
au bătut 560 de 
minute, reducând timpul de 
execuție a unui 
10 ore la 3 ... -------
deasemenea o micșorare a re
buturilor la cuie

Prin munca lor acești to
varăși au adus o însemnată 
contribuție In ridicare nivelului 
tehnic al spectacolelor.

R .N. coresp.

un nou ritm 
cei trei tovarăși 
-- ,'z cuie, în 5

panou dela 
ore. obținând

Editura P. M. R
Volumul «Desp e LENIN» 

conține o serie de orticole, însem
nări și texte de conlerințe, din 
care se reflrcră dragoste a caldă și 
adânca 
SI ALIN o nutrea marelui său 
înaintaș și tovarăș de luptă. Din 
cuprinsul acestor artico'e se con
turează personalitatea măreață, 
clarviziunea politică, talentul or
ganizatoric și tactic al «marelui 
strateg proletar», care a tost Lenin.

Analizând condițlunile specifice 
în care se afla mișcarea proletară 
în Rusia, având de luptat cu cel 
mai sălbitic absolutism și cu o 
burghezie care era aliată cu gu-

admirație pe care tov.

clarvlziunii

teoretice El a

l/a Ehrenburg: „Furtunci”
Editura de St t

„Furtuna" 
un ..ripor.aj 
vin ualist, 
licu’ă de

lui II) a Ehrenburg 8 
la fața Iovului" —■ 

necruțător — o |C- 
«i.iematogiaf Eliioiiburg

zugrăvește lucid, cutremurător, cu 
o impresionanta desfășuram ue pla
nuri furtuna care a bântuit t rnp? 
de patru ani Europa. De 
mânui ,,Furtuna" e un 
un tragic document.

Burghezia din Apus se
lise la Mucnchen. Fasciștii piegă- 
teau războiul. Deasupra Europei 
p'.anau noi amenințători. In Apus, 
confuzie, desorientare, aceleași pre
judecăți seculare, aceeași orbire și 
minciună țxrlitică. Când izbucnește 
furtuna nu mai rămâne nimic din 
himera ,,păcii" burgheze. Când fas
ciștii se năpustesc 
Sovietice. — ard, 
cu o bestialitate 
in istorie. Oamenii 
inâini'e încă mânjite de varul cons
trucției, de abia coborîți depe sche
le. pornesc să-și apere patria E o

aceea, ro- 
docuiiwut

împ.tino-

asupia Uniunii 
ucio. pârjolesc 
nemaiîntâlnită 
sovieti i tu

încordare supraomenească Stalingra. 
dul! Europa așteaptă cu rasullarea 
tăiata La S a tngiad se hotărăște 
soarta omenirii Slalingtudul nu e 
numai un oraș asediat, un ț unit de
ții haita ci însăși istoria Fuituna 
lascis a e infiânlâ Și di- a ci dela 
Sta.iugiad i bumește ne-tivilia im
petuoasă furtuna dreptății și ai'evă. 
rului. furtuna omului care se gin 
dește la pace și la mumă Toltl 
e un marș spre Aț.U-: „Spre Ber
lin" un in.ti e o lozinca un vis, cl 
rca'italea Se ciocnesc două lumi, 
după cum spune lin erou oin roman : 
lumina și inluțtcucul. ura si ome
nia. ignoranța și știința, foiță oarba 
și inteligența Și învinge lumina, o- 
menia șli n a și .inteligența

Pojx> u'. o ie ic tu e-'c | urt.ito ut 
furtunii itu el a născut furtuna, 
de ac<ea a știut să o întingă și 
o va învinge oricând, aceasta este 
concluzia marelui roman al lui llv.i 
Ehretiburg

vernul, tovarășul Sta lin arată 
că, numai datorită 
politice a Iul Lenin și talentului 
său organizatoric, s a putut crea 
un partid combativ, revoluționar, 
bine închegat, care a determinat 
succesul Revoluției Socialiste din 
Octombrie.

Lenin reunea în persoana sa, 
experiența unul bun practician cu 
adânci cunoștințe
înarmat partidul cu un program 
precis și practici

In convorbite» avută cu prima 
delegație muncitorească americană 
convorbire a cărui text se află în 
acest volum, tovarășul S t a I i n a 
arătat rolul Iul Lenin, ca înfăp
tuitor și continuator al învățăturii 
lui Marx și Engels și modul în 
care el a adoptat învățătura 
marxistă, noilor condiții de desvo'- 
tare a capitalismului. Imperialismul.

«In acest sens» — spune tov. 
S t a I i n — <se și vorbește la noi 
de leninism, ra de marxismul e- 
pocii imperialismului și al revolu
țiilor proletare».

In cuvântarea ținută la moarte a 
lui L e n i n, vibrează hotărârea de 
a continua și consolida măreața 
sa operă, prin înfăptuirea sarcini
lor care vor duce la triumful 
comunismului. Jurământul de a 
păstra unitatea partidului, de a 
întări dictattiia proletariatului șl 
alianța dintre mun iteri și țărar.l, 
de a întări și lărgi a'ianța oame
nilor muncii d:n lumea întreagă, 
este cel mai prețios omagiu pe 
care tovarășul S t a I i n 
aduce genialului 
proletariatului

f<rtnă.

îl putea 
Conducător al

Vorbind despre Lenin în fața 
elevilor școalei militare din Crem- 
lin, Sta lin îl caracterizează ca 
pe un geniu a revoluției, înarmat

64 pag. 24 lei 
cu o legică puternică, care nu 
deroga niciodată dela prme pii, un 
spirit Indrăsneț dar modest ș; lip
sit de îngâmfare, plin de încredere 
în capacitatea creatoare a maselor.

Fiecare din articolele cuprinse 
în volum, vine să arate un nou 
aspect măreț al grandioasei si 
complexei personelități a lui Lenin.

Comparând pe Lenin cu glo
riile efemere ale lumii burgheze, 
ne putem da seama că numai 
clasele revolup i re, în epocile 
de mari transformări sociale, dau 
naștere marilor personalități ce 
sparg tiparele istoriei și a cîror 
glorie înfrânge veacurile

Pe linia acestor giganți ai c- 
meniril se află Marx, Engels și 
Lenin, pe această linie se situea
ză acum tovarășul Stafin.

Viața acestor giganți este strâns 
împletită de opera lor, pusă în 
-lujba omenirii. Cunoașterea a- 
cc-|. r personalități cum aș'erea 
teoriei și a tacticei lor, a expe
riențelor pe care le-au acumulat, 
«•Me extrem di- pr< țic.sâ pentru 
drmccraț'le peț ularc. per tru o» 
rientarra lor în drumul spre cre
area s 'ciafismnlul.

Citit!
SCÂNTEIA
Organ Central 
al P. M. R.

-

i
a
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lișlllor din Statele Unite și Anglia 
de a deslănțui un nou răzbri mon
dial, li se opune lagărul anti.impe- 
rialist. democialic, ale cărui forțe 
cresc zi de zi.

. Grozăviile re entului răzbei sunt 
încă prea vii în mintea popoare
lor. spune tovarășul Sfalin, și for
țele sociale care sunt pentru pace 
sunt prea mari pentru ca discipolii 
lui Churchill înlru agresiune să le 
poată învinge și împinge spre un 
nou război".

In urma celui de al doilea război 
mondial și a zdrobirii fas.ismului 
german și a militarismului japonez, 
s’a produs o nouă slăbire a poziții
lor imperialismului, țările din cen
trul și Sud.Estul Europei s’au des
prins din sis emul capitalist Faptul 
aces a conslitue confirmarea previzi
unii lui Lenin care a văzut cu mulți 
ani înainte procesul inevitabil al 
desprinuerit unor noi verigi din lan
țul general al imperialsmului

Demonstrând jn mod științific câ 
imperialismul es e ultimul stadiu al 
desvoltării capitalismului, Lenin a 
învățat neîncetat clasa muncitoare că 
capitalismul nu va pîeri în mjd au
tomat. că el nu va cădea dela sine, 
ci trebue făcut să cada" Lenin a 
fost acela care a ridicat pentru pri
ma oară la o mare înălțime proble
ma .rolului partidului clasei munci
toare, ca detașament de avantgardă 
detașament organizat al clasei mun 
citoare. pa armă in mâinile prole 
tarialu'ui pentru cucerirea dictaturii

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie șl construirea încu
nunată de succes a socialismului în 
U.R.SS. ar fi fost cu nepmlință fără 
un partid leninisl-stalinist de lip

Cauza lui LENIN
este nemuritoare

nou, monolit din p.unct ac v. de e 
organiza orie și ideologic intransi
gent față de toți dușmanii clasei 
munci'oare.

Pariidul Bolșevic, creat și educat 
de Lenin și Stalin. și care a do
bândit o experiență uriașă in cons
truirea socialismului, este un model 
și un exemplu pentru întreaga miș
care comunistă inlernațională, este 
cucerirea și mândria șa legitimă

Călâuzindu-se de porun i e și în
vățătura nepieritoare a lui Lenin 
sprijinindu-se pe bogata experiență 
a Par idu'ui Comunist (b) al U.R.S.S 
oțelindu-sc în lupta de clasă și în’ 
munca creatoare, cresc și se în
tăresc parlide'e comuniste și mun
citorești din lumea întreagă

In ultimul timp, pe baza principii
lor ideologice și organizatorice ale 
marxism-leninismului. s’a realizat u- 
nificarea partidelor mundtoiești din 
Polonia, România, Cehoslovacia, Un
garia Bulgaria, cee.ice a constituit 
expresia triumfu’ui iJeiț. r leniniste, 
un nou succes strălucit în opera de 
unificare a clasei muncitoare, de li
chidare a sciziunii din rândurile 
sale, sciziune pe care imperialiștii 
o foloseau toldeauna pentru scopu
rile lor.

Desvoltând marxismul în mod crea 
tor. Lenin a elaborat o teorie com- 
plec'ă a dictaturii proletariatul' i. 
teorie care și.a găsit întruchiparea 
clasică în S’alul Sovietic. Lenin și 
Stalin ne învață că diclatura prole
tariatului este adevărata democrație 
pentru massele largi ale oamenilor 

muncii deoarece nuni.»,1 dictatura 
proletariatului permite oamenilor 
muncii să participe la maximum Ia 
organizarea și conducnea Statului 
de lip nou. să-și pună tu aplica e 
spiritul lor de inițiativa și capaci
tatea lor creatoare in lupta pentru 
distrugerea vechii orânduiri și crea
rea turei orânduiri n ri

Lenin ne-a învățat că dictatura 
proletar aiului iste ne csari pentru 
o întreagă perioadă istorică rt des
parte capitalismul de comunism 
..Trecerea dela capitalism )a comu
nism nu se poate, desigur. să nu 
dea o foarte mare abundență și di
verși a'c de forme politice; jar e- 
sența lor va fi în mod inevitabil 
una singură: dictatura proletaria
tului".

In țările cu :lmi"crație p polară 
care și-au căpătat adevărata inde
pendență națională și și-au creat 
ființa de S al datorită eroicei Ar
ma e Sovietice și sprijinului Uni 
unii Sovietice, '•grimtil de dem a. 
cratie popu’ară îndeplinește cu suc
ces funcțiunile dic'aturii pro'etariatu- 
lui. Guvernele țării r de democrație 
populară au demascat și nu înăbușit 
tentalive'e de restaurare ale reac- 
țiunii dinlăun'rul țării sprijinită de 
imperialiști Ti SA și ai Angliei. 
In țările de democrație populară, ță
rănimea munci'oare Irăește în strân. 
să alianță cu lașa muncitoare, a- 
ceas'a din urmă având rolul conducă, 
tor în accaslă alianță. Lenin ne a 
învățat pă țărănimea .va putea găsi 
o ieșire din robia capitalistă nu. 

mai mergând pe galea g spodariei 
colective Și aceasta idee leninistă 
înfăp.uila in U.R.S.S. începe să f c 
transpun in viața in țările cu de. 
mocrație nouă

După ce s'ni eliberat de (ugul 
imper.aliș ilor străini și după «-e au 
d. boiît dumnia c'aselor > xpl< atitoi- 
re. pipoarec acestor țări își fău
resc acum o viață noua și liberă ia 
(ăp.uind Iransf irmări dem iratice a- 
dânci și radica'e și au început < u 
succes construirea bazelor social s- 
nm'.ui. călâuzindu-se în pe m mentă 
de marea experiență istorică a U- 
uiunii Sovietice, unde ideie mvr- 
xism-leninismului au și f st trans
puse în viață.

In'reaga învățătură a marxism-lc- 
ninismu ui întreaga acli ita e practi
că și teoretici a lui Lenin ri S alin 
sunt pătrunse de internaționalismul 
prole ar. Ex-pre-ria acestui internațio
nalism iste solidaritatea intern ițio- 
nală a clasei muncitoare sprijinii 
moral dat popoarelor din Grecia. 
China. Viet.Nam, Indonezia, în lupta 
lor pentru existență pentru elibe
rarea națională de sub jugul impe
rialist străin Internaționalismul pro
letar se manifestă cu o vigoare deo
sebită în dragos'ca nețărmurită pen
tru URSS. în alașamentul oameni
lor muncii din toată lumea f iță iie 
puternica (ară a socialismului circ 
dă un ajutor frățesc și desinlcresat 
țărilor de democrație populară.

Par ide e comuniste și muncitorești 
îtnpr ună cu t ti oam nii muncii au 

țintuit la stâlpul infamiei ilha bur- 
gliezo-na'ior a îs a a Iul I ito tare 
a trei ut în lagărul dușmanul) r de
clarați ai i’ă'ci munci- ari I i vnl 
antiimpcria ist își strânge djti ie In 
ce mai mult rându-te in lifta îm
potriva riac junii imperia is c și îra- 
po riva luturi r coinp’i.ilor -i 

întărirea mumii ifel'gi.c [~ro- 
pagandisiice și >^>ani/a'< rice r-te 
condiția principala pentru ca par. 
tide'c comuniste să i f» ată indepli i 
cu su. ccs importanți ^.' -a c ni ce 
le revin.

I cnin ne învață că panidul clisei 
muncitoare nu p al< c ește și nu 
se pia e desvolt.a că nu țxiatc în- 
dep'ini r -suim a sa ist irit a fără sa 
formeze cadre pu erni c înarmate cu 
o teorie înaintată cadre prov.-nite' 
din niasse și lega'c cu masșcle mun. 
citoare prin mii de fi e

Lenin nu mai es e dar mill ane 
de canini ai mtin.Tî din lumea în
treagă au moștenit învățătura sa ne
muri oare d.i-ze-.ia sa in lur ti pen
tru triumful comunismului Leninis
mul a ara c'asei muncii are p poa* 
relor asuprite din colonii și (irite 
dependen'e. calea sigură pentru «li
berarea lor socială economică și 

r spirituală
Cauza lui J egin t aeșlc în miș

carea comunis ă mondiala în marile 
transforma i sociale din tării.' de 
democrație populaiă. Ea este întru
chipată de puternica Uniune S vig- 
tică de maree S'altn, al cărui nume 
exprimă măreția vid rioasei Uni
uni Sovietice și cheamă la luptă 
pentru un viitor fericit al omenirii.

Mărețele idei ale J ui Lenin și 
Stalin ne luminează calea spre noi 
victorii ale comunismului'

Să jinem sus steagul de luptă 
a’ lui Marx, Engels, Lenin și S alin!
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DIN TARA SOCIALISMULUI
C» se va realiza In U. R. S. S,
Oțelul Transcaucsziei

Prima uzină metalurgică 
din I ranscaucazia va da în 
curând cea dintâi producție 
■de oțel-

Oțelul va fi produs în do
ua furnale Martin automate, 
care se construesc într'o clă
dire imensă.

Gigantica uzină din stepa 
Rustavi va produce în curând 
oțel laminat.

Șase palate sub pământ
In 1949, prima stațiune a 

Centurii Mari a Metropolita
nului din Moscova va fi dată 
circulației.

Noua linie va lega gările 
Kursk și Pavelțk cu centrul 
orașului și cu alte cartiere 
ale Capitalei.

Capitala se va îmbogăți 
cu 6 gări — adevărate pa
late subpământene, situate 
lângă Parcul Central „Gor- 
ki', pe piețele Kalujskaia și 
Sercohevskaia, în gările l’ave- 
lețk și Kursk și în piața Ta- 
ganak. Aceste gări somptuoase 
vor li construite din marmoră, 
granit și metal.

Construcții noui 
în colhozuri

In 1949, în Republica Fe
derativă Rusă vor fi cons
truite 105.0C0 de case locui
bile pentru colhoznici.

In regiunile care au suferit 
cel mai mult de pe urma o- 
cupației, vor li clădite 88,000 
de case.

In acelaș timp se constru
ise clădiri destinate nevoilor 
gospodăriei. Vor fi construite 
în colhozuri 8150 de silozuri, 
1000 de depozite pentru 
grâne. 41,000 de adăposturi 
pentru vite și 2000 de fabrici 
de cărămizi și țigle.

Trolleybuze în 24 orașe
La Leningrad se constru- 

ește o uzină pentru repararea 
și construcția trolleybuzului.

muncii din Valea Jiului auOamenii 
satisfacție legile votate de 

(Urmare din pag. I-a) ____

Adunare Națională menită să 
asigure mersul Republicii 
Populare Române spre socia
lism și să întărească puterea 
politică și economică a clasei 
muncitoare din țara noastră.

La Hunedoara
In cadrul unor meetinguri 

fulger (inute la eșirea din luc
ru în ziua de 15 Ianuarie a. 
c. muncitorii dela 1SS. Hu
nedoara au salutat cu multă 
satisfacție nouile legiuiri vo
tate de Marca Adunare Na
țională.

Numeroși muncitori au luat 
cuvântul exprimându-și de
plina încredere în legile care 
vor constitui un sprijin puter- 

In acelaș timp a fost sporită 
producția vagoanelor constru
ite în întregime din metal 
Iile sunt un tip nou perfec
ționat.

La Sevastopol se lac pre
gătiri pentru construcția linii
lor de trolleybuze. Deasemeni 
și în orașul Kirov sunt în 
curs lucrările de reconstruc
ție și ameliorare a liniilor de 
trolleybuze,

In 1949, se vor introduce 
t olleybuse în orașele lîrvan, 
Zaporoje, etc.

In 1940, nu existau trolle
ybuze decât in 8 orașe In 
1949, acestea vor circula în 
24 orașe-

Linia ferată Moinlă -Cim
Aceste două puncte de pe 

harta geogralică a Uniunii 
Sovietice, sunt cunoscute în 
prezent tuturor.

In vara anului 1947, a în
ceput construcția unei noui 
căi lerate Mointă — Cim in 
p’in deșert. La această cale 
lerată, au lucrat 20000 de 
colhoznici, împreună cu mun
citorii și inginerii.

In 1949, se vor inaugura 
circulația trenurilor pe trase
ul transchazah — Pctropav- 
lovsk—Karaganda — Cim — 
Alina —Ata. Noua linie va 
lega capitala Cazahstanului 
cu centrul carbonifer Cara- 
ganda și cu regiunile de Nord 
ale republicii.

Al 19-lea congres al P. C. 
(b) din Ucraina este în
tâmpinat cu noui succese 

în muncă
Oamenii muncii din Ucrai

na se pregătesc să întâmpine 
sărbătorește ziua de 25 Ia
nuarie 1949, data deschiderii 
celui de-al 19-lea congres al 
Partidului Comunist (bolșevic) 
din Ucraina.

Muncitorii, meșteri și ingi
nerii întreprinderilor industriale 
și-au luat angajamentul să

primit cu multă 
Marea Adunare Națională
nic în construirea, consolida
rea și desvoltarea socialismu
lui în (ara noastră.

Cu această ocazie munci
torii uzinelor 1SS- Hunedoara 
au votat o moțiune adresată 
Marii Adunări Naționale care 
printre altele spune:

»Ne luăm angajamentul, că 
vom munci mai uniți și mai 
hetărîți pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce ne re
vin, bucurându=ne de 1 ’gea 
pentru pedeapsa cu moartea 
pentru dușmanii clasei mun
citoare care se îmoirivesc 
progresului și fericirii cameni. 
lor muncii din țara noastră-

în anul 1949
întâmpine acest eveniment cu 
noui succese în producție.

Muncitorii din industria de 
zahăr din regiunea Suma au 
înregistrat mari succese, reali
zând anul acesta o producție 
de zahăr, care depășește cu 
2 milioane 311.000 puduri 
producția totala a ultimilor 
ti ei ani.

Deasemeni uzinele de zahăr 
din regiunea I larcov au ter
minat la 15 Decembrie 1948 
planul anual de producție, 
dând țării 1 milion 500.600 
puduri de zahăr mai mult de
cât în anul precedent.

Citiți

In fiecare zl
„Zori Noi"

Noua salarizare asigură o retribuție în raport 
cu cantitatea si calitatea produselor

(Urmare din pag l-a)
trial in cadrul economiei naționale 
de onnclnc'c pe care le are asupra 
munci'orului munca preslală După 
noul sistem de salarizare muncito
rul, cu câl va munci „mai mult, 
cu cât va produce bunuri mai multe 
și de calFale mai buni cu atât 
va avea de p imit un salariu mai 
mare

Aceas a c de mare Imț rtanță pen 
tru minerii din Va'ea Jiu'ui Căldură 
inăbuși oare a abatajelor, eforturile 
lor și condițiile grele de muncă 
create de munca în m'na. i.a ît-

I drepă il să oc ipe primul I c in nori 
sistem de salarizare

Iar fap.ul cM flecare grupă dc 
sa'arizare prevede 8 clase c. respun. 
ză‘oare gradului de califica e fie-

Salariu de bază
6“„ spor vechime .
Prima de intrare în mină 5< 
Depășirea de acord 30

După nou! sistem de salarizare 
minerul din grupa lui Danciu, cu 
aceiaș depășire de normă, dacă 
îndeplinește funcția de miner ca»

Salariu de bază
Prima de intrare în mină .
Depășirea de acord 30' o

Deci, după n oul sistem de salari
zare. minerul amintit, cu o depă
șire de normă de 30 la sută, șa 
primi 10.433 lei în Ioc de 9 566 cât 
primea după vechiul sistem

Insă in cazul când un miner ră
mâne sub normă, cu 14 Ja sută, 
cum spre exemp'.u a rămas in luna 
Decembrie un miner din grupa 1 i 
G’.avu Jeverin din mina Lupeni, a- 
tunci el va primi numai 85 li sută 
din salariul prevăzut pentru norma 
îndeplinită. (

In cadrul întrecerilor socialiste 
care iau un avânt tot jiai marc în 
minele Văii Jiului, peste 60 la sută 
din tola'ul grupelor depășesc /ilnic 
normele. Printre acv-știa sunt mulji 
mineri care dejiășesc normele până

In irgiun a Va'i-a Jiului spinul 
a luai un avânt deosib’t In cadiul 
f ederalii! >r lespvclivv și sub tntni- 
niaiea Orga irației Spir u ui P< pular 
județeană Vaca Jiului.Prlr >șini se 
dt-slășoara c niursuri de țopive 
skv. w illey-ball, tenis de mau, li 
care par.i.ipâ un însemnat număr de 
sporiri din regiune

As fel, Dumineca 10 Ianuarie a. c 
a avut I c pe munte e Straja primul 
eoni urs preliminar al cross ului po
pulai de skv. organizat de clubul 
polisportiv , Minerul” din l.upr nl.

1 a start au fost prezenți
127 concurenți

la'ă rczu'la ele Înregistrate;
Băieți cat I 81X1 m, dif. nivel 

50 m; concurenți 36:
1) E Balori, 2) F. Florea 3) A. 

Hciizinger.
Băieți cat II 2000 m dif. nivel 

100 in, concurenți -19;
I) I Kirr 2) I Morar, 3) Aj 

11 umiliri
Băieți cat IV 1500 iii , dif. nivel 

150 m concurenți 37:
I) I. Biro, 2) A. Kato și 3) 

V Rusu. 1 ’>
Fete cat V, 2009 m, dif. nivel 

50 iii ; con uri n e 5 :
1) F Binder 2) I. Balaz-, și 3) 

E Binder.

cărei funcțiuni încurajează și da 
un n -u imbold f.ecaiui muncilor 
n i ier S'1-șl ridice nec nlelill caii 
luarea profesionala

Dc acocaș mare Importanța in re
tribuirea fiecărui muncii r este șl 
sârguința Iii câmpul muncii Adică 
cu cât el va șlepunc eforturi mal 
mari pcnlru a-și ind. plini și de
păși norma cu atâl salariul 1 ii va 
fi mai marc

Sa luam un ex -m, !u In luna 
Decembrie după vechiul s stern de 
salarizare, un miner cu n rma /le- 
pășită cu 30 la sulă din g.upi t v 
Danciu Nicolae din mina Aninoa- 
sa. încadrat In caleg >ria 8 la -fâr- 
șitul lunci a p imit următ rul sala, 
riu :

. Lei 5014
. Lei 301

din salariu . Lei 2657
Lei 1594

Brutto . Lei 95&6
lificat, va fi încadrat în grupa I 
categoria IV și va primi urmă
torul salariu:

. . . . Lei 5824
. Lei 2912
. Lei 1747

Brulto , Lei 10483
la 120 la sută, salariul lor crescând 
in raport cu depășirea de normă 
respectivă. J

Punctul de plecare al întrecerii socialiste 
trebue sâ-1 constifue întrecerea individuală și 
întrecerea pe echipe și pe schimburi, bazată 
pe angajamente concrete legale de producție, 
iar aceste întreceri să se lărgească in întreceri 
Intre unități mai mari in cadrul aceleași între
prinderi și Intre Întreprinderi.

întrecerile socialiste trebue să asigure spo
rirea calitativă și cantitativă a producției pr n- 
tr'o mai bună organizare a munci', prin folosirea 
mal bună a tehnice!, prin introducerea de Ino
vații în muncă, prin desvoltarea inițiativei 
creatoare a muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor.
IU Imlilii}iili|!lilinn11.1. ilF.IIJ B llZ40IC. IIIIII mîltnl Liliujt

Wolley Ball
IiiIiIHiIi llrlm Filriui murii -Iutii

l 1(15-3, HH 
mitul Ionii- Linii Pelrijiil 

i e as 3.15 n
In ziua dt 10 I inuarie a c. c- 

chipa de Wi’lvy-Ball a ClubuLui 
liitrul” din 1 u> ni, a susținut la 

Pelroștii douâ milchuri dt ÂVu- 
Ury întâlnind echipele Institutului 
de Citbini șl a Liceului din Petro-, 
șrni

In primul matih minerii din !. u- 
penl nu au pu ut face fața atacurilor 
studenților, care — pjseuând g e 
chi|ji bună au v âșii^at ușor par
tida

In al d filea rnatili Înfruntând d« 
data ateasîa tânără ceh ipâ ■ 1 j.
ciulu' Minerul șia adjudecat net 
victoria.

T*nis de masă
I, 5 l.lni—liiliril hlrijiil 8 l

înfruntând jtulcmica echipi 
vrana „Viitorul” djn P* troieni a 
pierdut întâlnirea ce *>'a s ldaț H 
ziua de 16 Ianuarie a c. la £<-d.id 
Sindica u ui Mixt din Pvtr>^<-ni

Partidele disputate au lazt spec
taculoase jucătorii celor doua gru
pări reușind sâ saiisfaca așteptă- 
ille sj'-daturilor

(Jrgaaizaliilc dc Par id ți Si idi a- 
tel> au sarcina de a lamuri dc 
plin mun.it -ni asupra noului sistem 
de sa'aiizarx- de a ara-a că fie
care mun.ltir va fi iclrbuit du.a 
ml,ura in care și-a indej linii s,u 
ou norma Pe măsură « nurma va 
fi depășita salariul va li mai mura 
-au mai mic in rap ,rt cu ncinde- 
plinirea normei Iar prin faptul c 
al.i uri de cantitatea și calitatea pro
ducției, ra'ariul munci rului cr ște 
in măsura gradului dc calificare, 
noul sistem de salarizare înde li- 
nește c ndi.it c de retribuire | r >- 
prii relațiilor socialiste de ptoduc- 
țic prin a cărui aplicare vom pu
tea lupta cu mult succes in indej.li- 
nirea Pianului Economic pe anul 
19-19 pentru atingerea unul n.vel 
de viață ridicat p.nliu came ii 
■nuntii.

„ZORI NOI**
primește mică și 

mare publicitate.
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In actualele condifiuni, când oam n i muncii duc o luptă înverșunată 
împotriva ofensivei ce urmărește micșorarea standardului de via|ă 
a masselor laigi populare, este necesar mai mult ca

Să întărim Unitatea Internațională a 
telor și să desvoltăm activitatea F.

Declarațiile lui V. Kuznetzov, președintele Consiliului
sindicatelor sovietice în legătură cu propunerile de suspendare 

temporară a activității F, S. M.

or'cănd

Sindica
S. M.
Central al

PARIS. 17. (Rador). — Kuznelzuv 
șeful di-'egațici sindicati'lcr so\ie- 
tiee taie a sosit a Paris |«ntru a 
lua parte la lucrâiitv Biroului L se
cii iv al Federa'iei Sinuiiale Mi n- 
diale, a iăs|>uns la un numlr do 
întrebări p>- caro i le-a pus un re I 
prezon.ant al agenției France Presse

La întribarea în țegâlurâ cu a. 
tiludinca sindicatele r sovie.ice fată 
de propunerea Conciliului general al 
Congresu’ui sindicatelor britanice de 
a se susix-năa tenqxirar activitatea 
F.S.M., Kuznetzov a declarat:

..Sindicatele sovietice susfin că a- 
doparea propunerii de suspendare 
temporară a acliiitâții F S.M., ar 
submina In mare măsură mișcarea 
sindicală mondială șl interesele vi
tale ale oamenilor muncii Ea nu 
ar folosi decât celor care vor să 
spargă uni alea clasei inuncitoaic și 
să o slăbească. In actualele condiții 
cind oamenii muncii duc o luptă 
inverșunată împotriva ofensivei ce 
urmă eș e micșo a ea standardului de 
viață a massețer largi populaie. este 
necesar, mai mult decât ori când, 
să Întărim unitatea internați nală a 
sindicatelor și s*. desvollăm acti
vitatea F.S.M. Lleaceea sindicatele 
sovietice consideră această propu
nere ca fundamental greșită și dău- 
năloaie mișcării sindica'.c internați»-, 
na't F S-M.-ul unește sindicatele uin 
întreaga lume .indiferent de rasă, ra
ționa i ale religie, sau convinge i 
politice.

Dacă anumite centrale sindicale 
saționale au păreri diferite în ceea- 
ce prireșe pr.blemele separate care 
si se pun, acest lucru este firesc. 
Puncte de vedere diferite ex:stă 
oliiar și înăuntrul centratelor sindicale 
naționale In același timp, este ex. 
trem de limpede că, dacă sind ca
lele porresc dela interesele comune 
ale clasei muncitoare și pun aceste

interese in fruntea pre jcupărili r lor, 
când este voi ba de a se lua Irola- 
riri in privința tulur- r pr- blcmelor 
conform principilor democratice pc 
baza
S.M.
pline.e'e de 
un obs.acol 
ternaționale 
niciun caz

propagandei șl pregătii ii unui nou 
râ'boi pentru o pace puternici șl 
trainica Inlre popoare”.

Iii incliiere. Kuznetz, v 
primat din n >u credința sa 
viabilitatea In nnesilatea 
lei și In consolidai ea 
Sindicale Mondiale

și a ex- 
fermă bi 
exisfen- 

Fcderații 1

Alegerea Consiliilor Populare 
Judecătorești în U.R.S.S.

activî- 
a <Ie-

cărora a fost întemeiata 1 
aiuiui deos. bitile intre 

lejere nu p t coriști.ui 
in calea colaborării in
și nu pot deveni In 

o cauză a întreruperii
activilății I S M , sau a retragerii 
din I S.M. a unor centrale sindi
cale separa e”

Răspunzând la ?ntr<baria: cum
privesc sicdl aee sovie i.e poșibili- 
talea rezolvării pozitive a proble
melor ce priiesc viitoarea 
tale 1 î.M. — Kuznetzov 
darat:

,Jn ceeaic priiește sindicatele so- 
vie ice ele sunt (Țața să ri-z Ive po* 
zi iv aceasta cliestîq. c fi doresc sl 
colaboreze cu țoale centralele sindi
cale inclusiv C mgresi 1 sindicalei- r 
bri anice șl Clei. ian -ș.ațele U- 
ni:e. S.ndicale'e sovietice sunt dca- 
seinenea dispuse si faci tot ce este 
necesar pentru a asigura pe viitor 
activitatea rodnică a FS.M.-ului”.

La intri barca: dacă F S.M .ui iți 
va con inua activi atia In cazul Ginii 
anumite ci-nlra'e sindicale se vor 
retrage totuși din Federație, Kuznet- 
zov a declarat:

..Sindicatele sovietice sunt convin
se că F S.M, își va continua acti
vi alea pe b za principiilor enun. 
țale in statutul său, deoarece acest lu
cru il cer interesele clasei munci
toare din întreaga lume. Muncito
rii au nevoe de Federația Sindicală 
Mondială. Ea este cea mai impor
tantă organizație a clasei munci, 
toare în lupla pc care o duce pen
tru îmbunătățirea condițiilor do 
via ă ale muncitorilor șl ale tuturor 
celor ce trudesc pentru drepturile 
și libertățile lor economice și so. 
cia'e ,împo:riva reacțiunii, împotriva

Discursul rostit de Secretarul General 
al Partidului Comunist Italian 

PALMIRO TOGLIATTI la Bolognia

MOSCOVA, 17. (IOd h). ( am
[Xinia rhctorală în \ederra .kg-rii 
Coibi iilor Populare Judi i aiurești ia 
pata o anip'uatc din ce tn te ir al 
marc.

Ksiv l t alegerile se tiamf rina 
inti’o demonstrație puternka. oglin
dind dragostea p* ca r oamenii so
vietici o au (x'iiliu guvernul s«j- 
vie îc, Partid și pentru rnarek c< n- 
ducllor uc puf oare, Stalin

Akgerik CunU|iik r Po; ulare Ju- 
dciâtjr<ști care au avut k< In Ji- 
feritv regiuni s’au remarcat prin 
tr o largă participare a oamenilor 
muncii

In regium a Tufa au luat parte

a Jr,Ti<d C -.lîllljl i lJui ularr J u- 
drcâ’on li sulz la >u a a’e/âp»rii. 
In rtgiuiiie Sa-ai » Kuibișev, Bu 
fcn*k și îti regiuni a Kli: bardu â au 

panici] al 99 W Ja ^uia alcgituri, 
in itgjuii.a Kurak 1 9 9b la su-a in 
icgjuni a Altaî 99 9? ’a &ula.

Blocul ț»talini>l al comuniștilor și 
itlor la/a d»* PariiJ 
nou o sil a ucila 
toți alegatorii

față de

ședințe, 
distri-

I

a câștigat dm 
Uct-.ric Aț/roape 

u* au luat par e Li 
aiegedie Conului r P ij lart Judc-
câtor<șli au v tat p ntru ■- andidațâ 
Blocului Cum uni șt lor și c< lor firă 
de Pir.id

Munca judci ai > casca ?la astfel In 
mâinile un r repre/entinți demi i at 
poporu ui fOfietlc și tare e bucură 
dc un n’ire prestigiu printre oa
menii muncii Printre ei aleși în 
funcția de jude >♦ i i p«>țu'ari au do 
a^e ->ri pj(u‘a:i sunt d jrutați ai So
sit r’ r Su; rente a e Republicii- r U- 
niuna'e. depu'ați ai 
gionale oraș*ur<ti și de plasă 
ai muncit 
soc a ii e 
colhoznici 
cunoscut!

Sonetelor re- 
e . 1 

s,oic i,e er i af muncii 
slahanoiițti din induși ie, 
ves'.i I -avan i ,-i artiști

BOLOGN1A, 18 (Rador). 
După cum anunță France 
Presse, un cursul unei întru
niri organizată la Bolognia de 
Partidul Comunist, Paliniro 
Togliatti- secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, a 
i oștit un discurs, în 
spus:

«Țările occidentale se stră 
duesc să demonstreze 
boiul este inevitabil. Dar — a 
continuat Togliatti — marile 
țări capitaliste nu sunt în 
stare să ducă un răsboiu de
oarece, în aceste țări forțele 
progresiste, din ce în ce mai 
numeroase, sunt gata să se 
scuture de jugul capitalismu
lui,- pe de altă parte, așa nu
mitul „secret" al bombei ato
mice a început de mult să fie

o sperietoare*.
în incheere, Togliatti a dec

larat că guvernul împinge Italia 
în blocurile militariste patro
nate de americani.

I

care a

că răz

Indonezienii continuă lupta în
verșunată împotriva ocupan 

Iilor olandezi
HAGA, 18 <Rador>. — 

Agenția ANP anunță din 
Jokjakarta că în regiunile Se- 
marang, Bandung și Medan, 
din insulele Java și Sumatra, 
indonezienii continuă lupta în
verșunată împotriva ocupanți» 
lor olandezi. Lângă Bandung 
un detașament de indonezieni 
a atacat pozițiile olandeze, iar 
în regiunea Galatio luptele nu 
au încetai niciun moment.

Ofensiva imperialismului anglo- 
american nu poate opri creșterea 

forțelor ce luptă pentru 
democrație și pace

Proectul de rezoluție al C.E.al Partidului Comunist Englez
1ONDRA, 18 (Rador) In 

zilele de 26 și 27 Februarie 
va avea loc ședința plenară 
a Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist Englez, 
în cursul căreia se va exami
na poziția Partidului 
situația politică.

In vederea acestei 
Comitetul Executiv a
buit spre examinare membrilor 
Partidului un proect de rezo
luție asupra situației politice, 
semnat de Harry Pollitt, sec
retarul general al Partidului,

Proectul de rezoluție subli
niază că în momenlul de față 
ofensiva imperia'ismului anglo- 
american nu poate opri creș
terea forțelor de luptă pentru 
democrație și pace-

Despre aceasta stau măr
turie extraordinarele succese 
de după război ale Uniunii 
Sovietice, progresul neconte
nit al țărilor din Europa Ră
săriteană, victoriile istorice din 
China, și rezistența din Spa
nia, Grecia și Sud-Estul 
Asiei.

Enormele cheltueli militare 
pe care le atrage după sine 
această politică — continuă 
rezuluția — au făcut să creas
că greutățile economice și mă
resc în felul acesta dependența 
de Statele Unite.

Aci se ascunde motivul 
pentru care Guvernul micșo
rează necontenit salariul real 
al muncitorilor,

Este limpede acum că gu
vernul laburist duce în totul 
o politică ce deservește inte
resele capitalului monopolist 
și ale imperialismului și în a- 
eJaș timp duce o ofensivă 
economică generală împotriva 
salariaților și a condițiilor de 
muncă.

Observând că tocmai a- 
ceasta este cauza ofensivei 
împotriva comuniștilor în sin
dicate, Partidul Comunist En- 
glez subliniază în rezoluția sa 
că această ofensivă trebuie și 
poate fi respinsă.

Proectul de rezoluție al Co
mitetului Executiv al Partidu
lui Comunist Englez propune 
o platformă-program pentru 
unificarea tuturor organizați
lor muncitorești și a tuturor 
forțelor democratice în lupta 
pentru pace și împotriva po
liticii militariste a blocului 
anglo-american și a blocului 
occidental în lupta pentru 
pace,

Platforma-Program propusă, 
cere:

— reducerea armamentelor 
și efectivelor forțelor armate 
și interzicerea armei atomice,

— întărirea prieteniei cu 
Uniunea Sovietică și cu de
mocrațiile populare,-

— acordarea independenței 
tuturor popoarelor coloniale,-

— stabilirea unor strânse 
relații economice cu Uniunea 
Sovietică și cu țările demo
crației populare,-

— desființarea dependenței 
economice lață de Statele 
Unite,-

— ridicarea nivelului sala
riilor, scăderea prețurilor și li
mitarea profiturilor,-

— trecerea greului impozi
telor asupra celor bogați,-

— acordarea de drepturi 
democratice depline clasei mun
citoare.

Căiți în iiecdie zi
i i„Zori Noi

Deputatul laburist 
Platts-Mills a cerut 
evacuarea trupelor 

engleze dm 
Transiordania

LONDRA, 18 (Rador) - 
Vorbind despre evenimentele 
din Palestina, deputatul labu
rist independent, Piatts Nltlls, 
a declarat că trimiterea trupe
lor engleze la Akaba, con- 
stitue o provocare fățișă și 
poale duce la un conflict ar
mat. Plarrs Mills a cerut eva
cuarea trupelor 
Tram iordania.

Deasemenea, 
restabilirea păcii 
ar li o lov-tură 
tru Bevin. In continuare Piatts 
Nlills a arătat că Statele 
Unite caută să-și mărească 
influența în Statul ’srael pen
tru a-l transforma într'un stat 
dependent. De aceea, a dec
larat Piatts Mills în 
trebue să cerem să 
hotărîrea ca nimem, 
de ONU, să nu se 
în rezolvarea problemei pales
tiniene.

engleze dm

a afirmat că 
în Palestina 

puternică pen-

încheere, 
se aplice 
în a Iară 
amestece

Vertiginoasa c eftere a nu
mărului lomerihr în indus

tria americană
W ASHINGTON 14 (Ra- 

dor). După cum anunță Reu- 
ter, cifrele statisticii oficiale a 
Statelor Unite, dovedesc o 
puternică creștere a șomerilor 
în industria americană.

Astfel, în cursul primei săp
tămâni a anului 1949, un 
număr de 1 4/0000 persoane 
au prezentat birourilor de 
muncă cereri pentru a li se 
plăti compensații de șomaj.
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