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Pentru popoarele lumii

Cuvântul Uniunii Sovietice 
este un semnal al luptei 

pentru
Declarația Minlilerului 

ceri Externe al Uniunii Sovietice și 
răspun uri c G i.eralișșiiiiului I V. 
Sta in la întrebările unei .'jjenții a 
■nericane dc presă, sunt o inamfes 
tare netăgăduită a foițelor b iui 
toare ale păcii.

Declaiația Ministeiuhii de Afa
ceri Externe al Uniunii Sovietice 
este demascarea cea mai necruță
toare a liniei politice agresive a 
«optată de cercurile conducăti ai r 
uni Sta e e Uni.e și Anglia I» 
este expresia hotâiirii de a lupta 
împotriva acestei politici ,carc pri- 
uiejdueșle pacea popoarelor.

La rândul lor, răs-punsurile Gc- 
neralissimului I. V. Slalin. akătu 
esc un mesagiu de pace. Ele arată 
limpede, pe înțeleșii tuturor, că 
niunea Sovietică este hotărîtă 
meargă consecvent pe drumul 
țelegerii și colaborării dintre 
poare. Răspunsuri e Generalissimului 
l V. Slaiin se angajează (e linia 
consecventa de apărare a păcii, pe 

a adoptat-o Uniunea Sovie- 
în primele zile ale existenț i 
Geneinlissimul I. V. Stilin de- 

că Guvernul Sovietic ar fi 
să examineze chestiunea pu

U- 
să 

în- 
po-

Afa~

Joi, 3 Februarie
Proletari din

pace
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declarațla 
tnbuc știut că un lucru es;e 

stabilii ea a t t teii ! i'c grupUi i 
și colecționați a semnăturilor pe 
IHicle din ce hi ce mai nume
roase, pregătite In cancelariile 
de| arlamentului de stat ameri
can și Foreign Oiliic-ului b 1-
lanic, și cu totul altceva este 
atingerea într’adevăr a «copii 
iilor turnările de lns jr.it >1 ii u > 
nor asemenea grupuri și p ele” 

Despre un cu totul altf 1 de pact 
vorbește Geneialissimul I V. Sta- 
lin Iii răspunsurile sale. I a Iulie 
barca dacă vria să so întâlnească cu 
Președintele Truman intr’un 1 <3 
oarecare, aciep'.abd pentru amând >1 
pentru 
cheeiii 
cătorul

,.Am 
nu exista vreo ob ec|iune asupra u_ 
nei astfel dc întâii iii”.

lată așadar, cuvântul Marelui Sta- 
lin, iată cuvântul Uniunii Sovietice 
Repetat de iicnumai 
ai păcii demn ralicc 
vântul acesta răsună 
rile lumii

Pentru popoare'c 
Uniunii Sovietice și 
conducător, este un 
iacc să-și st ângă rânduri! • 
semnul luptei pent'ii |wea univer
sală pentru o pace trainică și 
de.nocrulică.

a discuta posibilitatea î i- 
unui pact de pace, condu- 
Uniunii Sivietice a lăspuns: 
decimat și mat înainte, câ

I

Inniii, cuvântul 
al ma citii pili 
semnal ca.e 1 ' 

si b

i

I

„Să îndeplinim șl >ă depășim Pla 
nul’’ au spus minerii din Va 
lea Jiului la 7 Ianuarie, când au 
pornit la muncă de Întrecere pentiii 
a da larii put mH mult căibune, 
pentru a contribui alături de 
muncitorimea din întreaga (ară — 
la îndeplinirea și depășirea Planii, 
lui de Stat pc anul 1949

La 31 Ianuarie iniip-iii din minele 
Văii Jiului și au încheiat bilmțul 
realizărilor lor pe luna Ianuarie 
prima luna de ,muncă în cadrul >■- 
conomiei na(ioia'.e intrate pe un fă
gaș nou p'anificil: planul pro
ducției dc ca buni pe întreaga V i 
lea Jiu'ui a fost depășit cu 13 3<>/o

In cadrul înlrcieril r între <X| 1 a. 
iări'c carb ' 'fere ,c<a injî nțare d . 
Ipttslre a fost rea'iza A dc mine, ii din

de- 
14 5 
l u- 
sulă 
iilti-

Pclrila, care și.au întrecut planul cu 
16,6 la sulă, «ituându.se astfel in 
fruntea celorlal c exploatări din Va
lea Jiului. In locul II g’au siluit 
minerii din Anlnoasa, care au 
pașii prrveder le planului cu 
la sula in locul III minerii din 
peni cu o depășire de 12 1 la 
iar mimri din Linca ere In 
mele luni deab'a și-au îndeplinit 
programul 
nuarie. și

Dar nu 
I’elrila și 
moașe u< 

. lilății cai 
au dat că 
sisl si.b cota aamisă cei din Ai i 
noasa au rcllus cu 0 4 sub cola ad- 
mi-ă procentul de piatră în tâibunc 

de producție, In luna la- 
l-au dep.i it cu 7 4 li sută
nu,nai atât Minerii din 
Anin >asi au ibiinut f,u- 

' ' 'C în îmbunătăți tă ci- 
lumclui Ce) din Peliih

Insă la Lupt ni procentul de ș st in 
cărbunele extras c <u 3 la șuti 
mai mare decât iei admis, iar al ce
lor din Lonea cu 2 1 la sută

Astfel, mieriii dela eX[l atărjle 
carbonifere din Valea Jiului au În
cheiat prima lună de muncă In ca
drul Planului de Stat pe 1949 <□ 
un fniiros yic< es

Pornind la mumă pentru reali
zări a programe'or de producție pe 
luna l <b uarie ii, erii din V.dca 
Jiu'ui sunt h’.tarițî - a bțină auc- 
ce e și mal mari. PeMru aceasta, e 
necesar ia îidecerile s cialiste sM 
cuprindă toate grupe'c de muieri 
din V.ii'ia Jiului, și ",sa acorde o 
atenție și mai n aie îmbunătățiil. ca- 
litufiii rg|bunelul

trebue 
la lii

ru de-
cunos-

care 
tică 
sale, 
clară 
gala
blicării linii declarații emilie îm
preună cu Guvernul Statelcr Unite, 
declarație caic ar confirma că gu
vernele respec ive nu au nici o in
tenție de a recurge la razb i u ud 
împotriva ce uilalt. ..Guve.niil Uni
unii Sovietice — i'ecl.'iă marele ei 
condu ă or - ar putea col. bora cu 
Guvernul Sta elor Uni e ale Americii 
la luarea de măsuri care urmăresc 
realizarea aci silii pact de pace și 
duc la desarniarea fieptată”.

Declarația Ministerului de
ceri Externe al Uniunii .Sovietice 
consideră drept nliați oi sal po 
toa e ce e al e s ale .ubitoarc de pace 
și pe nenumura li .-prijiuit- ri ai | ării 
democialice uniiersaie circ exprimă 
adevărate e sentimente și aspirații 
ale popoateo cate au suportat greu
tatea faiă pereche a ultimului răz
boi mondial și care pe d.ept cuvânt 
resping pe orice agresor și ațâțător 
la un nou război..

Pe.itru t ri a.eșl a. pentiu sub le 
de milioane de oameni care văd în 
pace o garanție a lerici ii și liberei 
lor propășiri, declarării Ministeru
lui de Afaceri Ex.eine al Uniunii 
Sovietice arată că su ele de milioane 
de oameni iubitori de pace 
să răspundă provocatorilor 
nou război.

Luola Uni nri Sovie.ice pen 
sarinarea l cotată este bine 
cută și arc aprobarea opinci pu
blice mondiale. Este bine cunoscut 
lex'.u’ propunerilor pentru interzice
rea armelor atomice și reducerea ge
nerala a înarmărilor prezentat c'f A 
I Vâșinski, șeful delegației sovie
tice, la ultima sesiune a Aotinării 
Gcnera'e a Organizai ei Națiunilor 
Unile. Atunci emisaiii trusturilor de 
armament și ai nouîlor pretendenți 
Ia dominata mondială, au ajuns până 
acolo încât să prezinte propunerile 
aducătoare de pace ale Uniunii So
vietice, drept un act de agresiune! 
Se vor găsi poale și acum astfel 
de voci. Imperialiștii au aflat însă 
pe pielea lor și vor avea prilej să , 
se convingă și de dala aceasta, că în 
fața popoarelor iubitoare de păce 
instigațiile lor mârșave la răsbol. 
nu vor valora mai mult decât o 
coajă de nucă găunoasă

Declarația Ministerului de Afa
ceri Externe ăl Uniunii Sovietice, 
demască țelurile pactului Atlanticului 
de Nord care servește drept princi
pal instrument al planurilor anglo- 
americane pentru stabilirea domina
ției lor în Europa Occidentală, în 
Atlanticul. de Nord. în America 
de Sud. fn Me.literana, în As’a, în 
Africa, etc.

Citiți
în corpul ziarului
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Craterele sovietice nu ajutor prețios al 
mineri I or In lupta pentru realizarea Fi an ului 
Mari depășiri de norme în abatajele mecanizate cu cra(ere 

» sovietice din mina 1 upeni
La mina Lupeni, în tot mai multe 

abataje, sunt introduse cratere im
portate din Uniunea Sovie 1 ă ore 
s’au dovedii a fi superioare celor 
importate din țările apusene.

Cea mai elocventă picbă. a f st 
făcută prin mecanizarea abatajului 
frontal al lui Poboreni Alexandru 
dela mina Lupeni, cu un crater so
vietic. Crațerul a fost montat pe o 
lungime de 60 metri în linie cui bă 
și la niveluri dif rile. In a.eastă 
situație, utilizarea c rațerelcr vechi 
era .impos'ibi ă. — crațerul sovietic 
a corespun; însă cu succes

Dar pu numai atât. Fiind mult 
mai ușoare decât cele vechi, crate
rele sovietice pot fi mutate mult 
mai ușor în măsura înaintării fron
tului de cărbune. Lanțul care poartă 
paletele e foarte simplu, putând fi 
cuplat cu ușurință, iar vărsarea căr
bunelui se face mai denarte, înlă- 
turându.se astfel posib lifate.a blo
cării. O mare calitate a crațerelor 
sovietice este aceea că pot fi în
tinse cu ușurință oricât ar fi de 
lungi abalaje'e, iar prin construcția 
lor îngrijită, praful de cărbune nu

——— I I M ■■ MM M
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Perfecționând, organizând și raționalizând munca 

Minerii dela Minele de Fier din Ghelar au 
îndeplinit sarcinile Planului pe luna Ianuarie 

cu 4 zile Înainte de termen
Conșlienți de importanta sarcini or 

ce le revin în cadrul Planului de 
Stat pe 1919. care p-cvcdc în sec 
torul minelor de fier o depășire 
de 40 la sută a producției de mine 
reu față dc anul 1918. îndrumați de 
organizația P.M.R și de sindial. 
minerii dela minele de fier d ri 
Ghelar au dus cu un mare avânl b’a- 

motoare Flott- 
functiune sco- 
în galeria 
are crater

înainle avea 2-3 
tare puneau în 
oscilante. Acum, 
Apostol Nicolae

Sa 
so-
P'”

pătrunde în scaun, fapt care pro. 
voca multe gr. utăți la crațerelc 
vechi.

Folosind crațer sovietic, grupa to- 1 
carășu'ui Poboreni Alexandru a rea- 1 
lizal în luna Decembrie 1948 o de
pășire medie de normă de J21 fa 
sută, iar în luna Ianuarie a. c. peste 
90 la șută față de normă.

Grupa lui Apostol Nicolae cate 
lucrează la înaintări în căi bune, in 
trecut își Îndeplinea norma cu greu. 
Mai 
mau 
curi 
Iov.
’ielic. cu caic înaintează 4 m. 
zi depășind astfel norma zinic cu 
60 la sulă.

Grupa lui lovau Silviu, tot dela 
înaintări în cărbune folosește și ea 
crațer soi iei ic, cu ajutorul căruia de- 
pâșeșle zilnic norma cu 40 la sută.

Deasemenea în alte abataje unde 
au fost introduse crațerele sovietice, 
minerii pol lucra cu o productivitate 
ridicată, având în ele un ajutor pre
țios îi lupta pentru depășirea Pla
nului.

că- 
dc- 

de St t 
organizând și

tălia întrecerilor socialiste .■>) 
ror obiectiv este îndeplinirea și 
pășirea P anului Economi

Perfecționând 
raționalizând munca, ince; jnd i'ic 
la 1 Ianuarie 1949 ei au dus 
zi de zi bălării rent li a Obții e 
mai mult minei u de fier și a 
da astfel materia primă nece-ară 
furnalișldar și oțclaril dela 
Hunedoara care s’au angajat să 
dea în medie ., i *a- lă pe schin b 
— oțel de buna calitate’’.

Zi de zi succese lut mai impor
tante au fost obținute în fiecare a- 
bataj și în fiecare orizont al minei 
Eforturile minerilor dela Ghelar au 
avut drept p.im rezultat realizarea 
în ziua dc 27 Ianuarie — deci 4 
zile înainte de termen — a pro
ducției fixată de Plan p.c întreaga

C onlinuarc în pag. 3-a

Tov. Gh. Apostol, președintele C. G. M. din R. P. R. 
pus sub supravegherea a

PARIS, 1 (Rador). - După 
cum anunță ziarul I/Humanire 
Dimanche — delegații care au 
sosit la Paris d-n alte țări 
pentru a participa la sesiuma 
Comitetului Executiv al Fe
derației Sindicale Mondiale 
sunt urmăriți îndeaproape de 
poliție care acordă o atenție 
deosebită delegaților ce repre-

In zilele <le 24 și 25 Ianuarie 

Ofelar ii hunedoreni din echi
pele B- d y Dionisic și Bras- 
say Dionisic nn dat câ(c 2 
șarje înfr'un si gur schimb

a oțel il< r hune 
lr tineri :

muncind cu e- 
au reușit sa di a 10 
de 24 ore în loc

ce'c fap'ul r c ip- 
și 4 în n aptei de

Lupta hotărîiă
doreni pentru realizarei
..O șarjă pe schimb otel dc bunS 
calitate” se intensifica din zi în 
zi obținându-se noui și însemnate 
realizări.

Astfel, în ziua de 24 25 lanuirie 
echipele de oțelari 
forturi sporite 
șarje în timp 
de 9 țarie.

Dc sublinia!
loarele Nr. 1
25 Ianuarie au reușit să des câte 
4 șarje în 24 ore. iar e h r-d tov. 
Buday Dionisic din s Limbut III 
cuptorul Nr 1 și Brassay Dionisic 
din schimbul II d ta cupti-ul Nr. 
4 au reușit să dea câte 2 șarje pe 
schimb.

Cuptorul Nr. 2 supus unei r pa
rării de lunga durată a dat numai o 
singura șarje pe scli’mb în am
bele zile.

3 inspectori dc siguranță
zintA democrațiile populare.

Astfel dc pildă trei inspec
tori de siguranță au fost de- 
yemnați pentru a supraveghea 
pe tov. Gheorghe Apostol 
care reprezintă Confederația 
Generală a Muncii din RPR 
și au primit ordin ca să nu-1 
piardă nici un moment din 
vedere.

itu%25c3%25a2ndu.se
tur%25c3%25a2ndu.se
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Să sprijinim forurile de artă și cultură 
din Valea Jiului

lenomenul ar păira de ni'hiț.lvs 
daca n’ai fi îm idrat in tiiru . in 
coi.di ii e Cconon i i> politie» din ț a 
noa-tia Ne aflAin in p igul unei 
,,revoluții eulluiale”, ne aflam In 
momentul când iu lupta pe maimuți 
a c.asei muncitoare, condusă de Par
tidul ei de avantgardă. s'uu creat 
noul condiții de desvolhre ți ma
nifestare culturala a oamenilor îinin 
tii, când eforturile depuse in această 
direcție nu numai țâ depășesc t t 
ceea ce s’a făcut până aeurn. dar 
consliiue ceva cu totul nou

Că in Valea Jiului a luat fîînțS 
un teatru permanent — Teatrul Po
porului doi P Iroșeni — o un lucru 
Iară îndoiala însemnai Că un scrii 
tor — tov. M. Davidog'u — a ve
nit să-și citească piesa în'âi In fața 
mlneiilor — a eroilor săi — cău
tând să înve(e, așa cum s’a întâm
plat, din observațiile 1 >r, In ei jțX- 
slnd adcvăra'e'c elemente capabile 
de a-i aprecia la jusla valoare pie
sa irisipirată din vi ița și munca 
lor, desigur o un nou pas Însemnat 
E însemnat atât in ceea ce privește 
atitudinea scriitorului față de mas e 
cât și în ceea ce privește atitudinea 
plină de competența a muncitorilor 
mineri față de o operă artistică.

Dar mai inu't decât atât In Va 
lea Jiului a luat ființă un cenaclu 
literar menit a creș'e si educa a- 
cele inepuizabile cadre scriitoricești 
ridicate din rândurile celor ce mun 
cesc.

In ansamblul lor, aceste fapte a 
rală marile transformări de ordin 
cultural pe'rc u e In ul'imul (imp în 
această regiune mineră. Și dară ne vom 
preocupa numai de două din ele. o 
facem penlru considerentul că ele 
prezintă permanentă E vorba de 
Teatrul Poporu'ui și cenaclu. — am
bele privite prin p-isma sarcinilor 
ce Ie impun prin însăși existența lor. 
zecilor de mii do oameni ai muncii 
de aici. ' >

Teatrul Poporului — cea mai1 
Înaltă instituție artiști ă din județ 
F— a luat ființă prin gri!a regimului 
nostru de democrație populară, toc 
mai pentru a promova în rândurile 

------ m eparui
in limbile rasă, română, germană franceză și engleză

„Pentro oace irciiM oonim ileniocralieDODDlarl"
Oroan ol Birtului iBlaruliV ni sarlidelir [ieiuM il niuncllorejli

Cuprinde :
— Răspunsurile date de tovarășul I. V. SI ALIN la 

întrebările d-lui Kingsbury Smith director general pentru 
Europa al agenției americane Internațional News Service, 
primite la 27 Ianuarie 1949.

— Construirea economiei socialiste în țările de democrație | 
populară.

— Sub steagul măreț a lui LENIN — ST A LIN spre 
victoria comunismului.

— Raportul tov. P. N. POSPELOV prezentat în ședința so
lemnă comemorativă ținută la Moscova, la 21 Ianuarie 1949 cu 
prilejul împlinirii a 25 ani dela moartea lui V. 1 LENIN.

Colaborarea economică dintre țările de 
democrație populară și LI. R. S. S.

Planul desvoltării economiei naționale 
bulgare.

- JACQ.UES DUCLOS: Franța sub jugul »Planu!ui Marshall*.
Imperialiștii americani restabilesc mi

litarismul german.
- D. V1TTORIO: Unitatea internațională a oamenilor

muncii va învinge!
- M. CONSTANTINESCU:'Un an de importante transfor

mări in R. P. R.
In jurul problemei planificării în țările 

de democrație populară.
Lupta împotriva reacțiunii clericale în 

Ungaria.
Note politice.

- E. SZyR:

- D. PERPESE;

- I. GOLDMAN:

- J. MAREK:

- D. NEMEȘ :

spectatorilor irun ito i din Valea Jiu 
lui adevăraia artă pr-rgres sta.

Desigur că tocmai acest fji>t im
pune organizații or de Pirtid și or
ganizaților de inissă o șart filă im- 
porlanta : nceei de a i da un sprijin 
efectiv. Până acum s'au făcut într'a- 
devar pași însemnați, considerând I 
Iul doar un început. Din inițiativa 
org. de 1>az.i P.M R de a Teilml 
Po|Kiiu'ui a luat f iuță A-o jitia 
■ Prietenii Tea ru ui P »|«iuui” a- 
vâad ca sc'Jp pr)| uariza ea lea ru ui 
șl a finalități or sale Acțiune a e 
lutr’adevăr însemnată insă insufi
cientă Asocinți I ii revine șl im- 
wrtanta misiune de a aju a actorii 
In munca lor zilnică .Inițiativele In 
această direcție au rămas Tăi i rezul
tate prea mari Parlicițrarea ac
tivă a reprezentanților organizațiilor 
țle I’arlid și de mussă, a mcmbiller A 
sociației la repeIiții, prin îndrumări, 
sugestii și crili i constructive va 
rămâne sarcină de viitor. E o sar
cină lu»|K>rtaiită. prin f.ip'ul că tra
ducerea ei In viață Înseamnă [.ie 
zenlarca unor spectacole de un mai 
înalt nivel artistic, rezultat al unei 
munci și mai accentuat coleclive.

Așezat pe acela? plan cil t-atiul 
din punct de vedere al importanței 
sale e și cenaclul literar, proaspăt 
înființat. Prima sa ședință a fost 
fără îndoia ă un succes atât prin nu 
mărul inare dc parlicipanți cât și 
prin lucrările prezentate șl discu
țiile critice1 care au avut De Din 
partea celor prozeliți s’a doved t un 
viu interes față de problemele de li 
teratură și ar.ă în general. Dar. nu
mărul lor a fost șl este tină prea 
restrâns. Cauza acestei Scăderi o gă
sim In lipsa unei suficiente popula
rizări a cenaclului în rândurile largi 
ale muncitorimii de către organele 
direct interesate și răs-punzătoare. In 
această direcție — aceea d ■ a face 
cunoscut cenaclul — va trebui dusă 
o muncă intensificată. Scopurile lui 
vor trebui să fie cunoscute de toți 
oamenii muncii din Va'er Jiului, și 
tocmai aceste scopuri să determine 1 
afluxul el-menlelor rămase în ano- 
nimal. nevalor ficate, sub raport ar

tistic și ijpsi'e de o îndrumare te 
meinrcă In activitatea lor scriitori
cească.

I aptul ca asemenea clemente e- 
xista e dovedit. Și ariina lenacluluf 
'Ie a le desco|>eii -l educa vi putea 
li dusa la îndeplinirea numai In mă
sura In care va fi sprijinit Spri
jinul cenaclului In acest c-z va tre
bui să fie pentru toți o preocupare 
serioasă și permanență

La acest început de drum erre 
duce spre o desăvârșire a rev >- 
luției culturale sarcinile organi ații- 
lor de Partid și massă din Valea 
Jiului, sarcinile colectivelor condu 
cătoare a acestor două foruri de 
arlă. sarcinile tuturor oamenilor mun 
vii sunt mari p, ine de răspundere și 
se Imț-un impeii-a.

Din îndipliuliea I r trebiie fă 
cută o preocupare dc seamă ele 
comliluind o imțortan ă conlribu li
la ridicarea culturală, la desvolt-rrea 
(xrsibililățiior de manifestare artis
tică, a lutur r celor oe muncesc.

II N DOREANLI

Cronica cinematografică

Când trandafirul înflorește 
(Cinema „Daci a“ - Petroșeni)

Cccice a caracterizat întreaga at
mosferă a filmului a fost suflul să
nătos de viață noul Închinată muncii 
și dragostei curate.

Șl tocmai acest fucru deoseb. ște 
fundamental acea peliculă sovie. 
tică de filmele burgheze. Cineaștii 
din Apus luau totdeauna dragos
tea ca un pretext pentru a arăta <a 
oamenii nici odată nu pot fi fericiți 
și toate strădaniile 1 >r re lovesc de 
o implacabilă fatalitate care i tâ
răște la fund. Conflictele de con
știință sunt de nerezolvat și-i ma
cină și doboară.

Se străduesc să mascheze tocmai 
cauza reala pentru care acești eroi 
nu-și pot găsi ferici ca. caută să as
cundă faptul că toată mizeria spi
rituală și descompunerea morală se

Note $i comentarii
Adoptând metoda de muncă a mun 

ciloiilor din fabrici și uzine care lu
crează pe bază <Je întreceri, cămi
nul cultural , N. Bălcescu” din Va- 
ța de Jos. în cursul a-eslei luni a 
provocat la întrecere căminele cul
turale din comunele Baia de piș, 
Ribița și Rișculița în ceea <. ■ pli
vește ac ivita ea formații or coia c, a 
echipelor leatrale și de dansuri.

Criteriile fixate suni: o creștem 
cantitativă și calitativă a progra
melor prezentate, precum și procu
rarea în cel mai scurt tfmp a u ivi 
aparat de radio pentru uzul în colec
tiv a popu ației mmiiloare local în
cadrate în cămin.

Consemnând avânlul pe care pe 
zi ce trece începe să-l îa munca 
artistică Ia țară sub îndrumarea or
ganizațiilor de Partid, această în- 
treccic constitue un exemplu demn 
de urmat și o inițiativă care va t e- 
bui desvoltată și permanentizată.

UNUL DIN FACOTRII care 
au contribuit la atragerea însem
natului număr de spectatori la 
premiera și spectacolele urmă
toare a farsei „O zi de odihnă” 
de V. Kataev, prezentată zilele 
trecute pe scena Teatrului Popo
rului din localitate, a fest acțiu-

(Conlinuare în pag. IlI-a)

Câteva sugestii

Pentru activitatea de viitor a cenaclului 
literar Maxim Gorki din Hunedoara

Lupta îndârjită a muncitorilor 
Irunedoreni pentru a îndeplini cu 
cinste sarcinile prevăzute de D.a- 
nul d.- Star se împletește strâns 
cu eforturile depuse pentru ridi
carea nivelului lor cultural.

Pe inia acestor prrocupârl — 
cu sprijinul direct al organizației 
de Partid și Sindicatului, la 1 lu- 
nedoara a luat ființâ de curând 
cenaclul literar >Maxim Gorki*. 
In acest cenaclu — având in ve
dere localitatea unde ființează și 
scopurile sale — trebuesc alrase 
și angrenate în centrul preocupă
rilor culturale, talentele tinere 
muncitorești care până in prezent 
nu au putut să se afirme tocmai 
datorită lipsei posibilităților exis

tente astăzi.
Se cuvine accentuată această 

latură din activitatea de viitor a

datorește craniului regim de cx 
ploalare capitalistă care a comer_ 
cializal oamenii 1 sentimentele.

Dar aceasta structurală deosebire 
Intre sisteme e de pr rducțte a di ter
minal fundamentala rfc -seb re Intre 
aria cinematografica din Apus și 
cea ,sovietica.

„Când trandafirul înflorește” pre- 
rinla valoare nu numai prin atmos
fera sănătoasă |x- care o împrăș
tie El se valorifică prin Înțelesul 
prin conținutul sau. filmul liind de
cât un imn închinat prîe eniei. P. ie- 
tenia sincera și indestruc ib.15 din
tre un tânăr cazah și uit tânăr 
lurcmen — isvorită din lupta co
mună pentru apărarea Patriei so
vietice. adică ceea e< consliiue b ina 
principală, reprezintă acei prieteni, 
dintre toate pap tarele d.n l)R.SS.

Plin dc un bogat conținut d • o 
frumusețe artistică desăvârși ă. „Când 
trandafirul înflorește” a transpus pi1 
ecranele noastre un crâmpei din 
viața nouă, p'ină de sănătate mo
rală a oamenilor sovietici

m. i. m

„URZICA”
Săptămânal de satiră și humor
Așa după cum arată chiar 

în »CuvântuI înainte*, din 
primul său număr apărut zi
lele acestea, ♦ Urzica* răs
punde unei necesități, necesi
tății de a descreți frunțile a- 
celora care zeci de ani, sub 
exploatarea capital stă n'au a- 
vut drep'ul la zâmbet.

♦ Urzica* își face din râsu 
sănătos o armă de luptă și 
sub acest raport îi găsește 
valoare.

♦ Sbaterea furibundă a im
perialismului... resturile bur
gheziei din țară, svârcolirile 
ei, leneșii, mincinoșii, îngâm
fați!, birocrații, lăudăroșii par- 
veniții,- panicarzii, timorații, 
sovinișt i pleșcarii, și alții de 
aceiași teapă vor fi des urzi
cați*. Iată subiectele din a 
căror tratare »Urzica« își 

cenaclului, întrucât la primele 2 
ședințe |>rezen(a și participarea 
tinerilor muncitori la desbaterea 
prob emefor de Creație liteia.ă, 
nu a fost in măsura in care tie- 
bula să fie

Deasemenea colectivul de con- 
ducere a cenaclului deopotrivă ca 
org. de Pa t i trebue să inlă- 
ture tendințele discuțiilor sterile 
și eventualul pen ol al transfor
mării in salon literar. Discuțiile 
purtate pe marginea producțiilor 
literare prezentate în cenaclu, tre
buesc să contribue la limpezirea 
anumitor confuzii ideologice și 
păstrarea vigilentă a principialității 
de clasă.

Luptând pentru realizarea prac
tică a obiectivelor de mai sus, 
cenaclul literar >Maxirn Gorki« va 
deveni un real mijloc de sesizare, 

| îndrumare și afirmare a talentelor 
| tinere, putând astfel sâ-și atingă 

scopul pentru care a fost creat.

La Lupeni s’a 
deschis filiala 

„Librăria Noastră"
In zilele trecute s’a deschis în 
localitate * Librăria Noastră* 
filială a centrului din Bucu
rești. având ca scop o vân
zare cât mai ieftină de cărți 
in folosul poporului muncitor-
♦ Lbiarta Noastră* și-a cuce, 
rit într'un timp sc irt o mare 
popularitate în rândurile nias- 
selor muncitoare din localitate 
și împrejurimi.

In afară de satisfacerea con
sumului curent al populației
♦ Librăria Noastră* aprovizio
nează numeroasele școli din 
împrejurimi și din localitate cu 
cărți din toate ramurile, cărți 
tcchnice, manuale școlare, lite
ratura, cărți ideologice crc.

face o sarcină. Și într'adevăr 
din primul său număr chiar 
toți acei »reacționari, chiaburi, 
soviniști, birocrați și alarmiști 
au început să-i simtă înțepă
tura fie prin scris, fie prin 
desen.

Dacă prin conținut ♦Ur
zica* reprezintă ceva cu 
totul nemai întâlnit desigur 
că și prin condițiile tehnice, 
deosebit de realizate și prin 
aceasta atractive, depășește 
tot ceeace s'a realizat până 
acum la noi în țară in această 
materie.

♦ Urzica* prin humorul său 
nou și sănătos, inspirat din 
cel sovietic, îmbogățește fără 
îndoială numărul celor mai 
bune dintre publicațiile noastre.
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DIN CÂMPUL MUNCM ăta.
însemnate economii de bani, ma
teriale și brațe de muncă, reali
zate printr’o interesantă inovație 
introdusă de maistrul Benedek 
AdalbertdfloUzina Electrică Lupeni

încadrați în întreceri socialiste
Muncitorii care lucrează la instalațiile 

necesare fabricării tanantelor dela Uzi
nele ,,Astra“-Orăștie muncesc cu elan 
pentru a termina lucrările la 25 Februarie

I Salariații Magazinului da 
Stat din Lupeni au pornit 
muncă pe bază de întreceri

Urmând rxeinp ul mineri) ir muii- 
<Hurii Maga/inu ui de blat .Val * 
Jiu u " din lupt ni au panii la in- 
ti n il MM ia’i-e iu mumă Ptiii'r* 
uit.i i fi u i aza :

La uzina electricii din Luț'cni, Li 
nenumărate rânduri caz inel care 
produc aburi pentru punerea în 
tune june a lui b gvi urătoarelor el c- 
trice. erau op ile din funcțiune din 

<auza (evilor cazanului, care sc în
fundă cu piatră.

La oprnea cazanului p utui cu
rățire. mult' d n țevi erau ini elite 
complect deoarece p i) c c ocănirea 
pentru a le pu ea disloca piatra depusa 
nu mai corespundea pie.iunii caranu 
lui ți măsurilor de si gu anță. Re
parațiile cazanului frâu f >»rte cos
tisitoare.

Pentru a înlătura aces.e neajun
suri, tov. Benedek Ada'bert, inai- 
■«tru în această uzină a construit ins-

încheind bilanțul primei luni 
de muncă în cadrul Planului

Muncitorii fabricei de ceramică 
din Baru-Mare au obținut 

însemnate depășiri de norme
Muncitorii fabricei de ceramică 

din Baru Maru au primit cu mțult e :- 
tuziasm Planul economic pe anul 
1919, pentru a cărui îndeplinire au 
pornit la muncă de întrecere so
cialistă.

încheind prima lună de muncă în 
cadrul Planului, muncitorii din Ba- 
ru Mare și-au făcut un frumos bi
lanț. La secția fasonare, programul 
de producție pe luna Ianuarie a fost 
depășit cu 69 la sută. Cele inai 
bune depășiri de normă din această 
secție au fost realizate de tiv. Cră- 
ciunescu loan 125 la sută; Danci- 
«ar Lascu 120 la sula; Brașovean 
Ernesl 100 la si;*ă; Mareea Gav.ilă

Construirea de aparate speciale pentru 
vulcanizarea benzilor de cauciuc

Maistrul Bara Ludovic dela secția 
electrică a Ate'ierelor Centrate Petro- 
șeni, a asigurat repararea la timp și 

în bune condițiuni a benzilor de 
cauciuc pentru preparații

La preparația de cărbuni din Pe- 
Irila se simțea foarte mult lipsa 
benzilor rulante de cauciuc, pentru 
transportul cărbunelui prin instali- 
țiile spălătoriei care din cauza rup
turilor accidentale nu mai puteau ft 
întrebu'u a e. Vuicaniza ea 1 :r nu pu 
tea fi făcută din lipsă de aparate e- 
leclrice speciale. în trecut aduse din 
străinătate. Și cons ruirea apara e'.or 
electrice nu se putea face din lipsa 
sârmei de nichel, cu un profil spe
cial.

Punându-se jzrcb’cma vulcanizării 
benzilor de cauciuc, maistrul Bara 
Ludovic dela secția electrică a A- 
telierelor Centrale Petroșani a cons
truit un mic laminor, cu ajutorul că
ruia, din sârmă mai groasă de nichel 
laminează sârmă cu profilul necesar 
confecționării plăcilor electrice pen
tru vulcanizare.

Prin confecționarea plăcilor de 
vulcanizare — care deasemenca ne
cesită o mare ate iție — maistrul 
Bara Ludovic a adus un mare aport 

'tala iile licee arc fi 1 i irji apel pro
venite din condensarea .burilor ce 
pila în fim liurie general arele de cU- 
re.il din nou |>cntru alimentarea ca- 
zanelor.

Prin această raționa'izn e repara
țiile de e ți întreruperile p ui elice 
a'e ca/a u ui au f ist inlllu ate, de
oarece apa obținută prin condensarea 
aburi'or odată folos (i iui m i con
ține piatră cari' să se <1- pună pe 
pereții ți pe țevile de (ieiberc ide 
cazanelor.

In felul acesta tov Benedek a 
realizat o însemnată economie de 
bani materiale și brațe de muncă, 
asigurând totodată funcționarea fără 
întrerupeie a uzinei electrice.

N. Gârbovt anu, 
coresp. voi.

95 la sută, etc. Muncitorii dela con- 
casoare au depășit programul de pro 
'ducție pe întreaga lună cu 28 Ia 
sul i. cei di la pregătirea combus
tibilului cu 36 la sută, iar la ca
riere, deși condiții'e de muncă sunt 
grele, muncitorii au depășit progra
mul de producție pe luna Ianuarie cu 
18 la sută.

Entuziasmați de aceste frumoase 
succese obținute în prima lună de 
muncă în cadrul, Planului, munci
torii industriii ceramice din Baru 
iMare au pvrnit la m.incă ca un a â11 
și mai mare, .pentruca în luna Fe_ 
bruarie bilanțul realizării r lor să 
fie și mai marc.

bunei funcționări a p-cpara(iei Pe- 
trila. deoarece b nzile de cauciuc pst 
fi vulcani zale la timp și în bune 
condițiuni.

Anunț
COOPERATIVA ÎN
FRĂȚIREA SALARIA- 
ȚILOR« CEfiTEJ caută

CONTAB ii 
AUTORIZAT 
pentru angajare

DIRECȚIUNEA

lai cadrul Planului de S'-.t p a- 
uul 1919 uzine c „Aslia” din <)- 
rășlie fostă imlustiie de razb iu 

sunt programate cu o însemn ita 
cantitate de Joiun c

In lalațille necesare prHiuce.li ta- 
natelor sunt iacă în cu s de cons. 
Irmție terminarea 1 r fiind ’ixită 
de Ministerul Industriei pentru 1 
Martie 1949.

Insa mun.ilorii dela betoniere, ca
zangiii care cm.truesc cazane uilașe 
trungarji dulgherii, lăcătușii și t ți 

ceilalți nnmciloiî care lucrează la n- 
cesle jnstalații au organizat Între
ceri socialiste In muncă, In cadrul 
cărora ,și-au luat angajamentul să 
termine insta ații e de tanante la 25 
Februarie

Astfel muncitorii delr uzinele 
,.Astra”-Orășlie, v r putea ob.ino 
succese în realizarea sarcinilor ce

Minerii dela Minele de Fier din Ghelar 
au îndeplinit sarcinile Pianului pe luna 

Ianuarie cu 4- zile înainte de termen
(Urmare din pag. l-a)

lună Ianuarie. In această zi ei au 
realizat și un plus d< 1 la sută 
peste norma Planului prevăzută pe 
Ianuarie.

Inlreceri’e s- laliste pornite d e- 
chipe'e frunta e au an'renat in mun
ca echipe din ce în ce mai nume
roase de'.a toa e orizonturl'e și dela 
tot mai multe abata e Echipelor 
fruntașe li s’au alăturat cele codașe,

Publicabune
Subsemnata Chitav'V Domnica. din 

orașul Hunedoara Slr. Vasile R. adă 
Nr. 29, cu respect vă rog să bine, 
voiți a dispune înd p ini ea forma
lităților Jegale pentru reconstituirea' 
următoarelor act'':

1) Aclul meu de naște e, fi rd 
născută în comuna Chilia Nouă 
’jud. Ismai'. în anul 191 1 li 1 > Maiu, 
din părinții legitimi Alexe și Agii- 
pina Sâlbu.

2. Act de căsătorie: f ind cisă- 
torită cu Chifaev Agafon. la di'a de 
8 Ianuarie 1931 în comuni Cil li.i 
Nouă jud. Ismail.

3) Act de naștere al f țiței mii.' 
Chilacv Mar a născ. 1935 Sept. 1 >, 
comuna Chilia Nouă

Piopim ca martori pe Act- hi 
llic. gardian la Poliția Hun ’doara 
și Luca loan mpneitor la Uzinele 
Hunedoara,, secția Cazane, d mi- 
liat în Hunedoara, slr. 9 tMai nr. 1 1

Cu stimă.
Chilacv Domnica

Noi. primul procuror al Tribu
nalului [leva.

In conformitate cu art. 3 d’n de
cretul lege nr. 4062 din 1940. in- 
vilăm autoritățile și persoanele care 
dețin extrasele actejor de m li sus 
sau alte înscrisuri referitoare la re
constituirea actelor ce sc cer riin 
pelițiunea de mai sus să Ie depună. 
Ia parchetul Țrib Deva.

Prim-procuror:
Dr. Vasile Brelan

Prlm-secretar;
Ion G. Băibieru.

le revin în cadrul Planului.
Chițcan Vasitu coresp. voi.

I iv rând pe bizâ dr inlieerri în
tre <*i pentru terminarea înainte de 
termen a in la'apikr necesare, pro
duceri d<* lanaii c dela uzind»- As 
lra”_Oraș‘ir. o scrie de muri hori 
obțin frumoase succese.

Ceh- mai mari depâșiii au f st 
rca izalr de tov. Stghedi Ștefan cart 
depășind norma cu GO la suta a 
întrecut fx1 tov Bo'do Ni.olarmcu cu 
o dtp!iț.irc de noimă de 50 la sutfi

Bota Cornel, coresp voi

In lupta pentru deoășirea Planului

Muncitorii și muncitoarele dela fabrica de tri
cotaje „Rahovo" Lupeni, depășesc zilnic normle

La fabrica de tricotaj; ,,Ra* 
liova" din Lupeni, muncitor i și 
muncitoarele au pornit la în'rc- 

ceri sociallte dela om la os

cari- au f dosit sprijinul din. t -i 
experiența fruntașii r. r u ind ca si 
ele i realizeze și chiar si d pa 
șeasca n rinele fapt care nu se in- 
t.împ'a înainte

Numeroase echipe au reuș I să 
trcaca dela d<: i-îrea spirad că a 
normelor la depășiri medii . e norme 
destul de importante ca e s'. u 
continuat zi de zl

Astfel, pe perioada 1 27 Ianua
rie. echipi Tuza Aron a lealizat o 
depășire medic de n mă de 127 
la sula Alic losif Băloi — vi 
86 la sul î. Lup loachim ci 75 Ji 
sulă. [febra A|xastol cu 74 li -mă 
și Cosma Vasile cu 70 la suta

începând dc'a 23 Ianuarie t ate 
echipe’e mineiilcr dela Glielar au 
începui lupta p-ntru îndeplinirea și 
<tepi«:rea n armei pe luna F.b u ri ■ 
In a.c.a l i zi alt f st date 100 lire 
in c mtul produc iei p. Feb nari.

lata echip.ee ca e au obținut ce", 
mai /runioase realizăii:

Echipa Nr 4—12 l m ;
Echipa Nr. 21—16 t ne;
Echipa Nr. 22—14 t ne;
Echipa Nr 41 —10 t .nc;

Echipce 4J 17 și 56. înt e 10— 
14 lone. I

Cea mai mare real zare a > b 
(imil-o echipa Nr 51 care a dat 
în aceasta zi o producție d< 20 
tone.

Țoale ejiipelc de ruin ri dela 
Glielar luptă cu avânt sp i' ă rea
lizeze cu cinste sarcinile ce 1 re- 
vi i în cadrul Planului pe luna Fe 
bruarie conștiente fiind că prin 
muica și râvna lor. oțelarii Oili Hu
nedoara vor pulea șă dea țării oț.l 
mai inu'l și de bună calitate.

NOTE Șl COMENTARII
(Urmare d'n pag. ll.a)

nea de lămurire dusă iu rându
rile populației muncitoare locale 
de către actori și pers >nalul tech- 
nic-

Acțiunea — în care s'au încadrat 
cu entuz ssin tovarășii actori —

rivare cumpiarat.<r sa le- t- 
lil rar d c juștiiii iob și tara r.- 
clamație ;

Marfa sa tic ținută permanent 
io ordine

Puni lua j a . la m rv 1
* Exrcu'area in: «mila disp« zi- 

lillor priii'uaie la bunul m< rs al 
muncii.

A' rajati în aceste înl ere 1 m'"i-
cilririi Magazinu'ui de Stat din Lu- 
I ni lu| G p« n ruca muma lor de «- 
.'•r >\irionare a munci lori or din l u- 
|>eiii sa se faca in cele mai bune 
condițiuni.

pentru mărirea produtivii.îții 
muncii, pentru reducerea procen
tului de deșeuri, pentru ca astfel 
să poată îndeplini planul cu suc
ces.

Astfel la secția de ciorapi, 
prir.tr'o mai bu.iâ organizare a 
muncii, prin întrebuințarea mai 
raționali a timpului de muncă, 
tov. Bădău Blisabeta depășește 
zilnic norma cu 73 la sută, N ță 
Marla cu 73 la sută. Popa M.i- 
rfa cu 70 la sută, iar un mare 
număr de muncitoare realizează 
zilnic depășiri mai mici. La secția 
de tricotaj, tov, Boicov Irma a 
întrecut norma cu 31,6 la sută, 
loncan Miron cu 25,74 fa sută, 
Uora 'v'icenț.u cu 25,5 la sută, 
< tc La secția bobina), iov- f <do- 
ranici Paraschîva deși este lucia- 
toate uc^u.'i, depășește zilnic n r- 
nta cu 45 l.i sută iar iov. Za- 
icski luluna cu 5.6 la sută.

Obținăud aceste fiumoase de- 
pișui de norme, muncitoarele și 
muncitori. Iruntași dela întreprin
derile „Rahova" din Lupenl dau 
exemplu de ielul cum trebue să 
muncească fi care muncitor din 
aceasta mtrependere pentru înde- 
p in rea Pianului.

Popovlcl Elena
coresp. voi.

Poșta redacției
F. UZIEL. Lup.ni .— Ciresp n- 

dcrtța d-'a'e, cu toate <a indcplii: -ș.e 
o seri, ac cablați o reținem p< i t 
viplitl ca c lipsită de a -tualiiat».

i Ceh’ scri e de d-la au mai fost c - 
l prinse în coloanele z arului ncsl u 
i fie sub rforma de știri fie ib
I formă de reportaj
I Ocupa-le in litiareie c 're
. dențe nu de situat a de a nm î-
i leva luni ci de -ittaii act :ală < la 

filatura ..Lupeni'' A Uă-n ■ fel 1 îi 
care se du c bila ia (■ tiu îrd țm- 
nirca și d pașirea I’ nu i-i <’c S at, 
cum sunt organizate Înt-v(er4e, c re 
sunt reziibatețe in rece i; r în muncă 
și |ip-u i e car. ;e u anifestă.

Așteptăm d ci să ce sc li c nf m 
angajamenlului luat

dat rezultate cât se pea 
pozitive concretizate prin m i ele 
număr de spettetcri recrutați din 
rândurile muncitorimi lămur te 
de finalitățile Teatrului Poporu
lui, mijloc deosebit de impertan; 
de educare a nnsselor prin rrt

echip.ee
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Declarația Ministerului de Afaceri Ex
terne al U. R. S. S. asupra Pactului At
lanticului de Nord a stârnit un puternic 

ecou în presa internațională
Puteinica Uniune Sovietică apără cu vigilență liber

tatea il pacea tuturor națiunilor
— subliniază ziarele cehoslovace

rului de Alaceri Streine so
vietic demască pe ațâțătorii la 
război care elaborează planuri 
fantastice de dominație mon
dială șt dovedesc oamenilor 
simpli din toată lumea că pu
ternica I Iniune Sovietică apă
ră cu vigilență libertatea și 
pacea tuturor națiunilor.

PRAGA, 1 (Rador) 
Declarația Ministerului de A- 
faceri Străine al LlRSS. a- 
supra pactului Atlanticului de 
Nord a provocat un 
interes 
I ubhce cehoslovace.

Ziarele subliniază în 
mitate că declarația Ministe

subliniind câ blocul occidental 
și pactul Atlanticului de Nord 
actualmente în pregătire, con- 
stitue o amenințare pentru po
poarele iubitoare de pace.

Federjț a Sinilcalâ Mondiali nu va p arde pentruci 
anumiți fruntași sindiciliști reacționari au pir Aslt o 

F.S.M. va exista și se va des- 
volta își va consolida planurile 
și va deveni din ce în ce mai 

puternică
Cuvântarea rostită la ședința C.E. al P.S M. de Soloviev?. 
secretarul Consiliului Central al Sindicatelor Sovietice —

mare
în rândurile opiniei

unani-

Comentariul# presei finlandeze
UEISINKI 1 (Rad r). — 21a. 

îee p ib ică dedicația Ministerului 
de Afaceti Strane al U R S Ș. s- 
supra pacu'ui Atlan t.ului de Notd

Ziarul „Tuekansan Sanamat’’ sub
liniază că această declarație dă In 
vi eag caracterul cr,minai al pJfi- 
licii duse de ce cu ile conducătoare 
ale puterilor occidentale. Indiferent 
de rezu ta ele conferinței d la Oslo 
— continuă ziarul — este un fap.t 
că amenințarea dc război din par
tea princ [ ador pueri ini eri liste 
i.’a âj |>1 .t atât de S andinavia cât 
și de Finlanda.

In ceeare p ivește Finlanda și sta
tele mici In eeieral. constatarea fă
cută la al 8-l< a Congres al Partidu
lui fomunlst din Finlanda c& ,,sta- 
le e mici își ’t r enține indepen
dența numai luptând în rândur le lr_ 
gărului democratic și antiimț ri i- 
list” rămâne valab lă

Colaborarea cât mai strânsă cu U- 
niunea Sovietică și (ăiie de demo-

Ecou! stârnit în presa 
olandeză

HAGA, 1 (Rador). Nu
meroase ziare olandeze publică 
în prima pagină extrase din 
declarația Ministerului de Afa
ceri Străine al IIRSS asupra 
pactului Atlanticului de Nord.

Ziarul »Het Parcye* scoate 
în evidență partea din decla
rație care arată politica agre
sivă a guvernului Mărci Bri
tanii, Franței .și celorlalte (ări 
marshallizate.

Ziarul »De Warheid* pub
lică extrase din declarație —

Presa imperialistă de 
peste ocean încearcă 
să tâgâduiască țelurile 
războinice ale Pactului 
Atlanticului de Nord

NPV yORK, 1 (Rarlor). 
Comentariile asupra declarației, 
M ni ’- iului de Afaceri Străine 
ui LiRSS cu privire ta pactul A- 
llanricutui de Nord constă părui 
acum mai mult în încercări de a 
tăgldul faptul că pactul caută să 
stabilească cu forța domnalia 
anglo-rjiTier cană a upra lumii șt 
să submineze Oiganizația Na
țiunilor Unite.

In acefaș timp — zaiefe în
cearcă să „dovedească" ca Uni
unea Sovietică ar fi aceea care 
poartă vina pentru actuala situ
ație mondială care ar face nece
sară formarea alianței occidentale.

Cores jondentul din Washing- 
ton al ziarului New-York Times 
— Hulen — declară că cercurile 
oficiale din 
onează să
in legătură cu pactul Allanticului 
de Nord cu toate acuzațiile so
vietice că accsl pact are de s. op 
să submineze dar și să stabilească 
dominația mondiala a glo-ameri- 
cană.

(Rad-jr). In cuvân- 
la șz-dința Comițelului 
I S.M Solov ev, se.

i lului C< n ral 1 Sinul

dreptul să declarăm acum 
certitudinea ca inia p la 
anului 1947 anumițl can
al Con-i'iul ii Sindicate- 

ai Congresului Or-

Statele-Urite intinț - 
continue negocierile

„Italia trebue să se ferească de a întră într’o 
intrigă de felul Uniunii Europene și de-a ac
cepta să se supună unui astfel de jug dacă 
vred să-și asigure independența și viitorul ei" 
Declarațiile lui Palmiro Togliatti, secretarul generai 

al Partidului Comunist Italian

Purtătorul do cuvânt al Ministe
rului de Extorne britanic caută 
să justifice tendința antisovietlcă 
h Pactului Atlanticului da Nord

ROMA, 1 (Rador) France, 
Presse transmite că înfr'un in- 
terview acordat ziarului Unita 
în legătură cu invita(ia făcută 
Italiei de a participa la Uni
unea Europeană — Palmiro 
Togliatti, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, a 
declarat între altele:

»Țara noastră trebue să se 
ferească de a intra într'o ase
menea intrigă și de-a accepta 
să se supună unui astfel de 
jug dacă vrea să-și asigure 
independența și viitorul ei«.

Calificând această uniune 
drept »o manifestare amenin
țătoare de politi a imperialistă 
tinzând nu să unească, ci să 
divizeze Europa și lumea și să 
pregătească noui conflicte, 
Togliatti a continuat: »Orga
nul care este rezultatul intrigii 
mperiahste dela .Londra, tic 

teamintește acordul răuîScator

ia nici un

în care guvernele reacționare 
ale sfintei alianțe au încercat 
cu un sezon în urmă să se 
ajute reciproc împotriva pro
gresului și a luptei popoarelor 
pentru libertate și democrație*.

Reamintind că guvernul nu 
are dreptul ă-j
angajament fără a consulta 
parlamentul, fruntașul comunist 
a încheiat:

>(Jn apel către țară se im
pune deși se știe că încă în 
timpul campaniei electorale, 
De Gasperi a promis solemn 
că niciodată el nu va face ca 
Italia să adere la un bloc*.

Citiți

iri fiecare zl
NjydKmkrl i

»t
Uf

1 (Rador). — Ziarele 
Duminecă acordă o

LONDRA 
britanice <le 
.mare atenție declarației Ministerului 
de Afaceri Slrăir.c sovietic asupra 
pactului Atlanticului de N. d dar 
numai „Obscrver” da un rezumat: 
al declarației pe o coloana Ct le
talii ziare ,.,-oduc numai câteva ba
ze din declarația sovietică, inso-, 
țite de amp'e comentarii.

Potrivit agenției Reukr la 29 la- 
nuuie purtătorul de cuvânt al Mi
ni Ierului de Afaceri Străine b:i 
lanic a coiren at declarata Miiise- 
rului de .Afaceri Străine al U.R.S.S. 
referitoa e la pactul A lin 'cui i de 
Nord.

Din știrea a<,’.iției rezultă >ă pur
tătorul de cuvânt nu a încercat să 
lagaduiască (. rtdin'a anii s vi ică a 
proeclau'ui pac. al A lanț icului de 
Nord și a căutat să justifice a- 
firmând că Uniunea Sovietică s'a 
îndepărtat dea politica de colabo
rare cu puleiie occidentale

In felul acesta pu tat-'i’-1 de cu
vânt al Miirs‘e.u ui Atace il r S răi- 
ne b it'n'c a <1 n.titrat în m d in-1 
lenționat declarații’e conducătmilor 
Sta u ui sovic ic a«nr i

■ I borm e i ' e c<!c
mc țipuse.

PARIS. 1 
tarea roxti.a 
Executiv al 
cretaruț Con 
calelor Sovielive a spus:

Avem 
cu toata 
sfârșitul 
ducători
lor LUilanice, 
ganizații or Industriale și ai 1 i-dera- 
ției Ain.iicane a Muncii au ihboiat 
comploturi îudrepta e împou.va u- 
nitâtii mi-caiii sindicale mondiale 
după instrucțiunile primite din cer
curi care sunt departe de a fi or- 
ganizațiuni sindkale. Complotiștii 
sperau că vor r, uși sâ exeludă din 
1 S.M toate sindicalee progresiste, 
sâ stabilească un c >ntr 1 asupra Fe
derației și s’o transforme în u- 
nealla patronilor și inspiratoiilor 
„p'anu’ui Marslrll’’

In Noembrie 1047 I ederaț 
dic i’ I Momi ala a înfruntat 
atac indiiptat impouiva sa 
p.>e/i-iilan ul a,r cri ,n Carey 
cciut ,a F S.M. sâ ia put - acl vâ 
,la reali/ar,-a „pianului MarshaU''. 
Un n u atac nsupra F S.M. a uim it 
in \ara trecuta de dita a easia In 
legătură cu conducciea și pditica 
F S.M.

In rfârsil, în Septembr c trecut 
F.S M. a fast a calâ din n m î î I - 
galura iii f>r bârna Berlin. Iu, șl a- 
ceia a inliințaiii d<-ț arian eniel, r in- 
dudria'e in cadrul FS.M. Toate a 
ceste motive nu au servit Insă de
cât.ca pin pretext.

Cil tn.r- aceetea renrezentartil 
Consiliului Sindicalelor Britanice nu 
erau încă gala să provoace o sci 
ziune în luna Svptemb ie Fi mai 
cran ocupați cu sistematizarea pa- 
nurilor lor și elaborarea metode
lor

In sfârșit. în Octombrie trecut, 
metoda a fost gâsi'ă in propunerea 
Consiliului General al Smdi alcl r 
Britanice de a se suspenda a tivi- 
latca FS.M Majori .ițea memb i|.,r 
Biroului Executiv s’au opus încer. 
când să convingă pe rcp-ezenlanfii 
Consiliului General al Sindicatelor 
britanice și ai CI O. că, p t ivit 
('.harței Riroului Executiv nu are 
dreptul să discute pr, blema exis
tenței Federaț ci deoarece un ase
menea drept aparține numai C n- 
gresului.

Conducătorii 
lelor Britanice 
declarat că ci 

seama de părerea majorității 
ei vor părăsi F derația i dife_ 
de hotărâri e 'Congresulu . 
înțelege dela sine cjî majoii- 
membrilor biroului execu iv nu

a Sin- 
|.riinul 
du li
căre a

Consiliului Sindica- 
și ai C.I.O.-ului au 
nu intcnji neiză să

Delegația sovK-tjcă — a spua 
Soloviev — crede <â prmelpiile care 
stau la țiaza F S.M. trebue să ră
mână Intru tilul in picioare FS.M. 
nu trebue sâ și Includă porțile in 
fata adevăratelor organizați uni sin
dicale Și singura restricție ce tre
bue introdusa costă în Împiedeca
rea intrării in federație a sindi
calelor fictiv, de tip fascist în
ființate de unele guverne pentru a 
(r r.o a o cin are in imidul ad-vâ
râtei-r sindicate F S.M nu tribae 
să rifuz o'i aci de inemb'U s n- 
dicafe' r britani,e americano-olan- 
drz • £.i a c< ,dulie circ ai d1 il .â 
ramâia Li cadiul I S M. C mit, tul 
I xeiulli tuln'e >a ac >rde ac, sloi 
organizații un loc de ici In organele 
execu'he ale F*derați«-i

Ac.ua'a -iluiție in < tnați nulă 
a spu . Solo.ieV — ‘cca'acte 1/rază 
p in n- b lizarea f i.'țelor re . iona e 
din tr.jt.ș lumea p intri c inp .nie 
orgaii/ala a intrigii lumi capi'a 
li-tc .;,\â d d’vpt sc..p .upriniarea 
forțelor d< morr t ei «1 pro.-resutui 
prin disvn'v rea bizivă a indi a- 
telor din ma, miilK- țări in ijntp. re 
frunta ii liidha iști sunt i-nrinși In 
ilegalii,i c «rin r'o ar.i'l > re a il- 
illate suzioniua în t ată lime.a. 
sprijinită de Departamentul de Stat 
al Sla'elor linie prin Fider ția A- 
mericană 
cinice al 
amenință 
li zaț i e.

A dizolva F.S.M -ul în as 
condiții ar însemna a trăda c'asa 
muncitoare a comite cea mai mare 
trădare din ist , ia ni.-Jrii m rrcltr)- 
rești Marea ilustră organ z Ic nu 
va pieri pentru ca anumili fruntași 
i id ca'bli reaefi n-,ri au păraslt-o.

Ea va exista și se Va di ta. ’ i 
va coniolida plinurile si va d ,eni 
din ce in ce mai pu'«mi:a.

Sindicalele Sovietice — a înche
iat Soloviev — au paili ipit în 
modul cel mai activ la c earea F. 
S. M.-ului.

Sindicatele Sovietice -cer mem " - 
brilor Comitetului Executiv sâ sus
țină F S.M și să o ajute mai d parte 
pe calea progresului

a Mun ii, prin t r 
a tâțll orilor la rfi/h 
să dtslru â jnirva;

știrile 
i care 

tivi.

m nea

LONDRA, <Kad?r). Fe
derația Consiliilor Sindicale 
din yorkshire a adoptat în 
cursul meetingolui anual o re
zoluție împotriva retragerii 
Consiliului Sindicatelor Britani
ce din Federația Sindicală Mon
dială, rezoluția cere Consiliu
lui Sindicatelor Britanice să 
revizuiască hotărîrea sa de a 
părăsi FSM

Comitetul regional al Sin
dicatelor l Inite a'e mecanici- 
1, r din Southail (Londra) a 
declarat în rezoluția sa că 
activitatea scizionistă a con
ducătorilor sindicatelor brita- 
•mec constitue >o măsură re
acționară provocatoare*. Co
mitetul regional a cerut ca 
executiva sindicatului mecani
cilor să însiste asupra revi
zuirii hotărîrii Consiliului Sin
dicali.or Britanice.

țină 
și că 
reni 

Se 
latca
au putut cccepla un asemenea dic
tat. Majoiitatea ,nemb ilor biroului 
executiv sunt de părere ca Federația 
Sindicala Mondială reprezintă cei 
mai mare real zare a clasei munci- 
loatc și că unitatea a fost . bți 
nul.. în cursul 
roasei ciocnii i 
muncitorii din toate 
vățal rfln propr a lor 
de de: I u-asă este 
clasei muncitoare.

Gli Gheorghiu-Dej Nr. 33.
individuale lunar iei 100 Colective (muncitori, țărani și intelactuali> lunar lei 80:

p i'.nli ații 
u a st;

|I

I 
I

unitatea
sălbatecii și sânge- 
cu fasci-mul. cârid 

țări'e au în- 
experiență cât 
d sm mbr.ir a
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