
Răspunsurile iMaMmiiliii 1.1. SIHIIt 
la întrebările lui Kingsbery Smith, 
directorul general pentru Europa 
al Agenției Internațional News 
Service, primite la 27 Ianuarie 1947

In cadrul unei ședințe de prelucrare 
a Planului de Stat

Un mare numărde muncitorși echipe 
dela Atelierele Centrale Petroșeni 
s’au angajat în întreceri socialiste

ÎNTREBAREA [»a: Ar fi gata Guver
nul Uniunii Sovietice să examineze împreună 
cu Guvernul Statelor Unite ale Americii, 
publicarea unei declarații comune core ar con
firma că Guvernele respective nu au nici o 
intenție de a recurge la război unul împotriva 
celuilalt ?

RĂSPUNS: Guvernul Sovietic ar ti 
gata să examineze publicarea unei astfel 
de declarații.

ÎNTREBAREA ll-a: Ar fi gata Guver
nul Uniunii Sovietice să ia împreună cu 
Guvernul Statelor Unite ale Americii. măsuri 
menite să realizeze acest pact de pace, cum 
ar fi de pildă, desartnarea treptată?

RĂSPUNS S Desigur, Guvernul Uniunii 
Sovietice ar colabora cu Guvernul State
lor Unite *le Americii la luarea de măsuri 
care urmăresc realizarea acestui pact de 
pace și duc la desarmarea treptată.

ÎNTREBAREA JII-a: Dacă Guvernele 
Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit 
și Franței vor fi de acord cu amânarea con- 
situirii unui slat german occidental separat

până la convocarea Consiliului Miniștrilor de 
Externe pentru examinarea întregii probleme 
germane, ar fi gata Guvernul Uniunii Sovie
tice să ridice restricțiile pe care autoritățile 
sovietice le-au introdus cu privire la comu
nicațiile dintre Berlin și zonele occidentale ale 
Germaniei ?

RĂSPUNS: In cazul respectării de către 
Statele Unite ale Americii, Marea Brita
nic și Eranta a condițiunilor expuse în 
întrebarea treia, Guvernul Sovietic nu vede 
nici o piedică pentru ridicarea restricțiilor 
asupra transporturilor cu condiția însă ca 
restricțiile asupra transporți rilor și comer
țului introduse de cele tr* i puteri, să Sie 
uuicale în .vcclaș t'nip.

ÎNTREBAREA lV-a: Excelența Voastră 
ar fi gata să se întâlnească cu Președintele 
Truman într'un loc oarecare, acceptabil pen
tru amândoi, pentru a discuta posibilitatea 
încheerii unui astfel de pact de pace ?

RĂSPUNS: Am declarat și mai înainte, 
că nu există vreo obiecțiune asupra unei 
astfel de întâlniri.

Turnătorii de oțel dela I. S. S. 
Hunedoara au term’not cu 7 
zile înainte de termen progra

mul pe luna Ianuarie

In ziua de 27 Ianuarie a. c. a 
avut lec la Atelierele Centrale Pe
troșeni un mare meeting la care 
au luat parte toți muncitorii și teh
nicienii atelierelor. Din partea Jude- 
țenei P.M.R. a luat parte tov. 
Melha Petru iar din partea sindi
catelor tov. Pop Vasile, S’a prelu
crat Planul de Stat pe anul 1949 
arălându-se frumoasele rezultate ob
ținute de muncitorii din diferite în
treprinderi în cadrul întrecerilor so
cialiste pentru depășirea Planului de 
Stat.

In cadrul acestei ședințe au fost 
încheiate angajamente de .pornire la 
întrecere socialistă între numeroase 
echipe ale atelierelor.

La turnătoria de fentă s’a pornit 
întrecerile între echipele Kristaly, 
Ludovic, Butaru Ștefan, Fișer loan 
și Dane Andrei, care lucrează la con
fecționarea formelor jaentru piese de 
fontă.

La turnătoria de oțel, echipele 
tov. Jura Alexandru și Bulbucan au 
pornit la întrecere cu echipele tov. 
Birla Emil și Bojiță Nicolae pentru 

depășirea normelor la confecționarea 
formelor pentru roți de vagonete. 

In numele secției modelărie tov. 
Visnovski luliu a provocat la în
trecere muncitorii secțiilor turnătorie 
de fontă, de oțel și metale, având ca 
obiectiv executarea la termen a tu
turor comenzilor programate pe 
secții.

La secția strung tov. Radu Vic
tor a provocat la întrecere pe tov. 
Totoian Augustin și Ionică Vasile, 
tov, Clemencici Eugen pe tov. Bol- 

dura loan, Junie Francisc pe Opitzy 
Adalbert și Straja Iosif pe Strausz 
Eduard.

La mașini diverse tov. Legrand 
Iosif a provocat la întrecere socia
listă toți muncitorii dela secția ma
șini diverse. Tov. Filip Dumitru a 
provocat Ia întrecere individuală pe 
Reisz Eduard, iar Ciora Iosif pe 
Drăghici îoan. Scoț ul întrecerilor 
este depășirea normelor șl îngrijirea 
cât mai bună a mașinilor.

La secția Construcții, tov. Radu 
Laurian a provocat la întrecere pe 

tov. Biro Caro], Lois luliu pe Ar
gint T beriu, iar Chirca Octavian 
pe Benischek Mihai, — toți din 
subsecția sudură.

La secția forjă, s’au provocat la 
întrecere tov. Moț Solomon cu Tic 
Gruia și Kraktusz Ștefan cu Gyorfy 
Dionisie.

Prin aceste întreceri muncitorii de 
la A.C.P. sunt hotărîți să lupte pen
tru realizarea și depășirea Planului 
pe anul 19-19.

E. FAGUREL

CITIȚI
în pag. 4-a

ULTIMELE ȘTIRI 
DIN 

STRĂINĂTATE

O nouă rea izare 
muncii socialiste

Eroul muncii socialiste, V. 
Pașchevici, șeful brigăzii minei 
Nr 3 a trustului „Scuratovu- 
goli" din Tuia, a realizat anul 
trecut o producție- record. Bri
gada lui extrăgea căte 700, iar 
uneori câte 800 tone, in 24 
ore.

Porniți în întreceri socialiste 
încă din ziua de 8 Ianuarie, 
muncitorii și tehnicienii dela 
turnatoria de oțel a uzinelor
l.S.S.  I lunedoara, au îndepli
nit programul pe prima lună 
a anului, fixat în cadrul Pla
nului de Stal, cu 7 zile înainte 
de termen, începând lucrul în 
contul producției programate

Prin munca plină de avânt a țăranilor 
muncitori îndrumați de Partid

Lumina electrică se extinde tot
mai mult peste satele plasei Pui

Ac|iuniie de muncă voluntaiă. pen
tru electrificarea satelor. In fla-u 
Pui, «e extind tot mai mult. Țără
nimea muncitoare din această jrlată, 
îndrumată de organizațiile de Par
tid șl conștientă că numai piin mun
ca sa darză va reuși șa și Ușureze 
traiul, muncește cu avânt crescând 
pentru introducerea luininel electrice 
la sate.

Am ar.lat acțiunile începute jn 
acea t direcție. In comunele Pui •> 
Râu-Baibat Acestea sunt arr. ape 
terminate. Dar exemplul țaranil r 
din aceste comune, este urmat și de 
cei din comune’e vecine, Ponor ți 
Galați. Jn prima comună, la In-
. —o- _ . I
demnul primarului Roman loan, meau 
bru de Partid și mobilizați de or
ganizația de bază P M.R. țăranii 
muncitori,, prin muncă voluntară, au 
trecut Ia muncă pentru electrificarea 
salului lor. Au cărat până In pre
zent 80 de stâlpi necesari electrifi
cării și au săpat în pământ un canal

Deschiderea lucrărilor 
Comitetului Executiv al

Federației Sindicale 
Mondiale

PARIS, 31 (Rador). — Vineri și-a 
început lucrările la Paris Comitetul 
Executiv al F.S.M.

La ședința Comitetului Executiv 
iau parte reprezentanții organiza
țiilor sindicale din următoarele țări 

sau grupuri de țări:
Uniunea Sovietică, Franța, China, 

Din U.R.S S.
915 tone de cărbuni extrase 

în 24 de ore

pe luna Februarie.
In întrecerile desfășurate 

s'au evidențiat echipele de tur
nători : Kiss Ștefan, Mușa 
Balintz și Stâncă Viorrl, care 
au lucrat la confecționarea 
plăcilor de metal dela cuptorul 
nr. 3 Sicmmens Martin, pre
cum și pieselor necesare la me
canizarea furnalelor.

lung de XOO m , prin care să mear
gă apa la turbină. Jn total ș/au 
prestat 800 ore de muncă voluntară.

Ca și la Ponor, in comuna Ga
lați, lu rarije de electrificare se des
fășoară într’un ritm vru. Prin muu. 
ca vojuntară unii cu carete far al^t 
cu biairie, țăranii muncitori mun
cesc cu râvna fn scopul introducerii 
curentului e’ectric in satul lor. Prin 
angajamentul pe care și l-au luat 
până Ia 20 Fi bruarie rele două că
ciulii, - Ponor ți Galați — vor a- 
vea Înmiiră electrică.

Acțiuni de muncă voluntari, In 
plasa Pui s’au desfășurat și In alte 
direcț i. A>a <!o Ipț da fn salul Val
de i țlc Munte, , entru ni
velarea și lărgirea stră
zilor s’au ex< cutat 052 ore mund 
voluntara. S’au evid< nriat in muncite 
voluntare arâ'ate m„l ana tov. lrea 
Petru, llo'bură Boris șî Palteatm 
Vasile, care prin Îndrumările ți sfa
turile tehnice, au ușurat numea vo
luntarilor in mod simțitor.

Australia, America Latină, Cuba, Re
publica Peru, Țările din Orientul 
mijlociu, India și Ceylon, Ț&iile 
Scandinave, Europa de Sud-Est, Eu
ropa Centrală și Olanda.

Nu iau parte reprezentanții sin
dicatelor din Statele Unite, Marea 
Britanic, Canada, Africa.

a brigăzii eroului 
— V. Pașchevici

7n acest an, minerii lucrează 
cu o însuflețire și mai mare.

Până la 18 ianuarie, brigada 
lui Pașchevici a extras zilnic 
915 tone de cărbuni.

Brigada lui Pașchievici și-a 
luat sarcina să mărească pro
ducția până la 1000 tone în 
24 ore.



• < •

ZORI NOI

Cronica dramatica

Od vlitul îi im al leahului PoDorului dio Pilnijeni
MO ZI DE ODIHNA" de Valentin Kataev

Tmducere de Sică Alrxandrescn și A. Baranga

__CE SA CITIM__
M. I. KALININ: Despre agitația

Teatrul Poporului <Ji‘n l'elioyeml 
șL» început actuala stagiune cu Ursa 
.p d de odihnă” de Va enliii Ka
taev, oferind publicului nostru spec- 
latur un spectacol de ca i a e. Ne re
ferim, voi bl ud de ca'ilato, atât Ia 
p<es3 tu sine <*d și la interpretare, 
ca realizare In general.

Căutând să facem o ana iză a 
spectacolului sub aspectul conținu
tului sau — deoareie pe marginea 
lui ain mat Încercat câteva ctui- 
nideraliuui generale cu privire la 
reconsiderarea farsei — vom insista 
numai asupra ceea <e are nou, ceea 
ce da valoare farsei lui Kataev.

Zaițev — eroul principal al pleu» i 
— având de rezolvat o chestiune 
de b'rou urgentă cu unul d □ pen ■ 
sionarii pasei de odihnă „Intre 
brazi”, lovindu-se de îngustimea și 
birocratismul personalului e silit 
să intre ca impostor în casa de o 
dihnă, uzând de o calilate pe care 
n’o avea. Pe această jcmă — adică 
pornind dela lupta dintre conșllcio- 
zitate. care nu cunoaște obstacole 
și formalismul sterp — autorul a 
creat o vioaie comedie, o serie de 
contraste de situații, toate îmbrăcatei 
lulr’o formă care ajunge până fa 
virtuozitate

Farsa lui Kataev capătă valoare 
tocmai prin fap'ul de a avea un În
țeles. Fără a neglija humorul, for
ma în general, autorul o s bordo- 
nează conținutului, farsa sa având un 
ascuțit caracter satiric. Satira e În
dreptată asupra birocratismului In 
primul rând. împotriva falsei mo
destii. împotriva „tradiționalei dis
tracții” a savantului, a romantismu
lui excesiv — în general împotriva 
rămășițelor burgheze din conștiința 
oamenilor.

Acțiunea și comedia nu sunt ast
fel scopuri în sine ci doar mijloace 
de expresie a unui conținut, conținu
tul tocmai constituind noul în farsa 
lui Kataev — existenta lui deter
minând distanta care separă farsa 
burgheză de cea sovietică așezată pe 
o treaptă calitativ superioară.

Desigur că numai privind din 
punctul de vedere al autorului vom 
reuși să vorbm despre celălalt as
pect al spectacolului — realizarea 
artistică-tehnică — fără ca aprecie
rile noastre să fie eronate.

Satira fiind scopul — și una din-

In munca zilnică a colectivului 
nostru redacțional, un neprețuit a. 
julor sunt corespond. nțele dela ne- 
numărații oameni ai muncii depe 
întreg cuprinsul județului. Dar mai 
mult decât atât; — și ceea ce este 
mai important — corespondențele 
lor contribuie la îmbogățirea conți
nutului ziarului cu material variat 
și nou din fabricile, uzinele, mi
nele și satele județului nostru, re
flectând lupta celor ce muncesc pen
tru o viață mai bună, uneori, ară
tând cu curaj lipsurile care Îngreu
nând munca Irebuesc lichidate.

Activitatea corespondenților capătă 
astfel o mare importanță și analiza 
în parte a muncii Ier p litru a s hița 
o oricnlare pc viitor e scopul rân
durilor de față.

In coloanele ziarului nostru citi
torii s’au familiarizat deja cu nu
mele unor tovarăși corespondenți ca: 
Popovici M„ I. Herman, N. Sbu- 
chea, A'bu Remus, N. Qâ boveanu 
ș a. Aceste nume au devenit cunos
cute tocmai prin faptul că tovarășii 
au muncit mult, au scris, regulat, 
ducând o activitate PERMANENTA 
Șl NEÎNTRERUPTA. Coresponden
țele trimise, la rândul lor, conțin 
date precise, concrete și verificate, 
Îndeplinesc condițiuni e publicării.

Dar zilnic, în ziarul nostru, a- 
par nume noui, care reapar apoi 
după două-trei luni dovedind o ac
tivitate întreruptă, sporadică și ne
organizată.

Printre aceștia sunt tov.ii S. Se- 
reanu și N. Manta din Lupenl; Mun- 

tre caracteristici: imbiuarea armoni
oasă a conflnutului cu forma — ac
torilor li s’a cerut ca, făcâudu șl și 
el la rândul lor din va un scop, să 
prezinte tot Odată un spectacol de 
înalt nivel artistic în ce privește 
execuția.

Fără Îndoială că tu mare ruasură 
aceste cerințe au fost sațTsfăcule., 
Spunem doar „în marc măsură” pen
tru faplul că Iu special Iii actele 1 
și II au existat unele devieri tui sen
sul ca s’au căutat cu prea mare 
insistență efectele comice. Nu pu
tem vorbi de o transjninere a accen
tului de jh' scop |ic mijloc. Dar 
manifestarea unor rămășițe de artă 
veche — ca cele maf sua amintite 
— chiar dacă nu aduc prejudicii 
conținutului — in sensul de a I e- 
clipșa. câtuși de puțin chiar — au 
favorizai o deviere a atenției publi
cului dela finalitățile reale a!<- far
sei. Scădere de șllfel înlăturată tn 
aclul ultim, când asemenea tendințe 
au lăsat locul unor accentuări 
în text, de natură a sublinia inten
țiile autorului, de a permite tragerea 
concluziilor de către, spectatori.

Analiza în parte a jocului fiecărui 
actor ar da posibilitate de a faco 
doar mici diferențieri calitative — 
determinate mai mult de practica 
inai îndelungată în teatru — o con
tribuție personală Ja reușita spec
tacolului aducând fiecare,

Personagii ca Zaițev — uneori 
prea caricaturizat dar in general „un 
om care luptă” bine reliefat — Șura 
—formalistă, viu creată în afară de 
momentele când prea distrată, Însuși 
rolul inipunându-i mai mult bănu
ială decât indiferență față de vizi
tatorul fără acte — Clava — plină 
de viață, do tinerețe și de optimism, 
uneori de prea mult, au fost remar
cabil creNr. de Ljcă Rădulescu, Fifi 
Grazziani și Lili Urseanu, fără a con 
slitui uu contrast în ceea ce privește 
calitatea cu Celelalte roluri deopo
trivă realizate.

Decorurile simple, nelipsite Insă 
de eleganță iți de bun gust, ca
racteristice de-alt-fel, comune și cos
tumelor, tonurile vioaie adecuate rit
mului și conținutului piesei, și-au 
adus contribuția la reușita premie

Să stăm de vorbă 
cu corespondenții nostriiI >■ ’
teanu Maria din Brad, Pavel Popa 
și M. Alexandrcscu din Călan ș. a.

Scriu neregulat, în răstimpuri 
mari, cu toate că posibilitățile lor, 
in toate privințele s'au dovedit prin 
muncă, mari. Dar aici se întrevede 
și o altă slăbiciune și anume aceea 
a organizațiilor de Parlid care, ne
acordând destulă atenție muncii de 
presă nu sunt preocupate nici de 
îndrumarea și activizarea corespon
denților, neglijând una din sarcinile 
lor principale.

Corespondențele primile — reflec
tând viata din toate sectoarele de 
muncă — diferă însă din punct de 
vedere al calității. Tov. S. Serea- 
nu, de pildă ne scrie despre înfiin
țarea „Abatajului Tineretului” din 
Lupeni. E una din corespondențele 
cele mai bune primite în ultimul 
timp prin aceea că privește faptul 
sub toate aspectele Iui, Vorbind des
pre înființarea abatajului arată con
cret entuziasmul tmerilor mineri, 
semnificația noului abataj, • ajutorul 
pe care tinerii l-au primit din par
tea Partidului și a tehnicienilor 
vârstnici, cum e organizată munca 
— pe bază de întreceri — și re
zultatele obținute în producție. E 
o corespondență complectă și con

rei Căci fără Îndoială, lucepulul 
aceslei stagiuni a Teatrului Popo
rului din Pelroțenl luând In con
siderare numai lepelale.e aplauze la 
scena Jeschisă și faptul că actorii 
au primii fl >ii din partea publicului 
— a Insrmnat un mare succes, iu
țelii sj uue cu succes categoric.

in. i. m.

Revista
„ITO IN [OHSTRU[TIE“

O telegramă din Moscova anunță 
apariția numărului 1 al revistei „U. 
R.S.S. In construcție” așteptată cu 
multă nerăbdare do un mare număr 
de cilțlorl,

Peste câteva zile revista va sosi 
șl tu România.

Această revistă ilustrată cu tablou
ri, fotografii și debene sugestive, 
Înfățișează realitățile culturale și c- 
conotnlce din U.R.S S.

, U.R.S.S. In construcție” apare lu
nar în limbile rusă, franceză, ger
mană și engleză.

Pentru anul 1949 se mai primesc 
abonamente la „Car ea Ru.ă”, Bucu
rești, Calea Victoriei

Executăm

„Zori Noi" Petroșeni, strada
Gh. Gheorgbiu-Dej Nr. 33

vingătoare, cuprinzând da'ta ESEN
ȚIALE, SEMNIFICATIVE și CON
CRETE. <

Ne scrie și tovarășul Albu Remus 
despre Școala Medie Mineră din Lu 
peni cu aceeiași concrcleță dovedind 
largi vederi, privind multiplele as
pecte ale muncii din școală, scoțând 
totodată in evidență faptul că pen
tru prima dată într’un mediu miner 
a luat ființă o asemenea instituție.

Aceleași dale concrete, analizând 
munca femeilor, arătând angajamen
tele luate de U.F.D.R.-iste — ni le 
dă în corespondențele sale Iov. Bor
za Eugenia.

Aceste lucruri lipsesc însă din 
corespondența tov I. Gabor — Vața 
de Jos. Corespondenta sa cuprinde 
doar mulțumiri adresate cutărei sau 
cutărui tovarăș, fără să voibcască 
nimic despre cursurile de inițiere 
a agenților veterinari, importanta și 
rolul lor. Dă în schimb un tabel de 
numele elevilor. Ceeace a scris to
varășul Gabor e neconcret șl ne. 
concludent. Aceleași lipsuri le are 
și tov. Jurconi Romulus dela ferma 
Leșnic, care ar putea să ne trimită 
știri mult mai bune și folositoare 
ziarului nostru — și astfel masselor 
de țărani — în locul proceselor ver
bale. ;

politică
Ed. P. M. R.

„Steagul Partidului ComuuLt < sie 
steagul iK'înfricării, al luptei devo
tate șl necruțătoare, al luj/tei ce nu 
cunoaște șovăire, al luptei ji|. i e de 
orice îndoială asupra \i liniei” (Ka- 
linin „Despre unele probleme ale 
agitației pe front”)

«olul de a fiastia vie flacăra a- 
ccslui xleag mobilizator, de a 1 men
ține mereu pe culmile ede mai 
înalte în îndrumarea masselor, re
vine In primul râjid agitații i poli
tice In cadrul activității de Parlid, 
Kalinin, arala limpede aces| lucru 
in cele cinci cuvântări ale sale gru
pate în broșura „De-pie agitația po
litică”, recent pub ii ată la noi In 
Ed P M R. Mobilizarea tuturor for
țelor proletaiiatului pentru înfrânge
rea dușmanului de clasă, pc'iilru des
ființarea exploatării omului de către 
om și desvoltarca în sânul masselor 
a dragostei față de Partid, do Patiie 
și dr oameni, conslituc intr’adevăr 
i> .sarcină de căpetenie, de a cârti 
îndeplinire depinde în cea mai 
mare măsură victoria împotriva ca
pitalismului.

Rezolvarea justă a problemei a- 
gllațici po'i ice, presupune din par
tea activiștilor o adâncire temeinică 
a ideologici marxist-lcniniste, ca și 
o muncă continuu susținută, bine or
ganizată și clar orientată. In acest 
sens, discursurile lui Kalinin dintre 
1912 și 1911 — ..Câteva pri blenie 
referitoare la activitatea de Partid 
în masse”. „Despre unele prcbl me 
ale agitației pc front”, „Cnvâtitifl a- 

gitatorului pe front” „O familie 
unită în luptă” și „Câteva cuvinte 
despre propagandă și agitație” — 
cuprind aspecte'e esențiale ale mun
cii agitatori.e șl propagandistice.

In prima cuvântare rostită la 21 
Aprilie 1942 cu ocazia consfăluiiii 
activiștilor de Partid din întreprin
derile Moscovei, Kalinin. o.upându-se 
de legătura oamenilor de Partid cu 
massele. sublinia că o greșită în
țelegere a prrblcmei, conduce la a- 
titudini deadreptul dis'ruc ive. Ast
fel. el crilică fainiliarismul — as
pect al concepției burgheze despre 
prietenie, care nu poate ajuta Ia des- 
voltarea unor sănătoase raporturi de

Corespondenții ziarului nostru au 
reușit, în general să fie niște buni 
informatori. Ceeace lipsește însă ma
jorității corespondenților e atitudi
nea critică.

Lenin numește corespondenții „co
mandanți ai opiniei publice” pentru 
faptul că ei jau — și trebuie să 
ia — atitudine hotărîiă față de a- 
numile stări de lucruri nesănătoase, 
ei critică fără cruțare țoale scăde
rile vieții noastre publice cu scopul 
de a le lichida, ei dau soluții de 
îndreptare, a greșelilor.

Tov. M. Popovi.i din Baia de 
Criș, într’una din corespondențele 
sale anterioare a criticat modul de
fectuos de funcționare a subc ntrului 
Romcercal din localitate schițând și 
câteva sugestii de îndreptare, prin 
simplificarea sistemului birocratic. 
Acest lucru constijue însă doar un 
promițător început.

Va trebui — pentru ca munca co
respondenților noștri să fie îmbună
tățită — ca organizațiile de Par
tid în special și organizațiile de 
massă, să le acorde sprijinul 1 >r în 
sensul de a-i îndruma, de a le a- 
jula efectiv la organizarea muncii, 
la cunoașterea realităților de pe te. 
ren.

Corespondenții la rândul lor — 
au datoria de a activa mai intens 
dată fiind imjvorlanta muncii lor — 
atât pentru îmbunătățirea cantitativă 
cât și calitajivă a corespondențelor, 
devenind astfel factori activi în 
sprijinirea organului Partidului pen
tru județul nostru. 

muncă mire oarm ni care nu poate 
contribui la stimulau a cri.icii și 
aulociilicii, singura armă capabilă 
sa garanteze crește ia ideologică ■ 
oamenilor șl îmbunătățirea aiticitațll 
lor. Deaseinema, i> alia foi ml ne- 
corespunzaloare, după cum aiată 
Kalinin. este acel „codisui”. adică 
atitudinea comoda a unor ngitaturi 
de a se orienta după părerile și 
mentalitatea eleni' n<)or celor mai 
înapoiate din ma a

Diiii|xjtrivă. legăluia cu massele 
în sj irit bolșevic în eamnă a le con
duce înainte, tot mai înainie, pentru 
atingerea scopuiilor mare e ale Par
tidului, pentru a deschide orizon, 
lurl tot mai largii lumii muncitoare. 
DeacCea. „este dela sine Înțeleg că 
un conducător politic, un pro|,agan- 
dist sau agitator, tnbue să fie un 
om patruna de ideologia noastră, a- 
dânc devotat Partidului Comunist, 
care să cunoască cil fruțin tn lmii 
genera'e istoria Partidului nostru ți 
să priceapă sarcini c ;e iaie Partidul 
nostru le pAine <1a ci muncitoare și 
poporului”. Dupâ cum se poate 
trage concluzia și din ultima cuvân
tare a lui Kalinin — lucrate de sjn- 
leza asupra intrcgel pr- blrme — a- 
ecslor conducători politici li se cere 
in acelaș timp, modestie, li se cere 
să nu pozeze în lata masselor <a 
„atotștiutori”, tocmai pcntruca să 
le poată dobândi și | ăs'ia încrederea 
să poată antrena disru(ii cu mun
citorii, să-i poată, In ultimă analiză, 
mobiliza in jurul steagului comunist

De aici, reies și sarcinile care au 
revenit agitatorului și propagandis
tului politic jn i impui războiului 
pentru Apărarea Patriei, agitat' r șl 
propagandist care a jucat — după 
cum arată Kalinin In discursurile 
„Despre unele prcbleme ale agita
ției pc front” și ,O fanii'ie unită 
in luptă” — un rc) Însemnat 1n 
zdrobirea arma'elor hit'erlrte Pe 
front agitatorul trrbue să comunice 
cu aspirațiile și ne«e-ilațile poporu
lui. fiind un exemplu viu de vite
jie. de curaj și dîscip ină conștientă. 
Astfel, „Cuvântul agitatorului țpe 
front” poate deveni forță mobili
zatoare, având o bază reală aceia a 
faptelor.

Ana'i-ând problema ngilației poli
tice sub toate aspectele sale, dda a- 
ceia al organizării muncii și până 
la acela al col iborării dlnlre națio
nalitățile conlocuitoare ( O frmille 
unită tn lupta”), broșura „Despre 
ngilalia politică” slujește ca un în
dreptar prețios in lupta clarei mun
citoare din țara noastră, pe drumul 
făuririi soda'ismului

A apărut în editura „Cartea 
Rusă“

M. Ilin:„Omul si 
forțele notorii"

Timpul, cunoașterea legilor sale 
și stăpânirea lui cât mai strânsă 
iata prcblenta centrală a scriitorului 
sovietic M. Ilin. Autoiul iși ima i 
nează o incursiune în domeniul plin 
de ciudățenii al văzduhului, călă
torie în unna căreia cititorul e în
zestrat cu noi cunoștințe.

El arată varietatea nemărginită 
a naturii. în sânul căreia oosibiltll 
c mai larg și mai neașteptat une
ori decât închipuirea. Eroii cărții Iul 
Ilin sunt: Omul cu setea sa de cu
noaștere și natura, forță organi
zată dar inconștientă; omul slab 
însă activ, dotat cu inteligență crea
toare și cu voință — și natură pa
sivă, puternică dar inertă și iipsifM 
de inteligență.

Ocupându-se de fenomenele cll- 
. nialice, autorul sc întreabă în ce mă

sură depindem de timp EI arată 
importanța climei și îndeamnă la 
cercetarea legilor care o determini

Continuare în pag. 4-a >
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d DIN CÂMPUL MUNCII Note și cGivtenfarii
întâmpinând făurirea Organizației 
Unice de tineret

70 elevi dela Școala Tehnica Siderurgica 
din Hunedoara au prestat 3S0 ore de
munca voluntară la 

rele 1. S. S
In ziua de 21 Ianuarie a. c., 70 

elevi ai Școlii Telini c Siderurgice 
din Hunedoara au prestat 350 ore 
de niuucă voluntari la furnale și 
oțetăriile Siemens Ma lin. precum șl 
in alte sectoare ale Uzinelor ISS Hu
nedoara realizându so o ccououiie 
de 28.000 lei uzinelor I.S.S. Hu
nedoara.

In această munci, tinerii volun
tari care au muncit la O.S.M. au de
pășit norma de lucru cu 00 la sută, 
Iar cei dela furna'e <u 20 li sită.

In urina muncii de îndrumare și 
organizare dusă de JJ T. M. Iu

tai de menire a inteidiilor la mina lupeni
In cadrul măsurilor de si

guranță pentru prevenirea in
cendiilor, la mina Lupeni, s'au 
luat măsuri pentru vop»irea 
construcțiilor de lemn incen- 
diabile din mină și din atelie
rele și instalațiile de pe lângă 
mină.

Această acțiune a fost în
cepută cu vopsirea construc
țiilor de lemn a stației de ven
tilare dela puțul «Victoria*'

SPORTUL
Crosul popular de ski din

23 Ianuarie 1949
In vederea crosului popular de 

-ski, antrenamentele nu s'au putut 
ține în localitățile din raza jude
țene! noastre zăpada ne fiind 
corespunzătoare.

Din această cauză antrenamen
tele au fost ținute pe munții: 
Straja—Lupeni, Straja—Vulcan, 
Parângul—Peiroșeni, Voivodul — 
Lonea și Baleia—Hațeg.

La aceste antrenamente au par
ticipat 218 tineri din toată 
județeană noastră, obținându-se 
următoarele rezultate technice:

Straja-Lupeni
Diferența de nivel 50 m, lun

gime 800 m

Cat. I-a
1. Batori Ervin
2. Resiga Mlrcea
3. Deak Francisc

Cat. 11-a
Diferența de nivel 100 m. lun

gime 500 m,
1. Humell Alfred
2. Kirr Ioan
3. Kramer Ludovic

Cat. IV-a
Diferența de nivel 150 m. Iun' 

gime 4.500 m.
1. Ionescu Mihai
2. Biro Ladislau
3. Rusu Vasile

furnalele și atelie- 
. Hunedoara

ți coala au fuot formale b igăxi.

Vlad Nicolae 
elev codi |. Școala Tehnici 

âiderargic* liusedoara

Pentru a sprijiui muncitul ii Ate
lierelor de grup de pe lingă nuna 
Lupeni In realizarea Planului lor, e- 
levii Școlii Medii Tehnice Minere 
din Lupeni, au predat zi'cle trecute 
309 ore voluntare de muncă, pentru 
tran portarea unui stoc de materia'e 
și mașini minere de'a magazie la 
Atelierele de <3 up.

Albu Remită
coreip. val.

unde scândurile ușor inflama
bile au losl vopsite cu o so
luție de silicat de sodiu, care 
depusă pe lemn devine lucioa
să ca sticla, înlăturând astfel 
complect posibilitatea incen
dierii.

Lucrările de protecție a con
strucțiilor de lenm continuă cu 
sălile din mină, unde se gă
sesc transformatoare, mașini 
de extracții și de pompare.

Aninoasa
Diferența de nivel 50 m. lun

gime 600 m.
Cat. I.

1. Calotă Nicolae
2. Nagy Brighlta
3. Pajoky Rozalia

Cat. II.
Diferența de nivel 100 m. lun

gime 500 m.
1. Kenya Carol
2. Burlec Nicolae
3- Hegeduș Alexandru

Voivodul-Lonea
Cat I-a

Diferența de nivel plat, lun
gime 800 m.

1. Drăgan Alexandru
2. Popa Emilian
3. Schmidt Iosif

Categoria 11-a
Diferența de nivel 200 m. lun

gime 2.000 m.
1. Iuhasz Carol
2. Doboș lacob
3. Parișec Carol

Cat, Vl-a
Diferența de nivel 300 m. lun

gime 5.000 m.
1. Nicoară Cornelan
2. Demeter Ștefan
3. Brașoveanu llie

Deschiderea unei 
școli de calificare 
de pe lângă uzinele 
„Astra" — Orâșlie

La uzinele „ASTRA" din O. 
răștie a avut l»c zilele trecute 
deschiderea cursurilor primei se. 
rll a școlii de calificare pentru 
muncitorii necalificați din uzine.

Cursurile predate de teclinicie- 
nli uzinei, sunt urmate de uu 
număr de 60 muncitori necalifi. 
câți, și vor avea o durată de 3 
luni-

La festivitatea deschiderii, nu
meroși muncitori și-au luat an- 
g‘l amentul de a învăța cu sâr- 
gulnță, de a împleti cursurile teo
retice primite în școală cu prac
tica <je fiecare zi, pentru a.și în
suși un nivel ridieat de calificare, 
pentru a putea lupta cu succes 
pentru îndeplinirea șl depășirea 
Planului.

Mat ei Ștefan 
coresp. voi.

Citifi în fiecare zi

„Zori Noi*’

POPULAR
Conferințe publice cu caracter sportiv 

în Valea-Jiului
Județeană O.S P. împreună 

cu >Asociația Turismul Po
pular*, au organizat în toate 
centrele mai importante din 
Valea-Jiului conferințe publice 
cu caracter sportiv urmate de 
filmele sportive »Skiul* și 
>Pescuitul în delta Dunării.*

Primul match de hockey al sezonului 
la Petroșeni

In ziua de 27 Ianuarie 
1949 pe arena de patinaj C. 
F. R. la Petroșeni s'a dispu
tat primul match de hockey, 
între echipele Jiul-Victoria C 
F. R, combinat contra LI. 
A. E. R.

Matchu! nu s'a putut des- 
fășuia în med normal fiind 
ghiața moale.

Rezultatele Crosului
In ziua pe 26 Ianuarie la Vul

can s'a desfășurat Crosul Popu
lar de Ski cu următoarele re- 
zultare’ tehnice:

Categoria l-a 800 m.,

25 concurențl

I. Berclu Petru 6,4"
II. Timbatmoș Francisc 6,21'

III. Jaldoș Alexandtu 6,30"

Prezidiul Martj Adunări Nați mie a emis un decret privitor la regie 
mcnlarea dresurilor șl Îndatoririi* e ^alariaților administrativi șl pers - 
naiului telinic de conducere din ins- lituțlî și întreprinderi de Stat și 
cooperative de orice lei.

I>U|xS ce arați coadiț lunile ce tre- 
buesc ludepinile jxtntru a fi angaj iți 
decretul fixează drejdurile și înda
toririle salariaților. Srlarialul pri
mește salariul jcoieaițninzâtur funt 
țiunei pe care o îndeplinește i I 
are obligația să ap, re interesele Sta 
tului să păstreze secretul serviciu
lui de Stat și *-a fie activ In muma 
administrativ a și socială In intere
sul bunului mers al serviciului, sa
lariatul va putea ocupa doua sau 
mai multe funcțiuni in condițiuni 
stabilite Angajarea intr’o ins ituție 
de Stat, este interzis! c* n omifent cu 
angajarea la Întreprinderile particu
lare.

Un puternic stimulent al activității 
științifice și artistice

In urma propunerilor CC al P. 
MP, fiarta Adunire Național! a 
dai uu Decret fwT. Ip.r la siimulvrea 
activității șțiințifKe-cultura e li a- 
sigurarea materială ■ oamenilor de 
știință și creatorilor de art! și fa. 
iniliilor lor.

Caracterizând poziția Pzriifu ui și 
In general a regimului nostru de de
mocrație popu'ara, lat! de pioblema 
ridicării știintilice-culturale. anisiicd 
a masselor muncitoare, acest decret 
vine totodată s! arate din nou larga 
grijă față de oamenii, artei și știin
ței carvși pun toate eforturile In 
slujba poporului muncitor . ’

Creatorii și oamenii de știință la 
rândul lor au acum in fjțl sarcina 
de a-;i inten-lfica activitatea, de a

Conferințele au fost ținute de 
tovarășii Lalescu Rudolf, A. 
lercan și Motaru Ștefan, a- 
vând ca subiect :»Desvoltarea 
sportului de masse*.

In total, la ateste confe
rințe au participat circa 3000 . 
de auditori.

Rezultatele au fost urmă
toarele : Jiul—U. A. 11. R. — 
12:0 (4 : 0—5 : 0—3 : 0).

Goalurile au fost marcate 
de călre Pop IV—8, Cozina 
II—1, Pop Bc!a»2și Macsck-1.

Matchul a fost condus de 
către tov, Krausz luliu. Au 
participat circa 100 de spec
tatori.

Popular din Vulcan
Cat. II a 2500 m iif da 

nivel 100 m, 18 concurențl

1- Bataj Teofil 15.18"
II. Cocota Gheorghc 15,30"
III. Popa Alexandru 16

Cat. IV-a 4000 m dlf de nivel
160 m 17 concurențl

I. Cocota Ioan
II. Vințan Mircea

III. Vizi Adalbert
Lalescu

19,17"
19,36"
20,17" 
Rudolf

coresp voi.

Pentru instituțiik de Stat și pen
tru cooperativele Je orice fel. se 
înființează 15 categorii de salarizare, 
care prevăd salarii maxime, me
dii și minime Intre 3328 șt 31 408 
conform funcțiunii pe care o U.oa 
plinește flecare salariat

Pentru întreprinderile de Stat se 
înființează deavemenea 15 categorii 
de salarizare care cuprind salarii 
maxime medii și ininlme intre 3321 
șl 42 600.

Salariul maxim mediu sau mi
nim va fi slabi it in raport cu impor
tanta lucrării și cațiacilatea salaria
tul uL 

îmbogății tezaurul nostru știind ic- 
cultural.

In condițiile actuale, Decretul Mă
rci Adunări Naționale căruia va tre
bui să i se alăture eeforturile «po
rție ale tuturor, itiseamni o impor
tanta contribuție la opera de cons
truire a socialismului In țar< noastră.

•

Șeful de echipă Czibuă lovlf, este 
unul dintre cri mal buni muncitori 
din secția S.ulirie a Atelierelor Cen
trale Petroșani. Prin aărgulnța In 
munci, prin studierea de material 
tehnic, pe Ungă că a reușit să ți 
Însușească o calificare Imit!, t v. 
Czibula a adus o scrie de inovații, 
cu ajutorul cărora s'au adus multe 
îmbunătățiri procesului de producție 
In secție, ndi and totodată (ro- 
duclivitatea mumii

Dar el — a,a cum tnbue al 1 ck 
fiecare muncitor înaintat — împărtă
șește și altor muDcifori J In ape ial 
celor tineri experiența și cunoștin
țele sale Pe gazeta Je perete a s c- 
(iei. el afișează de două ori pe săp
tămână articole tehnice specifice 

muncii In secție, prin a căror ci
tire, muncitorii șl In special cei ti

neri, reunesc să-și ridice nivelul pro

fesional și productivitatea muu ii. 

Dea«cmen*-a t t ț-ein gazeta de pe
rete. el răspunde tinerii, r muncit* ri 

la diferite întrebări In Jegitur! cu 

munca de zi cu zî

Dar nu numai atât. Tr.v Cz b ta 

se IrgrijC'le și de ridicarea ni
velului politic al ti t i| r munci ri 

din secț e. afișând pe i xtk tet pe 

gazeta de perete arțic le ideologice 

inspirate din Istoria PartiJu'ui Co- 

n.u.ii-t (b) al Uniunii Sovietice

In felul ace-ta tov. Czibula l< s f, 
dă un viucxemplude felul cum tre
bui: >n preocup® pe fiecare munci
tor înaintat, cum să lupre pentru ri

dicarea de n> ui cadre tehnice cu a 
calificare ridicat! cu un nivel politic 

iuainlat

„ZORI NOI'*
primește mică i

mare publicitate.
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EVENIMENTELE ZILEI
Cronica externa

DECLARAȚIA
Ministerului de Afaceri Externe al UHSS 
asupra Pactului Atlanticului de Nnrd

Agenția sovietică de ști i TASS 
a transmis zilele trecute declarația 
Ministerului de Afaceri Externe al 
U.R.SS. asupra Pactului Atlanticu
lui de Nord. Arest document politic 
«re o deo ebită importanță deoarece 
demască fără cruțare pe imperia
liștii americani și clicile din |urul 
lor, care aspirând la dominația mon
dială, pun la cale fantastice plănui 1 
«le pregătire a unui nou război inon-< 
dial și subjugare a popoarelor.

Subliniind incompatibili'at a ,pli
nul Marshall” ți Uniunii Occidentala 
cu grija pentru pace și realizarea 
principiilor democratice în țările eu
ropene, declarația Ministerului de A- 
faceri Externe al U.R.SS. scoate in 
evidență că „după cum ..planul 
Marshall” nu are do scop adevărata 
reînviere economică a statelor eu
ropene, ci Servește ca mijloc pentru 
adaptarea politicii și economiei ță
rilor marshallizale la strâmtele pla
nuri egoiste și strategico-militare 
de dominație anglo-»inioricană ti» 
Europa, tot astfel ți noua organiza
ție a fost formată nu în scopul a- 
sistenței mu'ua’e și apărării colec
tive a țărilor participante la Urlu- 
mea Occidentală — deoarece în cazul 
când acordurile dela Yalta și Pots- 
dam ar fi .respectate, aceste țări nu 
r.r fi amenințate de nici un fel de 
agresiune — ci în vederea întăririi 
și extinderii influenței dominante în 
Europa a cercurilor conducătoare an- 
glo-americane și a subjugării po
liticii externe șl interne a s'atekir 
europene intereselor egoiste ale a- 
cestor cercuri”.

Declarația arată mai departe că 
în afară de stabilirea grupului oc
cidental în Europa, cercurile condu- 
oătoare din State'e Unite și Marea 
Britanie, s’au angajat în ultimele 
două luni în creiarea alianței Atlan
ticului de Nord, cuprinzând acc'eași 
cinci state europene, Canada și Sta
tele Unite ale ^mericii.

Țelurile alianței Atlanticului de 
Nord sunt mult mai vaste decât 
acelea ale grupului Europei Occiden
tale și este ușor de văzut că aceste 
țeluri sunt strâns legate de planu
rile pentru stabilirea brutclă a do
minației anglo.americane asupra lu
mii sub egida Statelor Uni*e ale 
Americii.

In încheere, declarații Ministeru
lui de Afaceri Externe al U.R.S.S., 
trage ^irmătoare'e concluzii:

1. Uniunea Sovietică este sill'ă 
să ia notă de faptul că cercurile 
conducătoare din Statele Unite și 
Marea Brilanie au adoptat în med 
fățiș o linie politică agresivă, al 
cărei scop final este de a instaura 
cu forța dominația anglo-amerîcană 
asupra lumii, linie în deplin acord 
cu politica de agresiune, politică 
de deslănțuire a jinui răzbei, ui- 
mărită de e'e.

Ținând seamă de această situație,

Uniunea Sovietică va trebui să ducă 
o luptă și iii,p dârză și mai con
secventă împotriva oriaior ațâță
tori la război, Inqrotriva politicii de 
agresiune și de deslănțuire a unui 
nou război, pentru o pace mondialii 
trainică șl democratică. Jn accastăl 
luptă pentru consolidarea păcii uni- 
versa'c șl a icciintațli inter nații nale, 
Uniunea Sovietică consideră drept a- 
liați al șai |>e toate celelalte state 
iubitoare de pace și pe nenumărațil- 
sțvrijlnilort ai păcii democraii e uni
versale care exprimă adevăratele s<n- 
tiniente și aspirații ale popoarelor 
care au suportat greutatea fără pe
reche a ultimului război mondial și 
care pe drept cuvânt resping pe ori
ce agresor și ațâțător la un nou 
război.

2. Oricine \|Je ci O.N U. este 
actualmente subminată, deoarece a- 
ceastă organizație împiedică ți o 
prește, cel pu(in într’o anumită mă
sură, cercurile agresive In politica 
lor de agresiune și deslănțuire a ți
nui nou război.

Ținând seamă de această situație, 
Uniunea Sovietică va trebui să lupte 
cu și nipi multă dârzenie și consec-r 
vență împotriva subminării și dis
trugerii O.N.U, de către elementele 
agresive și de complicii lor și tre
bui' să ai;>ă grijă ca O.N.U. să nu 
treacă cu vederea asemenea elcmentd, 
așa cum este adeseori cazul acum, 
să-și pună mai mult în valoare au
toritatea sa plnd este vorba de a 
da o lovitură celor ce duc o po
litică de agresiune și de deslăn
țuire a unui nou război.

i

Chino de Sud nu poate fi o bază 
de salvare pentru Kuomintang

Forțele de partizani au transformat China de Sud 
într’un câmp de luptă

mat China de Sud într'un câmp da 
lupta și au sfărâmat sj»eranțele Kuo- 
minlangulul cum 
poale fi o baza

<a China de Sud 
■ l£ ui A

sprijinul provințiilor de

scrie că Clang-Kaj-Shek 

guvernelor provinciale să 

„forțe defensive” legale și 

lor pro- 
celor 10 

guvernul 

alimente

HONGKONG, 29, (Rador). — Re
vista CHINA D1GEST, tnti’un ar
ticol asupra situații! din China d' 
Sud, sub.iniază că Ciang-Kiii-Shck, 

pentru a-și salva regimul, a Incert st 

să obțină 
Sud.

Revista 

a permis 

creeze

«ă-și organizeze finanțele 

prii. Iu schimb el a cerut 
provincii din Sud să ajute 

Kuomintangului cu trupe și

Articolul arată că populația din 

provinciile sudice depune o rezis

tență energică împotriva regimului 

Kuomintangului. Detașamente de par 

tizani duc o luptă eficaie Împotriva 
trupelor Kuomintangului din Kwan- 

luiig, Kwangsi Hunan, Fukien șl 
Yungse.

Din însăși sursele Kuomintangului 

— numărul partizanilor din ace6to 

regiuni este evaluat la -10-30 000 lup
tători. In Eukicn șc află peste 10 000 

partizani care operează in peste 10 

districte In Kwangsi forțe’e de gu
erilă operează in a treia parte din 

numărul districtelor.

Forțele de partizani au transfor-

încheierea lucrărilor
primei conîerinfe 

făfii Socialiste
a Partidului Uni- 
din Germania

NANKlNG. 31 
ter transmite că 
nunțat ca tiupc's

(Rador). — Reu- 
la Naiiking i'a a- 
KuoniiiitaujuLui au

părăsii In urma lua iitArii furț.lo» 
armate de eibeia.c, imp' r anta loca- 
lila e Ikin.Yang, capitala proviz- rie 
a provinciei Honan

Guvernul provincial al Honanulul 
și cartierul ger.erai rl t U|»l>r na- 
(ionaJsle. răii te relugiaftera la Hșia- 
Yang, au fugit la Hankru In pro
vincia Hopei

LOZINCILE
Partidului [uctiinisl [bine

SIIENSI DE NOR’ , 31 (Radoi). 
După cum anunță ag n i i ( li i a 
Nouă, Comitetul < ut al al lJ<rtl- 
dului Comuni11 Chinez s pi b u at 
numeroase lozinci salutând marile 
victorii de pe toate fronturile și e- 
forlurile luptătorilor ți <. m> nilor 
muncii In lupta pentru eliberarea ți 
Inolrcn țării

Comite ul Central silută lup a p - 
porii ui din China Kuominlan, ui i. 
împotriva imperialismului am ii' n 
și face apel la luptătorii din a mata 
de eliberare și popciul întregii țări 
să-și continue eforturile In veder< a 
eliberării corupe le n Chinii

Comitetul Cenți al face apel la ln-

trcgul popor să susțină condițiile dfl 
pvce < x[»u‘e în cele 8 puncte ale 
țwe-edinle ul Coi..itctuli:i Central a] 
Partidului G*miuni*t Clituiz, Mao- 
Tse-Dun și suTibnijzJ n<«.esitate< 
convocării unei adunați politice con
sultai ive fără panicii a ea elemente
lor reacționare, pentru instaurarea u- 
nuf guvern democrat de coaliție.

Trabue să fie Indepâirlat dela pu- 
Ku.mlntanpu'iui și 
politice dc p dente

Comitetul Central

tere guvernul 
toate orgai.ee 
de el.

In Inchrere.
face a|iel la unita ea tuturor parti
delor, grupuri'or democratice șl or
ganizațiilor populare.

*

BULETIN EXTERN
Tribunalul Militar din Pat- 

ras, Grecia monarho-fascistfi 
a pronunțat 12 condamnări 
la moarte în procesul a 34 
patrioți acuzați de a fi dat 
ajutor partizanilor.

foc întruniri fa care delegații 
Congresului dau rapoarte cu 
privire fa hotărîrile acestuia. 
La aceste întruniri sunt alese 
consilii comunale pentru apă
rarea păcii și libertății.

BERLIN, 29 (Rador). — Prima 
conferință a Parlidului Unității So
cialiste și.a terminat lucrările. Dele
gații au adoptat un manifest adre
sat poporu'ul muncitor german Re
zoluția privitoare la sarcinile care 
stau în fața Partidului a fost adop
tată în unanimitate.

Această rezoluție cuprinde progra
mul de luptă pentru unita'ea Germa
niei, pentru o pace dreaptă, trasea
ză sarcinile în domeniul economic și 
administrativ, arată rolul conducător 
al clasei muncitoare în lupta pentru 
rea'izarea aspirațiilor poporului ger
man și trasează calea pentru trans
formarea Partidului Unității Socia
liste din Germania într’un partid de 
lip nou.

tic pentru Întreaga Germanie, resta
urarea unității politice și economice 
a Germaniei, desființarea organului 
de control asupra Ruhrului și inclu
derea regiunii Ruhrului In Germa
nia democratică unită, efectuarea re
formei agrare democratice și des
ființarea dreptului do proprictife 
pentru criminalii de război în în
treaga Germanie, încheerea unei păci 
democratice de către Guvernul Ger
man și retragerea trupelor dc ocupa
ție după semnarea tratatului dc pace.

M. IL1N:

*
* ♦

BERLIN, 29 (Rador). — Mani
festul adoptat la Conferința Parti
dului Unității Socialiste din Germa-t 
nia care s’a încheiat la 28 Ianuarie 
cere formarea unul guvern democra-

„Omulși'forfele 
naturii"

Ministrul dc Război din Sta
tele Unite elaborează un pro- 
ect de program pentru reînar- 
marea armatei italiene cu ma
teriale de război aflate acum 
la dispoziția forțelor armate 
americane din Germania,

Acest proect prevede să se 
acorde armatei italiene tancuri, 
artilerie ușoară și 200 de 
avioane, între care fortărețe 
sburătoare și avioane de luptă 
moderne.

Știri venite din capitala State
lor Unite vorbesc despre elabo
rarea de către funcționarii De
partamentului de Stat a unui ra» 
port in legătură cu „planul Mar
shall" în care se arată că a devenit 
clar faptul că la sfârșitul anului 
1952, situația 
pei nu va fi 
nă ca înainte 
lui Marshall',.

Imperialiștii 
se folosească
pentru a putea subordona și mai 
bine intereselor lor, economia ță
rilor din Europa Occidentală, pre
lungind așa numitul ajutor Mar
shall și deci și consecințele sale.

economică a Euro- 
cu nimic mal bu- 

de apariția planii»

americani caută să 
de această situație

(Urmare din pag. Il-a)

• *

Poporul suedez ia atitudine îm
potriva 

în blocul imperialist
5 "OCKHOLM, 31 (Rador). — C- 

pima publică suedeză ia 
împotriva includerii țării 
imperiali t aincricen.

Campan a pentru pace
late, desfășurată în prezent de Par
tidul Comunist Suedez, găsește un

atitudine 
în blocul

și liber-

cald sprijin printre fruntașii clasei 
niu.iciiuaie șt ai irite e.tuali ății pro
gresiste.

In întreaga Suedie au icc întru
niri și meelinguri la .care se a- 
doptă rezoluții de pro est împotriva 
politicii blocurilor militare, împotri
va ațâțătorilor la un nou răsboiu.

Mai mult chiar, autorul atribuie o- 
mului rolul de regisor și de condu
cător al forțelor naturii. Dacă omul 
nu-i încă un adevărat stăpân, afirmă 
lucrarea Iui Ițin, aceasta e, pcntrucă 
înțelegerea sa nu e întovărășită de 
destule cunoștințe concrete privind 
natura în întregul ci. Cartea se în
cheie cu un pronostic pentru un 
viilor când în societatea comunistă o- 
mul va avea posibilitatea nu numai 
de ,1 pătrunde secretele timpului, 
ci chiar de a schimba timpul după 
nevoile sale.

Pasionantă și vie, prin remarca
bilul talent al autorului, cartea „O- 
nrul și forțele naturii” apărută în 
editura „Cartea Rusă”, c pătrunsă 
de o profundă încredere în omul 
nou, dotat cu noua filosofic crea
toare a umanismului sovietic

In cea de a opta zi a pro
cesului înscenat fruntașilor 
Partidului Comunist American, 
martorul apărării, profesorul 
negru Wilkerson, a prezentat 
tribunalului noui documente 
care sprijină argumentele apă
rării pentru anularea actului 
de acuzare,

Citiți

9
(Rador) Hotă- 
Congres Na-

PARIS, 31 
tîrea primului 
țional pentru apărarea păcii și 
libertății a găsit un larg ecou 
în rândurile poporului francez, 
în numeroase orașe și sate au

SCÂNTEIA
Organ Central

al P. Al. R.
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