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Ocupându-se de ciclare* Consi
liului de A t.tenta tc nimic* Mu- 
lua i ,‘ i , i i" Nr 13 i4, du, a ce 
arată liisemiutalea istorică a aces
tui act •cile, printre altele, In ar. 
ticului sau de fond:

Cea mai buna dovadă a p<-rsțecli- 
velor favorabile pe care le d scli de 
iclivitițea acesțui C tui iu o cons- 
titue însăși suc . ele însemnate do 
bândile până acum mai cu vanii 
printr’o maie creștere a schimbu
lui de mâi furi dinți e este țâri ca
și in grăbirea refacerii și desvoltării 
economiei naționa'e Toate est a 
se datoresc relați I r economice si 
politicii de colaborare economică de 
tip nou. promovată pen'ru prima 
dată tri viata economică internațio
nală de Slutul Socialist. IJ.R.Ș.S., 
și aplicată In mod consecvent 
relațiile dintre U.R.SS. și țâiile 
democrație populara.

Pe ce se întemeiază această 
devărata ți frățească golaborarrt?

Ea se întemeiază pe politica de 
respect reciproc ți egalitate de drep
turi Intre marea putere care este 
Uniunea Sovietică și statele nri|- 
locii și mici, cum sunt acelea ale 
democrațiilor populare. Călătizindu" 
se de ace<te principii. Consi'iul de 
Asistență fconomică Mutua'ă este 
•' i u't din reprezentanții țării or a- 
rătate cu reprezentare pe baza e- 
galilății In dripturi și având sar
cina de a înfăptui schii. bnl d< ex
periență economică, ajutorul reci
proc tehnic, ajutorul reciproc in ma
terii prime, a'imente, mașini, utilaj, 
etc Dea<emeni in aplica-ea acelo
rași principii, se precizează 'ă Con
siliul dc Asistență Economică Mu
tuală va lua hotăriri jiumai cu a- 
senlimentul țării interesate

Cu totul altfel se petrec lucrurile 
în lumea capitalistă. Acolo „cola, 
borare” în au uă de fapt -nbxr- 
donarea de către concurentul cel mai 
pulernic a concurenților mal s|abi 
In sistemul capitalist, unde mobilul 
întregii activități este profitul, unde 
se dă o luptă înverșunată între pu. 
terile imperia'iste sau între marile 
monopoluri pentru materii 
pentru piețe de desfacere, 
mână de lucru ieftină ș a.m.d., acolo 
nu poale fi vorba de colaborare, ci 
de antagonisme, concurență, de cer
turi între diferite țări guvernanți 
sau cercuri ctăpânitoare. P anul Mar- 
sliall, de pildă, a Însemnat înrobirea 
țărilor europene participante la el, 
a însemnat sărăcirea acestor țări și 
condamnarea masselor muncitoare 
din țările marshallizale la mizerie 
șl'foamete.

După ce arată mai departe efec
tele dezastruoase ale „planului Mar- 
shall” asupra economiei țărilor din 
Apusul Europei participante la a- 
cesl plan înrobitor, articolul din 
„Scânteia” continuă:

Dar politica agresivă de cucerire 
a dominației mondiale pe care o 
duce imperialismul american și ex-

pte-ia sa economica .planul Mar. 
shall”, consti ue o amenințare pcn- 
tru toate jAiile din lume, Ea este 
Îndreptată in mod provocator îmțio- 
triva IIRSS., șl a țarilor de de 
mocrațle |>o|'.ularA.

Astfel, consfătuirea economică de 
la Moscova a reprezentanților 11 
R.S.S. șl ai democrațiilor populare 
„a stabilit că guvernele Statelor Ul
uite a'e Arnericii, Angliei și ale u- 
nor alte state din Europa Occideu' 
tală de fapt boicot ază relațiile co
merciale cu țările cu democrație 
popu'ară și URS S., deoarece aceste 
din urmă țări socotesc că nu < ste 
cu putință să se supună dictatului 
planului Marsliall întrucât acc-t plan 
calcă suveranitatea țărilor și intere
sele economiei lor naționale”.

Deactca IIRSS. și țările de de
mocrație |K>pulară au hotărlt șă și 
strângă laolată forțele economice 
pentru a anihila efectele boicotului 
imperia'ist, pentru a sta In calea po
liticii agresive imperialiste și 
lupta împotriva tendinței de Inrcbire 
economi,o-polilică a popoarelor și 
a apăra astfel independența șl «ll- 
veranitatea lor națională

Organizând o mai largă col bo- 
rare economică a țârilor de d< mo 
cratie populară și a U.R.S.S., În
tărind, lărgind și perfecționând ac
tualele relații economice dintre a- 
cesle țări, ele vor putea respinge cu 
succes politica agresivă șt Iu apă
reați a imperialiștilor, ele vor putea 
apăra cu succes pacea 1 democrat a

Politicienii buighezi ideologii, e- 
Coeiniar? 'n pag 4 a
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In lupta pentru îndepliniri a Planului — 
paralel cu însemnate depășiri de noime 

Muncitorii dela Uzinele I.S.S. Hunedoara 5>i d. la 
nunele de fier din Ghelar și Tehuc, realizează 

însemnate economii de combustibil și rxplosivi

I

In cadiul intre,ei 11. r «oculiste ce 
se desfașoaia Intre mumllorli i teh
nicienii de a Uzinele I S.S. Hune
doara intre grupe»; de mineri rLla 
minele de fier din Ghelar și Te. 
liuc. lupta pentru ec numii de ina* 
terialc combustibil și explo-ivi, a- 
lături dc lupta [>entru o producție 
mai mare șl mai calitativa 
un Ioc dc frunte.

In 
rie. 
dela 
cum
Iar ți Teliuc. au 
frumoase In aer st 
pildă ceh pa tov. Mușa Ealinț d la

prima ju’iătate a lunci 
un in cmnat număr de 
uzine e I S.S.
-i dc'a mine e

ncupâ

l.nua-
e. h pe 

Ifunrd. ara pre. 
dc lier >*u Ghe- 

< b inul succese 
sens Așa do

turnatoria dc oțel ■ uz nclur din 
Hunrduai* muncind eu mult* rivi* 
și atenție * reunit sa realizeze pe 
intervalul 1-19 lanuai ■ »■ [e lang* o 
depășite de norma de 75 la ut* 
șl o economie de materii pti.ne 
de 45 la sula fața de cuta a'ocatl 
încurajați de a.vsl f um. s succes 
turnătorii din .cl ipa t r șu ui Mu- 
șa Halir.t si iu J i | in.-a ■, rv •1 1 
ea pâ s la sf.i ș Iul Linei lullu.ri 
să realizez*' o econ mic de 
tibil -j tualeril prim dr 50 la

Muncitorii din echiț.a t v

din echipa ,ul au iatzijus L uir- 
naluric ua diSpuzliB cu »|,norul 
cărui* sc pot o por* o bau* porte 
din luburde i<(u a rugind ^a aal- 
vez» dr A ret pi c in I ..a* lauaa. 
ric o cantitate ce t. lard h. l.buri 
de fonii. Pr.a rtju i. i... uorrr- 
butile. ■ ija t * iu* rw-
lizc.Z* ■ ■ .Ir

prime, 
pentru

înlăturând unele lipsuri
Muncitorii Stațiunei de Mașini și Trac
toare Orăștie. până la 15 F. bruarie 
vor repara toate tractoarele progra

mate în vederea însămânțări’or de 
primăvară

Au trecut doar câteva săptămâni, de când în coloa
nele ziarului nostru — într'un reportaj, — rte-am ocupat 
de realizările și activitatea muncitorilor dela Stațiunea de 
Mașini și Tractoare din Orăștie. Am arătat alunei cum se 
străduesc mecanicii de aici, pentru a da viată tractoarelor. 
Deasemenea, am scos în evidență o serie de realizări aie 
muncitorilor, căiăuziți de organizația de bază PMR de pe 
lângă această stațiune.
Dar de atunci s’au făcut multe 

la S.M.T Orăștie. Remizele 
au fost începute de toamnă, 
terminat. Bațozee care sțățeau 
adăpost și lieingrijite. acum 
puse la punct. Tractoarele care
în stare de funcțiune — bune per.tiu 
tras brazda de primăvară — sunt 
adăpostite și ele în remizele de 
curând construite.

Jn vederea campaniei tnsămânță 
rilor de primăvară, Stațiunii de Ma
șini și Tractoare Orăștie i s’a rrc-

< n bus" 
s i 

► i» 
Șlcf»n d< la tumalori» de oțel c ic 
luircjz* la turnarea roților jtr.t u 
vagonc'e și ma ara’e au mizat o 
depăjire de n- rmi de li) b >ul* 
preriun și o economie dc mal laic 
de 30 I* nit* O-asem'-nea nhi|>* 
lui Drlgan Ion a sporit p-oducți* 
cu 45 I* sul* cu o (Conomi d -a 
lirialc dc 35 la =ută. iar cehi u c re 
lucroz* 1* tum«n* ruxfurll r d> 
cale ferată pentru uzinâ a realiza' 
o economie de materiale de 35 la 
sută

Lupta muncitorilor dela 1 S S 
Hunrdoaia pentru rea izir. a d c - 
nomii ia diferite forme lat* de 
pilda realizările obținute dr cdiipa 
Iov. Luca Ion dela turnatoria de tu
buri IikS din luna trecut* oamenii

rvdL _erea

ionii c- • ti • ’T |ir<v rw
b'ul t . | < • a
red di 4 n-»u a libu ik<r

KuL îi țKEtîru r. n m‘j. dr cho.
bu>iibil și îîialc ia.<■ bt dr tă.6 a 1
CU illICQ.Ld't și U
ri* Sic îikn M - tln In kîttrrc c rîlr
< C K dcsslâț uii.'C IHmv ÎT'rT i
dch OT*e 4 are i uffM.it i »i
șl-*u lust dr’p* sarr.nl 
cumuuuui dc c ■•bu:t pil. Ar te o. 
iu*ng*:i prccLit și d alte mie
rlii, întreba n ir lo brLerv* o- 
țeiu’a.

Parafei cu tute. -el • b inute pe n
dq-.l.irv* b■■■-. e!< r. ech nek • mi

In liierna-e I* s r » *d. -»<
muncitorilor 3r> ’ -a.
tunsatlștii are deser; se fu mah 1 ar.
4 ți-*j lut *r.gap-,nt 1 sft i la-
ture pierder le de mat rij prim pr
clilr <*r ru * e precum și 
consumu'i de con bust foit
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COMUNICATUL
ca re 
s’au 
fără 
sunt 
sunt

gramat să repare un număr de 15 
tractoare. Din acestea, până în pre
zent, s’au reparat numai 4 Ef r- 
lurile mecanicii' r tractor! ti. îm; le
lițe cu îndemnuri.e membill r de 
partid, au învins câteva greutăți i- 
vile în calea lor. Ei au d t viața 
celor 4 tractoare fără sprijin bănesc 

fără înlocuirea altor piese.

Repararea traclo relor 
tfbuețte făcu e până la 
15 Februarie

și

Metalurgiștii sovietici vor înde
plini planul 1949 înainte de termen

Metalurgiștii din Lăsva regiunea 
Molotov, au adresat un apel către 
toți muncitorii din regiunea Molo
tov pentru a participa la întrecerea 
socialistă pentru îndeplinirea înainte 
de lerrr.en a planului pe 1949.

Metalurgiștii din Lăsva au dealt
fel frumoase succese la activul lcr și 
în ultimele 2 luni, ei au produs 
mult peste plan. Astfel, producția 
medie în 24 ore. ce trebuia atinsă 
in 1950 a fost depășită precum ur
mează : cu 26 la sulă la călirea 
oțelului, cu 20 la sulă la oțeluH la- 
mi al. cu 52 b sută la fier alb, 
cu 35 Ia sulă la fier z ncat. Fc - 
nomiile icaliza e peste plan.
Hbuind la scăderea cestului ue pro 
ducție. reprezintă suma de 30 mi. 
lioane ruble.

c< n-

meta'urgiștii din 
următoarele anga-

producția în ccm- 
cu 5 la sută, la

Pentru 1049 
Lăsva și-au luat 
țamente;

1 Să mărească 
parație ,cu 1948.
oțel, cu 9 la sută la oțelul lami
nat, cu 19,5 la sută la fierul alb.

2. Până la 5 Decembrie 1919. Ziua 
Consliiuției. să îndcp i cască în în
tregime planul producț.ei gl bale 
metalurgice pe anul al patrulea 
al cincinali lui.

3 Să depășească planul pentru mic 
șorarea costului de producție și să 
realizeze cel puțin 10 milioane ru
ble economii peste plan

Apelul melalurgiștilcr a avut un 
răsunet larg în toate întreprinderile 
industriale ale regiunii.

Au mai rămas de repa. t 11 trac
toare din cc'c programate. Mo’i- 
vul pentru care ele nu s’au repar; t 
până acum, este in primul rând lipsa 
pieselor de scli tnb. Conduc, rea de 
aici nu s'a îngrijit ca aceste [ie e 
să fie procurate la timp p in Cen
tru] Mecanic Zonal Sibiu.

1. elevi, fli de țărani 
săraci și muncitori, în
vață șoula de tr? efori st i 

Acum, la S.M.T. Orăștie, a luat 
ființă o școală de tractoriști. Cursu
rile se vor (ine în cadrul acestei < n- 
țiuni șî vor dura până la 1 Martie, 
când cei 12 e'evi. — fii de ț "-ani 
săraci și muncitori — i ver con
tinua cursurile Ia C.nt:ul Mecanic 
Zonal Sbiu. S’au însc is la ceas ă 
școală de tractoriști și I nărui < la
ri» Ioan din comuna Bitum. fiu dc 
țăran sărac, și tânăra St ca Silvia 
din O.ă Ue. fiica unui pădurar, care

Gh ȚIGĂII
(Continuate in pag. Ill-a)

privitor la semnarea Tratatului de 
Prietenie, Colaborare și 
Mutuală între Republica 

Română șl Republica
BUCUREȘTI 27, (Rador) 

In zilele de 24, 25 și 26 Ia
nuarie 1949 delegații guver
nului Republicii Polone, preșe
dintele Consiliului de Mtniștn 
losef Cyrankiew-icz, ministrul 
Afacerilor Externe, Zygmunt 
Modzelewski, ministrul Edu
cației Dr. StanSlaw' 
szewszkt, 
și Artei, 
ministrul Comunicațiilor, Jan 
Rabarovski, subsecretarul de 
Stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Dr. Stanislaw Lesz- 
ccyck, subsecretarul de Stat 
la Ministerul Industriei și Co
merțului Ludvx'ik Grossleld — 
au fost oaspeții Republicii Po
pulare Române.

In urma convorbirilor care 
au avut loc între reprezen- 
anții celor două guverne s'a 

semnat în ziua de 26 Ianua
rie 1949 un Tratat de Prie
tenie Colaborare și Asistență 
Mutuală între Republica Po- 

I pulară Română șt Republica 
Polonă.

Tratatul a fost semnat în

Asistentă 
Populară 

Polonă

i

Skrzc-
ministrul Culturii 

Ștefan Dybowski.

numele R.
P<-rru Groza, președinlele Con
siliului de M.r, ștri ș tov. 
Ana Pauker, mtnisrrui Afa
cerilor Externe, iar în numele 
Republicii Polone de către 
losef Cyrnnk ew;cz, Drejedtn- 
re.le Consiliului de Miniștri și 
Sygmunt Mo Eelexrski, mi
nistrul Afacerilor Externe.

Convorb rilr au decurs în- 
tr'o atmosfer'- cordiali, afir
mând notârirea celor două 
Republici Populare de a întări 
prietenia și colaborarea d titre 
ele și depun idealitate de v'e- 
deri și interese intre cele două 
țari unite ia frontul pâdi, al 
democratei și socialism Im.

P R de către Dr.

Căiți în pag. K-a
Cuvântările roșiile de pnmi- 

minițlri, Dr. Petru Groza ți 
!o-if Cyrankie wiez, cu ocazia 
semnării irafoluui de Prietenie 
Colaborare și A-uterți Mutual* 
dintre R.P.R. ți Rcpubl ca Po
lonă.

uffM.it
sarr.nl
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Eroul nuvelei |ui l’rtiu Vinii)» 
e-.lc POP LUDOVIC minez dja Va
lea Jiu ul. decorai încă li t V 9 7 
cu Ordii ul Muncii da<a l-a. Scrii 
lotul ne descrie aci iin(rc]urarlle In 
care acest Ar. u al muncii a r x; cri 
mental și ap.i.at la c ndițiile d 
muncă din minele noastre, o metodă 
noua sovietică, de extracție 
bunilor Aplicarea cu succes 
todei noui a determinat o 
a productivității muncii și 
ducției, și a antrenat infieagi Valea

Jiului înlr’o campanie de întreceri 
aocialistc.

Pup Ludovic se simțise la început 
■edroplă it de critica justă pe c re 
tovarășul ing'ner Bol u o făcuse, 
muncii desoiganizate a eelitf i lui. 
căci știa că toate echipele lucrează 
ui acelaș fel. Dar la ședința orga
nizați i de Partid când se dis uta â 
■dnimitee realizări ale stalianoviș- 
tilor sovietici. Pop își dădu s ama 
«ă nu se adre-a numai ui cri i > in
ginerului Boicu. ci 
a fost un semnal, 
trezească tn mineri 
da munci.

Urmând îndemnul
Partid. Pop Ludovic declari că vi 
hwrp< experimentarea m t dei so
vietice In abatajul său. D.-.r diș- 
manul de clasă stă t caz; Drbroă 
eau'.l să strecoare îndoială, să de
monstreze că ap'icarea met 'd- i uoi 
poale provoca o n -norocire

Meșterul Dobrotă. stăpânit de o 
uisntaltațe burgheză, nu p ale su
peri a ca un șef de echipă sâ treacă 
pa le „autoritatea” sa de meșter. 
Acelaș spirit reacționar îl f ce să 
lin refractar oricărei inovații. Duș
man al progresului care asigură ri
dicarea condițiilor ele trai ale oame- 
■itor muncii, îmbată pe Tiipșa u- 
nul din lucrătorii echipei lui Pcp, 
si-l convinge să saboteze experiența 
grîn stricarea continuă a crațeru- 
tid.

Pop Ludovic își dă însă s ama 
•i .metoda e bună șl t ebue conti
nuată în ciuda insuccesului de mo
ment. Sfătuit de sezrelarul organi
zatoric asupra felului cum trebue 
■j procedeze, Ludovic izbulește si 
trezească interesul lui Tripșa pentru 
«xperiență și să însuflețească echi
pa. Organizând munca, ech pa, prin- 
Ir'un efort coordonat, reușește să 
saoată din mină, prin aplicarea me
todei sovietice, 
de cărbune.

Exemplul lui 
■ează lot mai

o cantitate - record

Pop Ludovic antre- 
mu',ți mineri. Cei

COLȚUL TEATRULUI

Teatrul Poporului îndrumă tine 
retul în munca artistică

In cadrul manifestărilor artistice 
ala tineretului studios, ele-, ii liceu- 
Im teoretic mixt „Petroșcni”, clasele 
X A și B și XI A și B pregătesc 
2 spectacole, în întrecere, care se 
▼or da la finele lunii Martie a. c. 
Ambele clase au făcut apel la ac
torii Teatrului Poporului, care s’au 
«ferit gratuit sil îndrumeze spec
tacolele, repetând zilnic cu tinerii 
actori-eievi. Piesele care se pregă
tesc sunt: „Evantaiul’’ de Carlo Gcl- 
«ioni ,în direcția de scenă a tov. 
Râul Negru și Adrian Georgescu, și

Ce să citim ?

tntre-

cocanul

fa-
nuto-

i

pla-
10(9

Petru Vintilo: „METODA NOUA"
Editura »Scânteia<,- 45 pag./ 12 lei 

de'a I U|X*ni ii p.ovoacă la lntiecere 
Un muncilor dela Lupeni, venind să 
vadă cum merge
cerea, antrenat de avântul ulii ei lui 
l udovic, pune mâna p- 
pneumatic și muncește cot la c >t 
cil ei Căci Intre echipele de mun
citori. chiar atiu’i i când sunt In 
întrecere nil exi-tă Sentimente de 
concurență dușmănoasă, toți fiind În
frățiți dc un țel comun : construirea 
socialismului.

In întrecerea cu Lupenii, echipa 
Iul Pop Ludovic a ieșit înving doare. 
Dar îii această întrecere câștigă nu
mai echipa lui Ludov i ?

„—Țar» câștigă, locomotivele 
bricile. po|Hjrull.” răspunde 
rul nuvelei.

In lupta pentru realizarea 
niitui general economic pe 
mărirea producției i produ lirității 
muncii In sectorul ca-bonifer este de 
o mare importanță Realizarea pla
nului în sectorul industrial și al 
transporturilor feroviare depinde în 
mare măsură de asini rarei combus
tibilului necesar bunei 1 T funcțio
nări In lumina acestei confrih iții la 
realizarea planului, trebuesc privite 
inlre.-erilc socialiste și trebuesc vt - 
(uite eforlurt'c muncitorilor mineri 
pentru depășirea producției

In măreața operă de construire 
a socialismului, fiecărui muncilor, 
tehnician sau inginer îi revin sar
cini mari, sarcini de onoare, de 
luptă și realizări De efortul fiecă
ruia depinde ridicarea producției și 
a productivității muncii de care 
este legată victoria so. i disniului

Deaceea. adcvăralii croi ai tim
purilor noastre sunt cei care, conș- 
tlenți de ro'u! pe care t ebue să-l 
îndeplinească munca lor, contribuo 
prin efortul lor, prin inovații prin 
spargeri de norme la îndeplinirea 
și depășirea p'anulul economic, la 
construirea teme'iiîor socialismului, 
Ceeace ar fi părut greu sau imposi
bil de îndeplinit înainte, devine po
sibil, în măsura în care în oamenii 
muncii, lămuriți de Partidul cla
sei muncitoare, 
tiință nouă, o atitudine nouă față 
dc muncă.

Acordarea celor mai înalte dis
tincții oamenilor muncii, foloasele 
materiale de care ei beneficiază, a 
ralE că Republica știe să răsplă
tească pe cei care, prin avântul lor 
revoluționar, prin devotamentul lor, 
muncesc pentru propășirea ei.

i

I

i

se naște o conș-

lu- 
tea-

sunt

„Avarul’’ de Moliere, în direția de 
Iscenă a tovarășului Petre Asan. Deco 
rurile ambelor spectacole sunt 
erate de piciorul decorator al 
trului.

Repetițiile se țin zilnic și 
cât se poate de promițătoare, ti
nerii interpreți dând dovadă de 
mult talent.

Astfel, Teatrul Poporului înțele - 
ge să ducă o muncă de îndrumare 
în rândurile tineielului studios, 
dându-i tot concursul pentru reu
șita spectacolelor propuse.

CUVÂNTĂRILE
roshîe de Dr. Jetru Groza și loseî Cyrankiewicz 
cu ocazia semnării Cătatului de Prietenie, Colaborare 
și Asistentă Mutuală dintre R.P.R. și Kepublica Polonă

BUCUREȘTI, 27 (Rador) — La M.uisterul Afacerilor Externe, a avut loc Miercuri 
dimineața solemnitatea semnării I ratatului de Prietenie, Colaborare și Asistență Mutuală între 
R. P. K. și Republica Polonă.

După semnarea I ratatului, prim ministrul Dr, Petru Groza și Icsef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri Polon, au rostit cuvântările de mai jos:de mai jos:

Dr. Petru Groza —

Colaborare ți Asis- 
cu Republica Pcl - 
un pas imp irlant In 
succes de for(ele de- 

in

— Cuvânlarea rostită de primul ministru
După ce a ari.lat <ă renrezentanțil 

guvernului Republicii Populare Ro
mâne au M-.nnal cu bucuile Tiatatul 
de Prietenie, 
leliță ^tuluala 
nă. însemnând 
lupta dusa cu
mocratice șl antiimp rialislv 
frunte cu marea noastră prietenă U- 
niunea Sovietică, pentiu pace, Dr. 
Ciroza a sub'inial că Tratatul unește 
cele două țari Împotriva repetării 
agresiunii din pa tea Cierinani.i sau 
a oricărui stat ce s’ar alia cu Ger
mania direct sau sub orice f urna.

Imperialiștii arni-ri ani și b.țt i_, 
nici in alianță cu magnații Ruhru- 
lui caută să transforme 
Vestică inț-'un principal 
război.

„Generalissimul Slajin
Țoale acestea se pz.t sfâ ți numai 

printr’un eșec rușinos al ațâțătorilor 
Ia un nou război; — suni încă prea 
vii in memoria popoaielor grozavii c 
războiului recent și sunt prea mari 
forțele sociale care sunt pentru poc ■ 
pentru ca elevii lu Churchill 
agresiune să le poată înfrânge și să 
indrepte lucrurile spre un nou răz
boi”. Vorbind despre lupta țărilor 
cu democrație populară în frunte cu 
U.R.S.S. pentru menținerea unei păci 
trainice Dr. P. Groza a spus; ,,Nui 
suntem în stare să 
suri pentrucă ne

< iermania 
f car de

spune că:

întru

luăm aceste 
b zuim în

mă- 
pri-

Cuvântarea rostită de
vor

<

Popoarele român și polon 
primi cu mare bucurie semnarea 
de către noi a Tratatului de Prie» 
tenie, Colaborare și Asistență 
Mutuală.

Acest Tratat ca și toate con
vențiile încheiate până acum de 
către Polonia Populară cu URSS 
și cu țările de democrație popu
lară arată că, poporul polon ca și 
celelalte popoare care au suferit 
de pe urma agresiunii germane, 
au tras toate învățămintele din 
experiența însușită în lupta împo
triva invaziei Imperialismului hi- 
tlerist în timpul marelui război al 
popoarelor, pentru independență 
și democrație.

Care sunt învățămintele acestea 
clare și neîndoielnice pentru toate 
popoarele ?

In primul 
mului îi cresc 
mult poftele
rezistența conștientă organizată și 
solidaritate în luptă a popoarelor 
amenințate de el. Cea mai bună 
situație pentru imperialism este 
aceea când popoarele pe care le-a 
exploatat nu sunt unite, când 
guvernele lor reacționare vând 
țările lor imperialismului și se a- 
liază imperialismului din punct de 
vedere ideologic, permițând pe
netrația fascismului.

Popoarele trebue să-și asigure 
securitatea și independența lor 
față de forțele imperialismului 
agresiv prlntr'o activitate și luptă 
comună pentru apărarea păcii, 
pentru consolidarea păcii și nu 
prin capitularea față de agresor,

rând imperlalis- 
din ce în ce mai 

când nu întâmpină

mul rând pe prietenia, sprijinul și 
puterea de neînvins a Un unii So
vietice peiitima Împreună 
e ga i c țari e di m<acrațlei 

și forțele democratice de 
delii

Nic oda'a imperiu iștii nu

cu n i 
p >|>ular 
[ r tutin-

Dr. P 1 ru Groza

v r mai 
putea fac- «lin ț irile astre c i 
buri de dușmani și bazei de al c 
irn|K>triva marei prietene a popoa
relor noastre. Uniunea Sovieti ă

Astăzi țările noastre cu ajutorul 
Uniunii SoiiclLe pășesc la cons
truirea .socialismului”, pentrucă — 
a sp.u in continuare — , Politica 
Uniunii Sovietice este o politică de 
pace de apărare șâ respe.larc a in
dependenței naționale si libertății 
tuturor popoarelor mari și rnki < sie 
o polit că de ajutorare frățească a 
țărilor aliate cu ea.

Făcând o antiteză 
arătat că: 
.Colaborarea” Iu 

lisl eșa cum ne-o 
bine fa imenlarul 
duce Ia călcarea in 
mai elementare drepturi d mocratice 
la creșterea șomajului și mai multe 
lipsuri.

Tratatul de prietenie colaborare și 
asistență mutuală ce am semnat azi 
prevede întărirea desvoltării p mai 
departe și adâncirea legăturii'r e. 
conomiee și culturale- intre Repu
blica Polonă și Repugli a Populară 
Pomană” — a srus Dr. Petru Groza 
subliniind că ele au |a bază spiri-

a
1 girul imperia- 
dovcdește prea 

,,|lin Marshall” 
picioare a ci r

Iosef Cyrankiewicz, 
așa cum a fost în perioada dintre 
cele două războaie. Când impe
rialismul întâmpină solidaritatea și 
rezistența popoarelor, el îșl pierde 
mult din forțele sale. Pentru a- 
ceasta guvernele țărilor amenin
țate de imperialism, trebue să fie 
legate de interesele popoarelor lor, 
de interesele celor mai largi masse 
și să înlăture clicile reacționare 
aflate în slujba capitalului inter
național.

Aceste condițiuni le îndeplinesc 
astăzi în totul țările democrației 
populare care se leagă între ele 
prin tratate de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală.

Deaceea tratatele încheiate de 
noi au o valoare ncmai întâlnită 
până acum în istorie-

Prietenia care se desvoltă între 
țările noastre, coloaborarea poli
tică, vor constitui o contribuție 
prețioasă la colaborarea econo
mică ce se desvoltă din 
mai mult între URSS
democrațiilor populare. Această 
colaborare adâncită de către con
vențiile de asistență mutuală în
cheiate recent între aceste țări 
are drept scop o cât mai armo
nioasă 
noastre 
cuftăți 
învins 
noastre
la propriile sale forțe și resurse 
și dacă planificarea economică a 
țărilor noastre nu ar fi în con
cordanță.

ce în ce 
și (ările

desvoltare a economiilor 
naționale ale căror difi- 
ar fi mult mai greu de 
dacă fiecare din țările 
ar trebui să sc limiteze

înfa; tul 
de experiență ec n mi
re iproc telmic, ajub-r J 
malriii prime în 
etc.
nu-rge înainte pentru a 
orânduire socialista ,«•.

viu n' r.-ate

• >*"

tul iproc de egalitate in drep
turi

„Este de p de s bilă imionanță 
p.e-ilru desvoharea tarilor — a ion 
li-ruai oibitorul erearia Consi
liul. de A 1 ’ența Ei n mi- a . u- 
luala din oare Ja.e |>erte I ul: a
Cehoslovacia, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovieti a. C- r. i iul 
de ari tența economică mutuală este 
clădii pe baza egalității in dieptu i 
având ca sarcină de a 
schimburile 
eă a utorul 
reciproc In 
șini, utilaj,

Pentru a 
faun noua 
poarele noaslie sunt 
In asigurarea independen ți și s cu- 
rității lor, și a urni păci trainice

Pnporul român și guvernul Își dau 
seama cât de importanta e,(<- p n- 
Iru a-i/urarea pic i i a anta ea gra
niței dinspre Apus a Ri-i ub icii Po
lone, grani|a pusă in dibeu ie de mag 
nați nemți și patronul 1 r.

I ni c In J i • oul s > ia|i> nci.it și 
al păcii și urmând calea 1 -.la 
marea Uniune Sov «-ti ă și de i :(e- 
leptul ei condu.ător și Învățător — 
Iosif Visarionovii Slalin — calea 
internaționalismului proletar prțtoa 
rele noastre sunj cnnvii.se că trata
tul de Jată <j,tc destinat a aduce o 
contribuție ț r. țîoasă la opera de fău
rire a prosperității și feri Irii a ăt 
pentru po;>orul polonez cât și pentru 
poporul român.

primul ministru polon
Crearea Consiliului de asis

tență Economică Mutuală intre 
URSS și țările democrațiilor po
pulare, constitue pentru toate 
popoarele un exemplu de cola
borare internațională în care sunt 
respectate în mod egal interesele 
și perspectivele de desvoltare ale 
tuturor țărilor.

In cadrul acestor convenții, a- 
dâncirea prieteniei și colaborării 
între poporul român și poporul 
polon își găsește o condiție de 
desvoltare cu atât mai priel
nică.

Tratatul pe care l-am semnat 
astăzi — a încheiat primul minis
tru polon — va constitui desigur 
prin sforțăriie noastre comune o 
foarte puternică verigă a legă
turilor de solidaritate internațio
nală care se strâng între țările 
lagărului păcii în frunte cu URSS 
sub co ducerea lui Iosif Visa- 
rionovici Sta'in.

ln 1919 Lenin scria :

„Partic'parea femei
lor în munca de Partid 
șt administrativă capă
tă o însern ătate gigan
tică tocmai acum, când 
războiul s'a sfârșit și 
munca pașnică, orga
nizatorică a trecut, — 
sper că pentru o vreme 
îndelungată, — pe prim 
plan."

<V. I. Lenin. Opere, voi. 
XXV. pag. 516. ed rusă >

cnnvii.se


ZORI NOI 3

Pâ'iă acum câteva săptămâni, ac
tivitatea organizației do bază de |>e 
lângă ferma de stat din Sântămaria 
'Orlea. a fost aproape inex stenfa. 
Membrii ace» ei organizații au dus 
o munci nepțiiniflcala și ruptă de 
problemele care se iveau In f mia.

Cauzele auster sc ideii, sunt în 
primul rând lițrsa de contrei din par
tea organizației de plasă din Ha
țeg, iar pe de altă parle supraaglo
merarea cu munca a f'-stului secre
tar care este ți administratorul fir
mei, a determinat neglijarea mun 
cii organizației de biză. Ședințele 
se țineau neregulat iar frecvența 
membrilor la ședințe era numai de 
50 la sulă.

Aceste scăderi ale organ'zației de 
partid dela ferma Sânlamăiia Orlea 
acum în marc măsură au fost li
chidate Organizația de plasă P M. 
R
In 
de

din cadrul fermei 
se țin regulat, iar frecvența tova
rășilor este sută la sută. Acum și 
6ala de ședințe este ornată și pa
voazată cu tablouri.

Citirea ziarului in cadrul, orga, 
nizațiel se face în polectiv. La o 
ședință educativă tov Nagy loan 
și-a luat angajamentul de a citi 
ziarul „Scânteia” în colaborare cu 
țăranii muncitori din sat, Vasiu Mi- 
ron și Luchin Carol. In felul acesta 
colaborarea între muncitorii agricoli 
din fermă și țăranii muncitori din 
sat este din ce în ce mai strânsă. 
Cu sprijinul Org. P.M R. Hațeg, or
ganizația de Parlid din fermă, și-a 
înjghebat o bibliotecă frecventată de 
membrii de partid și ceilalți sațarlațj 
din fermă.

Paralel cu acțiunile care se duc 
în vederea ridicării nivelului poli
tic și cultural al membrilor săi. 
organizația de bază P.M.R. mobili-

Hațeg, și-a intensificat munca 
această direcție Prin organizația 
bază PM.R a devenit motor 

Îndrumător al tuturor acțiunilor 
Ședințele acum

VIAȚA DE PART D DIN CÂMPUL MUNCII

zei/ă a aria,ii fermei p ntru pre- 
gă.irea lucrărilcr însămânțărilor dc 
piimavara ca: repararea ma inii, r ți 
tractoarelor, selecționarea șl 'pregă
tirea semințelor ți transportarea gu
noiului p.nli li îiigrășarea pământu
lui Membrii de Partid stau tot 
limpid iii fruntea aicst. r acțiuni și 
îndeamnă la muncă, pe ceilalți mun
citori.

Acum organizația de bază P M.R., 
de pe 4‘mgă ferma Sântărnăila-Or- 
lea, având un plan de muncă bine 
stabilit, a provocat la întrecere s i- 
cialislă organizațiile de b iză de pe 
lângă fcrine'e de Slat Strein și B<r- 
llie'ot, având ca obiective: ridicarea 
nive u'ui po|i ic și cultural 1 mem- 
fermf ** mărirea tirajului la zim
brilor de Partid și muncitorilor din 
rele Scânteia, Viața S indicată ți Zori 
Noi. activizarea studiului individu.il 
înființarea gazetelor de perete și 
schimbarea articolelor în mod re
gulai prein și activizarea școlilor 
serale pornilc din inițiativa Inspec
toratului A F.S.M.-Arad.

Desigur, că pc lângă rbiectivele a- 
r.ilate iu fața organizații'or dc Par
tid din ferme mai stau și alto sar
cini deosebit de importante Fie 
trebue să fie acelea care să poarte 
răspunderea fermelor. Să se îngri
jească de bunul mers al acestor sec
toare socialiste în agricultura noas
tră. Organiza iile de bază P.M.R. 
din ferme, au datoria dp a face c- 
ducația muncitorilor agricoli în spi
ritul dragostei și devotamentului lor 
față de ferme și față de întreg po. 
porul muncitor. Un muncitor din 
fermă .trebue să fie lămurit despere 
scopul pe carc-1 urmăresc fermele de 
Stat Munciforii agricoli la rândul 
lor și in special memb ii de Partid 
din aceste sectoare, au ca sarcină 
de a populariza munca din ferme și 
foloasele pe care le aduce ea.

Acestea sunt sarcinile principale 
ale organizației de biză din ferma

de Stat de a Sântămaria.Orlea. Munca 
d< ridicare a niie'ului pditic și cul- 
Itual a) memb ilor de Pait d t e- 
bui îmbinată cu muma de pregă 
lire a campaniei însămânțărilor de 
primăvara șl rezolvarea problemelor 
specifice fermei, In bile îmbinată cu 
munca de Îndrumare Șl lămurire a 
țăr.mimii muncitoare

Faptul că organizația de bază a 
P M R dela ferma Sânlămăria-Or- 
lea muncește acum pe bază de In. 
trecere este un mijloc Je a și duce 
la buu sfârșit importantele sarcini 
ce-i slau in față.

AAoditicând capacul cuptorului electric 
pentru turnat o(el

Maistrul Băgăluț Florian dela Atelierele 
Centrale Petroșani a realizat o însemnată 
economie de materiale retractare și mână 

de lucru

Munciforii Stațiunii de Mașini și Tractoare 
Orăștie până la 15 Februarie vor repara 
"toata tractoarele programate în vederea în

sămânțărilor de primăvară
din pag. f-a)

a fost exploatată de
în scrviciu la ei.

Stațiunii de Ma- 
din Orăștie, În
de bază P.MR.

în

(Urmare 

de mic copil 
chiaburi, fiind

Dacă muncitorii
țini și Tractoare 
drumați de org 
muncesc cu râvnă pentru întărirea 
sectorului lor de muncă, nu acelaș 
•lucru s’ar putea spune despre ad
ministratorul Dragomirescu loan. A- 
•cesta dovedește mult desinteres față 
de Stațiune. 13 pluguri stau
curtea stației în noroiu, ruginite. ,,ln 
zadar va fi munca noastră, dacă 
d-1 administrator se va plimba nu
mai cu mașina, fără nici un rost și 
va irosi banii stațiunii” — au spus 
muncitorii de aici

Și aveau dreplate. Administratorul 
.folosește mașina stațiunii mai mult 
pentru interesele sale personale. In
spectoratul Regional Brașov, trebue 
să se preocupe mai mult de această 
stațiune, singura din județul nos
tru. Tractoarele existente la S.M.T. 
Orăștie, nu sunt suficiente pentru a 
face față campaniei însămânțărilor de 
primăvară, mai cu seamă în județul 
nostru avem 5 ferme .de Stat. Cen
trul Mecanic Zonal S biu, trebue 
să facă o mai justă repartiție a ma
șinilor agricole și tractoarelor.

Organizației de bază P.M.R. dela 
-S.M.T Orăștie îi revine sarcina de

a duce o intensă muncă de mobi. 
lizare a tuturor muncitorilor, în ve
derea campaniei însămânțărilor de 
primăvară.

Deasemcni, trebue să ducă muncă 
tie ridiea ea nivelul,^ țprcfcsional, 
politic, și cultural al muritorilor sta
țiuni. în care scop trebue să se în
ceapă ciutul colectiv al ziarelor.

Organizația de Partid trebue să 
dea un sprijin efectiv muncii în ca
drul stațiunii, pentru ca aceasta șă 
devină într’adevăr un ajutor real 
al țărănimii muncitoare hunedorene. 

Cili Țiguu

Executăm

ștampile
Adresați=vă la Adm. ziarului 
„Zori Noi" Pctroșeni, strada 
Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33

Muncitorii defa turnătoria de 
oțel a Atelierelor Cen'rale Pi- 
troșeni, antrenați îu întreceri so
cialiste, obțin succese frumoase 
în depășirea programului de pro
ducție, Deasemenea, procentul 
de rebuturi a scăzut simțitor în 
ultimul timp.

Insă, muncitorii dela turnătorie

de con umu 
refractare la 

care
al pro-

mu’țurniți 
cărămizi 
electric de oțel, 

prețul de cost
Capacul cuptorului nu

I

Însemnate economii de combustibil, materiale 
și explozivi la I. S. S. Hunedoara, Ghelar 

și Teliuc
i-»i

din Glular
fUrmare din pag.

neri dela minele dc fier 
obțin succese remarcabile in redu- 
rerea consumului de cxplosiv. Gru
pa tov. Lobonț Zuharia a reușit 
să realizeze o economie dc cxplosiv 
de 40 la sulă, grupa lui Lup loa- 
cliim a realizat o economie de 18 
la sulă, cea a tov. Cozma Va«ile o 
economie de 16 la sută, iar un mare 
număr dc grupe, pi in plasarea mai 
rațională a găurilor pentru fpușcare 
în frontul de minereu au reușit să 
realizeze economii de cxplosiv.

ta minele de fier din Teliuc se 
experimentează de câteva zile sis
temul de împușcare cu .camiifkt”. 
Acest sislem este caracteris ic luc ă- 
rilor de suprafață și se aplică în 
multe exploatări din Uniunea So
vietică. Inițiativa introducerii acestui 
sistem aparține inginerului Vladim 
Uzumov.

Sistemul de împușcare ..camuflct’’ 
constă în următoarele: După prima 
pușcarc în frontul dc minereu care 
se face obișnuit. In punga formată 
de explozie se mai face încă o 
gaură, în care se introduce o nouă 
cantitate de cxplosiv calculată du
pă adâncime și duritatea rocii In 
felul acesta, cea de a doua pușcătură 
făcută în punga primei . apușcări. 
are o putere de escavare mult mai 
mare decât jpușcăturile obișnuite. 
După experiențele făcute până în 
prezent, pentru escavarea unui metru 
cub dc minereu se întrebuințează nu
mai 35-40 gr. exploziv în loc dc 
130 grame cât era necesar după 
vechiul sistem.

Sistemul de —pușcarc „camuflet” 
mai are mare'e avantaj .că înlătură

aruncarea la distanțe mari a pie
trei. ivitându-se, astfel posibili
tatea degradării liniilor de calc fe
rată și a celorlalte instalații din 
apropiere. Acest sistem de pușcarc 
a fost introdus până in p.ez.nt la 
orizonturile 4 ți 5 -i este In curs 
de aplicare și la celelalte orizonturi 
din minele Teliuc.

In felul acesta, muncitorii dela u- 
zine'e I S.S. Hunedoara, minele de 
fier din Ghelar și Teliuc. alături 
de un efort mai mare pentru depă
șirea prevederilor planului, luptă cu 
elan pentru a rgaliza economii cât 
mai niari dc materiale, energie, com
bustibil și explosiii p-ntruci nu
mai astfel vor jmtca îndeplini cu 
succes deplin Pianul de Stat pe a- 
nul 1949.

nu er3u 
mare de 
cuptorul 
scumpea 
duselor,
rezista decât la o șarjă, urmând 
ca la cea următoare să fie între
buințat un nou capac.

Pentru a face economie de 
timp șl material relractar, tov 
liăgMuț Florian, maistru la tur
nătorie, a adus câteva modificări 
capacului, reducând astfel consu
mul dc cărămizi refractare cu 20 
la sută, iar timpul de execuție 
pentru un capac nou a fost re
dus dela 5660 minute la 
minute.

Mai mult, capacul de 
struc|ie nouă al cuptorului 
trie de oțel, rezistă acum I 
șarje, realizându-se astfel 
semnată economie de 
refractar și mână de lucru

1700

con- 
elec- 

la 1,5 
o în- 

material

Cititi
J

în fiecare zl
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Coiful femeii

Prinîndeplinirea noului plan de muncă, 
U.F.D.R-isfele din Lonea, își vor 

desvolfa realizările

I 
ii

Una din preocupările care a o- 
cupat un loc dc scamă In planul de 
muncă al organizației U F.D.R.-Lo- 
nea. este ridicarea nivelului cultural 
și social al pelor 702 memb e îns
crise, Jucru £are necesită, desigur, 
o activitate bine organizată

In acest scop, in sala de ședințe 
a sediului, dc 2 ori pe săptămâni 
funcționează 2 școli de îndrumare 
în limba română și maghiară. Sec
ția română este frecventată de 20 
eleve, iar secția maghiară de 15 e-

viu inter?»

1 r d<n. U 
a materia-

icon» 
rcali-

luat 
nun’

Sindicatele au sarcina de a-și îmbunătăți munca in 
rândurile femeilor muncitoare. S'au înregistrat serioase 
succese în atragerea femeilor salariate în munci de răs
pundere sindicale ca ți in munci de răspundere în pro
ducție. In mișcarea de întreceri s'au evidențiat foarte 
multe femei, care au dat dovadă de avânt in muncă și 
de inifiativă creatoare. Cu toate acestea mai slărue încă 
tendin(a de a se subaprecia posibilitățile de muncă ale 
femeilor în producție și în conducerea de organizații 
sindicale.

Această tendință trebue combătută cu cea mai mare energie, 
sindicatele trebue să ajute femeile muncitoare de a căpăta 
calificare profesională și să stimuleze promovarea femei
lor in posturi de răspundere in procesul de produefie. 
Femeile muncitoare trebuesc ridicate cu îndrăzneală in 
conducerile organizațiilor sindicale.

Sindicatele trebue să treacă la pregătirea planificată 
o cadrelor sindicale din rândurile femeilor muncitoare 
prin atragerea unui număr mai mare de femei in școlile 
de cadre sindicale.

<Din rezoluția ședinței plenare a C. C. 
al P. M. R. din 23—24 Dec. asupra 
problemei sindicale}.

leve toate dovedind un 
față de lecțiile predate

Răspunsurile la rândul 
asimilarea mulțumitoare 
tului predat.

Tot în acest loc. comitetul or
ganizației ține ședințe de studiu 
Individual.

Bilanțul activității de până 
înscrie în general o serie de 
zări concludente.

Membrele organizației au 
parte la nenumăra e acțiuni de
că voluntară la suprafața minei. Fin 
colectările diferitelor fonduri cu o- 
cazia pomului de crăciun, au c- n- 
tribuit la imbrărarca capiilor do 
muncitori din localitate. La cele 4 
centre tic lapte, membrele organi, 
zației au depus un însemnat număr 
de orc dc muncă voluntară.

întocmirea noului plan de munci 
pe primele 4 luni, ale anului cu
prinde o ser e de sarcini dintre care 
cele mai importante sunt;

prestarea unui număr dc 3000 ere 
voluntare pentru a contribui la în
deplinirea Planului dc Stat; înfiin
țarea a 2 echipe teatrale a’cătu te 
din mcmb.e’e organizației; ins fe
rea în acest timp a în ă 203 merrbre 
în organizație; înființarea a 2 noul 
ziare de perete și un colț A.R.L.U.S. 
la sediu; ridicarea a 46 îndrumătoare 
noui pentru întărirea cadrelor exis
tente și în sfârșit înființarea a 8 
comitete dc străzi precum și or
ganizarea activității lor în sectoa
rele respective .distribuirea a 1000 
de volume și broșuri femeilor din 
localitate, etc.

îndeplinirea obiectivelor fixate în 
prima etapă a planului, condiționată 
de îndrumarea permanentă a orga
nizației de Partid, va alătura noul 
merite activității organizației

individu.il
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TELEGRAME EXTERNE
L’ninentariiil Aqenției poloneze de presa 
cu privire la creiarea Consiliului de 

Ajutor Mutual Economic
Economică M u t u a ă

(Urmare din pag. l-a)

VARȘOVIA, 27 <Rador>. 
Agenția poloneză de presă 
PAP transmite următorul co
mentariu asupra rezultatelor 
C onferinței Economice a re
prezentanților Bulgariei, Ceho
slovaciei, Poloniei, României, 
Ungariei și URSS care a avut 
loc recent la Moscova:

1 lotărîrea Conferinței dela 
Moscova de a întemeia Con
siliul de Ajutor Mutual Eco
nomic, alcătuit din reprezen
tanții țărilor participante, con- 
stitue un fapt de o importanță 
primordială pentru desvoltarea

economică a acestor țări, pen
tru construirea socialismului in 
democrațiile populare și pentru 
continua creștere a prosperi
tății materiale a populației lor.

Până acum relațiile comer
ciale reciproce dintre URSS și 
democrațiile populare erau li
mitate la acorduri unilaterale. 
Pentru a se organiza colabo
rarea pe o scară mai mare 
s'a dovedit necesar să se in- 
stitue relații multilaterale. Con
siliul de Ajutor Economic 
Mutual are tocmai această 
menire.

bin (ba capitalismu. 
sori il-demociați 

au susținut ca nu se 
reconstrui o țară după cel 
doilea război mondial, fa a 
Marshall că „ajut rut am - 
este unica soluție șl va | cn- 

..dar” țărî'e mici p t i-a- 
din suveranitatea

Sesiunea Comitetului Executiv al Uniunii 
Internaționale a Studenților a luat slârșit 

Comitetul Executiv U. I. S. a adop
tat o serie de hotărîri cu privire la 

activitatea viitoare a Uniunii
PRAGA, 27 (Rador). — 

Sesiunea Comitetelui Execu
tiv al Uniunii Internaționale a 
Studenților a luat sfârșit. Co
mitetul Executiv a discutat și 
a aprobat raportul secretaria
tului Uniunii Internaționale a 
Studenților și a adoptat o se
rie de h^tărîri cu privire la 
activitatea viitoare a Uniunii, 
In hotărîrile sale. Comitetul 
Executiv arată că situația stu
denților și tineretului din Gre
cia, Spania și țările depen
dente și coloniale devine din 
ce în ce mai grea.

Comitetul Executiv a sub
liniat că cu toată activitatea 
scizionistă a elementelor re
acționare, unitatea Uniunii In
ternaționale a Studenților a 
fost mult întărită. Comitetul 
Executiv a afumat din nou 
hotărîrea Uniunii de a parti

19 August 1949 l i
Ș'

va

cipa la 
festivalul studenților 
rctului mondial ce 
loc la Budapesta. Festivalul 
va avea loc sub lozinca uni
tății tineretului în lupta pentru 
pace, democrație, independen
ță na|ională și un viitor mai 
bun.

S'a hotărît deasemenea ca 
la 23 Februarie 1949 toate 
organizațiile afiliate la Uniu
nea Internațională a Studen
ților să manifesteze pentru 
solidaritatea cu studenții de- 
mocrați din țările dependente 
și coloniale.

La închiderea sesiunii, Co
mitetul Executiv a adoptat 
un mesagiu de salut către 
tineretul democrat din China, 
Grecia și țările din America 
Latină.

avea

bogățiilor u 
ale pultrrm-

i xemph.l 
..11 pUl'lt

și (xisibl 1 a i .ca și 
lia-je și lm-fnu.abi 
cei < onoinii a U.R.S S. I

lJ> de altă par e înfăptuirea schior 
bului de experiența c m >mica a- 
julorul reciproc t< linie, ajutorul re
ciproc în .oati rit p i;nc a'.ime'ile, 
ina im u 1 a c. etc , intie aceste țari 
ia întări considerabil oe tie.jre 
ta-s în parte ia întări Consider bit 
laparul democratic și anti.imjieri dist. 
care la avea la baza sa O forță 
materiala fara prvcedent in ist rte

Schimbul de expe 'enti ec n mică 
în <-pera dc transf irmaie s xi 1 sta 
a societății între ța ile de dem •- 
crație populara ede de ■ iricemsâ- 
late dei-eb ță la ace-pa 1r fcue a- 
dăugat uriașa experiență in c nstruf 
rei sociali-mului a ta :i s-- . lis- 
i-iu'ui b uil r. a utorul t lini ri » 
e'i t țari care p-- edâ cea mai înain

tată j. Iinica în industrie J iciil- 
lură URSS.

inmăniuichiate t ate arcs|e forțe 
economii vor fi de lin a i.'f >r ne- 
pi i <uit : cn ru ’ ra -ii
țărilor noa-tre

C-cia.'ea C loillului de tentă 
Fc.mon i ă .Mutua'ă înseamnă o lo. 
vilur i pu crn'câ da ă p i i nw- 
ria'id' de jd si de înrrfvi ■ po
poarelor, o d -, Iturâ put, rn 4 Irită 
t nd'n eh r unt -naliste pe are bur 
ghezia raslurnată dela purere caută 
•‘4 I- intreii- 1 In sânul c-l r ce 
muncesc.

Col borarea frău ască dint e I ' R. 
S S. și târi'e democrație' p. p il»re 
dă întregii lumi o pi'da lur îrrhjsl 
asupra drumului care tr t> c urm.t 
In re a iile dintre țari -i p -p >re.
relațiile ec momi e în li ța i iter-a 
ționaUL

C. n iliul de Asismtl Ec n mică 
Mutuală deschide nădejdi n ui In 
rând-rile oamenilor muncd de pre- 
(u'indcn care vad poJbi i iea re
zolvării marilor pr b. m- care fră
mântă om'nir. a fără m zerie. Dră 
șomaj, fără măceluri, fără > x 1 * 
tare

Creiarea mistui C nsiliu îmbar- 
baleaza și ump c de inc .".-der< pe t ți 
cei ce muncesc din întrca.-’a lume, 
în Jupta ncn'ru pace trainica, pen. 
tru dc-m< c alie papuiară pentru so- 
cialis n — Inchce aa.tic 1..1 din 
..Scânteia”.

a 
c

conomișlii din 
lui și agenții 1 ir 
de dreapta, 
poale 
de al 
planul 
rican” 
tru acest 
critica ,,o parte” 
lor. Ei au proio it țărilor din Estul 
șl Sud Estul Europei, tare au re
fuzat să adere la acest plan, ede 
mai mari cataclisme economice

Ce s’a ales din toate acestea?
Statul Socialist. U.R.S S, care și a 

făurit un sistem econ mic nou. dc 
o forță fără precedent, s’a întărit și 
mal mult în acești ani In 1 icul d s- 
voltărli spontane, anarhici', și oarbe, 
caracteristice modului de | roduc'ie 
capitalist, mod de producție caic 
duce inevitabil la crize, ha s econo
mic. șomaj și mizerii uriașa e o- 
nomie socialistă a U.R S.S. e te 
condusă In iuti, rime după un pan 
unic raț ouai, care indriiincazâ iulie i 
ga economie țn direcția necesa a 
ceeaie-i dă putința de a trece i-u 
succes prin încercări, cărora nu le 
poale rezista niii cea mai puteri ica 
economie capitalistă

Datorită cara.Ierului ilinlfical al 
economiei. Stalul Sovie ic a dobân
dit o foița uriașă. P anal cim .1 
postbelic, ile pilda p cvede p nt u 
anul 1950 o creștere a f >rții eco
nomiei sovietice cu odată si ju
mătate față de 1040. Su e ele . b- 
(iiuite în anul 1948. anul h tiiîti 
al planului cincinal p slb dic. de
monstrează că această prevedere va 
fi realizată înainte dc termen Să 
amintim numai faptul că în P 48 
producția a crescut cu 27 la >ută 
față de cea din anul trecut, pentru 
a ne da s ama de ritmul ne b șnuit 
de desvoîtare pe care l-a atins eco
nomia soc a’islă a U.R.S S. Econo
mia socialistă a rezolvat toate con
tradicțiile dc neîmpăcat ale siste
mului capitalist; ea nu cuni. ște cri
ze, șomaj, haos.

Caracterul structural nul 
tului Socialist, faptul că el nu 
interesat în acapararea de p eț 
materii prime, î.a îngăduit să inau
gureze în viata internațion 1.4 o 
noua ț»i țică economică față de ță
rile mici.

„Muiți, — s-pune tovarășul Sta 
lin. — nu cred că pot exista re
ia ii pe baza de egalii .te în drp- 

turi între o națiune mare șl una 
mică. Dar noi, oamenii solistici so. 
cotim că asemenea relații poț și tie- 
bue să exisle. Oamenii sovietici con
sideră că orice națiune, indiferent 
dacă este mare sau mică, arc par. 
licularitățile sale calitative speci
ficul său care îi aparține nuin i ei 
și care nu se găsește la alte na
țiuni Aceste particularități cdnsți- 
luie acea contribuție pe care fi care 
națiune o aduce la tezaurul comun 
al culturii mondiale, îl complectează 
și îl îmbogățește. In acest sens, toate 
națiunile — și mici și maii — se 
află în situație egală și fie.are na
țiune osie egală 
țiuni”.

Acest principiu 
ticii de adevărată 
borare dinlie U.R.S S. și țările de
mocrației populare. In aceste ț.iri, po 
poiul muncitor, sub c nducerea pro- 
Ielaria.utui, a înl durat pe papi a- 
iișli de'a p ere i a făurit un Slat 
nou, Statul ccior ce muncesc, a pășit 
la naționalizarea mijloacelor uc pro
ducție, putând astfel trece la o e.

Sta- 
este 

și

CI-

nu numui ■ i au

A-

i nt

conoinle plan fi.ală după 
piimu ui Șlal So iaict l țc- 
r,a lza aceste mart transf rm.ri. da 
torl a ajut.-, ului multi|a.cral 1 l zii- 
unii Sovelice. țările de democrație 
poiu ară au pu ut astfel înlr’un timp 
scurt, sa ațin i ți uncie chiar sa de- 
[»șeasc i iii .cilii p: iducț.ei li dus. 
triale de diiiuin e de lazb 1 fie 
cor.slilue azi o put. mică forța eco
nom. .ă

Poporul nostru muncitor cunoaște 
acest larg apitor al Uniunii Sivii 
tice, datorită caruia n i am putut 
pune p.- picloaie induși ia n >astia 
ți Întreaga ec mornie riațion .lâ, am 
putut trece la eh b -tarea | rim lin 
Plan de Stat, peniiu imp'i ea 
ruia luptă poporul munciți r
..Relații'e economi e lot mai st anse 

cu Uniunea Sn'etică — s; urca t ■■ 
vara ul Gh. Gheorghiu-Dej in < x 
punerea făcută asupra Planul i de 
Stat pe 1040.
ajutat și ajută la întărirea pu-erii 
r.-onoinic-e a Re; ub 1 ij Po; u a e Ro- 
i.iâne, dar ne ut -I la ad p. ' 
onse.in’CC cala trrfa'e le grav 1 t 

dificultăți ec nj n h de ca e
cuprinse țările cu i tem cs II dist 
l-^-lalilH- economi c- si po|i ic.- cu 
iă ile de democrație | ■ pulară au dca- 
semenea o mare in-.cmn dat . In f ța 
noastră se deschide r>< spectiva d »- 
voltarii acestor relații in censul coi», 
p’cc'ării r<-iip ■ c a <<■ ro ti r res- 
iiecliie și al c-iordon. ii eforturilor 
in lupta împotriva i mpcria'i-muțiii și 
pentru construirea socialismului”.

Ace le perspective capa ă o p si 
bililate c nerctă de rtalizare prin 
creiarea C mslliuiui de Ati lință E- 
conomicâ Mutuală. Deaceea pepo-ul 
muncitor din Repub’.i i Populată 
Română salută cu buiuiic șl Încre
dere creiarea acestui C-înriliu a că. 
rui actiiitate i |e me.iiră să dea 
țării noastre ca și celorlalte ta'i de 
demoepție populară un c insderabi! 
sprijin in lran-f armarea I r din țari 
agricole Înapoiate in țâri in irta'e 
industrial-a rare, un c n i 'crabii spri 
jin in construirea so ia ismidui

fiecare din aceste țări dif-une de 
resur.-e b mate, dc posibilită î inari 
de desvoîtare și întărire economica 
Să ne gândim numai ce mărcită 
forță iconomkă va r< zulta din fo. 
losirca sistematică a aiestor resurse

:n

a spus fruntașul socialiștilor do stânga
VIENA, 26, <Rador> — 

In sectorul american al Vie- 
nei au avut loc întruniri or
ganizate de către socialiștii de 
stânga austriaci.

Fruntașul socialiștilor de 
stânga, Erwin Sharf în dis
cursul său a supus unor as
pre critici politica conducăto- 
nlor de dreapta ai partidului 
socialist austriac.

iharf a arătat că lupta 
pentru democratizarea Aus
triei nu poate fi dusă în sa

nul partidului 
orice libertate 
reprimată.

Eiwin Sharf
socialist unde 
de păreri este

oricărei alte na-

«a„ZORI NOI 
primește mică și 
mare publicitate.

stă la baza pili
ți frățească cola-

I
I

Declarațiile făcute presei de 
primul ministru polon cu pri
vire la semnarea Tratatului 
de Prietenie, Colaborare și 
Asistență Mufuală Româno-Polon

BUCUREȘTI, 27 (Rador), 
Aseară a avut loc la Casa 
Oaspeților — unde a fost 
găzduită delegația guverna
mentală polonă — o confe
rință de presă la care au luat 
parte reprezentanții presei ro
mâne si străine.

Cu acest prilej primul mi
nistru al Republicii Polone, 
losef Cyrankiewicz, a subli
niat semnificația Tratatului de 
Prietenie Colaborare și Asis
tență Mutuală dintre Republica 
Polonă și Republica Populară

Română. Domnia Sa a arălat 
că acest tratat încheiat pe 
linia tratatelor precedente sem
nate de Poloria cu Uniunea 
Sovietica și cu o serie de [âri 
de democrație populară - este 
menit să asigure celor două 
țări apărarea comună în cazul 
unei noui agresiuni gemane 
sub orice formă s'ar produce 
ca, precum și să dcsvolte re- 
laț'ile de prietenie și colabo
rarea între cele două Ren 
blici Populare.
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