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Grupa sindicală — unita
tea de bază a mișcării 

sindicale
Ne mai despart câteva rile de 

alegerile iiudic.de ce vor incv|.<‘ la 
10 Februarie, in care oamenii inim.il 
sunt chemați să aleaga oameni ca e 
să coi\s|nmd.i inaiLor sarcini ce stau 
acum in fața mișcării sindicale

Aiuin, când principalele mijloace 
de producjie au fost smulse din 
gliiare'e capitaliștilor și trecute Iu 
stăpânirea statului celor ce mun
cesc. sindicatele nu in ii au de lup
tat împotriva exp oalațori o . ca Bu- 
joiu. Balș, etc Ele trebue să antre
neze massele largi de oameni ai 
mumii în realizarea mărețelor sar
cini trasate prin Planul de Stat pe 
anul 1949. folosind cea mai pater
ni a pârghie în ridcarei produic'.iii 
și productivității muncii, care este 
întrecerea socialistă

Sindicalele au r >lt 1 de a cunoaște 
și de a îngriji de îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, de trai, de ști
rea sănătății și de ridicarea nivelului 
de cultură al salariatului și fami
liei lui

Orgatfe'e sindicale au rolul de a 
urmări îndeaproape felul cum sunt 
îndeplinite prevederile Plinului, si 
arialbeze și să ceară aplicarea pro
punerilor făcu e de muncitorii pen
tru ridicarea productivi âții muncii 
ipentru introducerea de noul metode 
de muncă menite să ușureze efortul 
Inuncilorilor și să asigure realizarea 
unei producții mai mari; au rolul de 
a supraveghea stricta aplicare a nou
lui sistem de salarizare, bazat pe 
principiul: ,,fiecăruia după canlita- 
tea și ca ila ea muncii depuse”

Orga le.e sindicale au acum sarcina 
de a Conduce ' asigurările sociale, 
sarcină menită să apropie, să strân
gă și mai mult legătura între sin
dicate și massele de salariați Res
ponsabilii cu asigurările sociale din 
organe’e sindicale propun — în 
conformitate cu legea — ajutoare de 
boală, de nașlere, etc., pentru sala. 
riali; ei Irebue să activeze pentru 
prevenirea bolilor și a accidentelor, 
să se îngrijească de tratarea mun
citorilor bolnavi.

In gtneral. organele sindicale, au 
rolul de a antrena massele largi de 
muncitori, de a.i face interesați în 
îndep'inirea Planului, iar pe de altă 
parte de a se îngriji de ridicarea 

nivelului lor profesional, culturaL și 
de viață, de a se respecte cu slric- 
tețele legile ce privesc îmbunătăți
rea vieții muncitorilor, îmbinând ast

Răspunzând apelului minerilor fruntași 
pentru pornirea la întreceri social ste 

Numeroase grupe din mina Jieți— 
Lonea au pornit Ia întrecere înfre 

ele pentru depășirea normelor
,,Ca un singur om, toate grupele 

de mineri din Valea Jiului să p r- 
nească cu avânt în marea bătălie 
pentru îndeplinirea Planului. Să nu' 
existe grupă sau echipă cire s.î r.u 
lupte cu însuflețire în întrecerile 
socialiste. Valea Jiului să cloco
tească de elanul întrecerilor!” — 
așa sună apelul adresat de minerii 
fruntași Pop Ludovic — Petri a An- 
drica Ludovic—Aninoasa și Uliich 
Ștefan—Lonea, decorați cu Ordinul 
Mumii, tuturor mine.ilor din Valea 
Jiu'ui pentru a da țării cărbune mai 
mull mai bun și mai eftin

A-est apel a N st primit cu viu 
entuziasm de minerii din Lenei.

L-au discutat în ședințele orga
nizațiilor de bază, intrând sau e- 
șind din mină sau chiar în aba
taje. G'upe'e care de mai înainte 
se aflau în întrecere și-au sporit 
eforturile în muncă, iar alături de 
ele. altele noui au pornit la între
ceri. 

fel interesele salariatului cu cele al 
inii cprindci li de Stat.

Peittiu ndep'.inirt a cu succes a a- 
ceslor sarcini. în lumina iczoluții i 
din Deecmbiie a CC al l’M.ll. 
plenara C.G.M. a hotârît reinfiin 
țarea grupelor sindicale.

Grupa sindicală este unitatea de 
bara a activității mișcării noastre 
sindka t Ea *e inliiiițează pe prin
cipiul locului de muncă. In cazul 
nostru, fiecare grupă de mineri, e 
chipia de lucru dela suprafață, ate
lier, ele formează o grupă sindi
cală. Ea este condusă de un respon
sabil de grupă, ațulat de un res
ponsabil cu asigurările sociale și 
protecția niuniu

Mai multe grupe sindicale vor for
ma un se,tor salt o secție sindicală: 
io Întreprinderile cu un număr mal mic 
de muncitori cum sunt preparațiile 
Petrila și LuțPni. Atelierele Cen
trale Petroșani, etc., vor func(ina 
(cornițele de intreprindere), iar pe 
lângă fiecare exploatare vor func
ționa ca și până acum — co
mitete sindicale.

Alegerile sindicale vor Începe cu 
alegerea responsabililor de grup și 
a delegaților cu asigurările sociale 
în grupe'e sindicale. In această mun
că trebuesc aleși cei mii buni munci 
tori cei fruntași, care să dea celor
lalți exemplu de atitudine socialistă 
față dc muncă și față de proprie
tatea socialistă.

Responsabilii de grupe și dele
gații cu asigurările sociale din gru
pă Irebue să facă cunoscut și să an
treneze muncitorii în lupta pentru 
îndep'inirea prevederilor Plinului să 
cunoască și să lupte pentiu rezol
varea necazurilor ce-1 apasă pe fie
care muncilor din grupa sindicală pe 
care o conduce.

In preajma ședințelor plenare pe 
unități mici de muncă. în care vor 
fi aleși responsabilii și delegații cu 
asigurările sociale din grupele sin
dicale, minerii și celelalte categorii 
de muncitori din Valea Jiului tre
bue să se pronunțe asupra celor mai 
buni dintre ei, asupra celor mai 
devotați cauzei clasei muncitoare, 
pentrucă grupa sindicală este uni
tatea de bază a mișcării sindicale și 
ea pătrunde cea mai adânc în rân
dul masselor de salariați pe care 
trebue să-i antreneze în lupta ibă- 
reață pentru construirea socialismu
lui.

Astfel s’au provocat la întreceri 
grupe'e conduse de tov. Bogdan An
ton cu grupe'e tov. Oheorghe Va- 
sile și Coslea Gheorghe, grupa lui 
Berci Gheorghe cu a lui Colda Gh., 
grupa lui Danler Petru cu a lui 
Boci Alexandru, grupa lui Coslea 
Gheorghe cu. a lui Munte in V. 
loan; grupa lui Moslik Ludovic cu 
a lui Panzer Comei; grupa lui Rusu 
Aurel cu a Iui Colda Gheorghe j 
grupa lui Miclea loan cu a lui L'n- 
gureanu loan, iar grupa minerului 
Urlich Ștefan a chemat la între
cere pe cea a lui Pcp Ludovic din 
Petrila. Toate grupele din scctonl 
I al minei Jieți Lonei au chemat 
la întrecere grupele din sectarul I 
al minei Petiția.

In aceste întreceri, minerii din 
Lonea și_au luai angajamentul ca 
nici unul să nu rămână sub normă, 
să extragă cărbune de bună calitate 
și să realizeze economii de explosivi 
și material lemnos.
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Ne scrie tov. Silaghi Josif, șeful unei 
grupe diri sect. 4 al minei Petrila care 

se afla în întrecere cu grupa lui 
Andrica uudovic din mina Aninoasa 

Cum am reușit să depășesc 
norma cu 4O°lo în luna lan.

Grupa minerului Silaghi loan dela sectorul 4 al minei Pe
trila, e in întrecere socialistă pentru îndeplinirea programului de 
extracție, cu grupa condusă de tov. Andrica Ludovic, decorat cu 
,,Ordinul Munca" clasa I a, din Aninoasa,

In cursul lunei Ianuarie, grupa tov. Silaghi loan fi-a de
pășit programul de extracție, cu 40°lt.

Iată ce ne scrie tov. Silaghi loan, în legătură cu organizarea 
muncii în grfpa sa și felul in care a reușit să-ți realizeze 
inainte de termen sarcinile prevăzute de Plan.

împreună efl'grupa mea, compusă 
din 30 mineti; lucrez înlr’un aba
taj frontal din' sectorul 1 al mi
nei Petrila. Iacă dela 10 Ianuaric. 
hotăriți dc a îndeplini sarcinile ce 
ne revin In crșdrul Planului, am che- 
frnat la întrecere socialistă grupa 
tov. Andrica Ludovic, din mina A- 
ninoasa, decorșl cu „Ordinul Mun
cii” claa» I A

Noi știam că grupa Iui Andiica 
este o grupă fruntașă și pentru ca 
să nu rămânem în urmă, nu ne am 
mulțumit cu depunerea unui efort 
mai mare pentru ridicarea produc
tivității muncii, ci am trecut la 
aplicarea de noui metode în muncă.

Mai întâi, am introdus metoda dc 
mutare a crațerului *fără a mai fi 
demontat. Deși la început am în
tâmpinat greutăți, cum a fost pi- 
bușirea unei porțiuni din abalajul 
nostru, nu ne-am dat bâtuti. Am 
căutat care sunt cauze'e prăbușirii 
și am găsii că aceasta se datora 
faptului că sistemul vechiu de ar
mare nu corespundea metodei de 
exploatare prin mutarea crațerului 
fără a mai fl demontat. Am așezat 1 
stâlpii de armătură în așa f 1, în
cât să nu se mai producă alunecarea 
rocilor de deasupra — cauza pră
bușirii abataju'ui nostru. Acum, mu
tând craterul fără să-1 mii d mon- 1 
tăm. la fiecare schimb de 8 ore, | 
economisind munaa a 4 oameni timpi' l 
de 4 ore, ceeace însemnează o e-

>ntr’o scrisoare tri nisă muncitorilor șl tehnicienilor mineri d n Valea Jiului 
pentru a putea realiza Planul,

Muncitorii și tehnicienii dela O.S.M. Reșița 
cer intensificarea livrărilor de cărbuni

Ziarul „FLAMURA ROȘIE" organ al P. M. R. pentru Re
șița, în numărul său din 30 lunuarie a. c. publică următoarele ■'

Muncitorii și tehnicienii dela 
Otelăria Uzinelor Reșifa, preo
cupați de realizarea la timp a 
planului de producție, au luat 
in discuție zilele acestea pro
blemele legate de această prin
cipală sarcină. Constatând, că 
in ultimul timp goluri impor
tante survin in aprovizionarea 
uzinei cu cărbuni, iar pe de 
altă parte cochilele trimise dela 

conomie de 64 ore de muncă rea-c 
lizale în timp de 24 de ore. i

După aceasta am introdus încă o 
raționaipare. halaiul nostru, In 
lungime de 24 melii, era împărțit 
in 5 porțiuni egale în lungime de 
aproape 5 metri fiecare. Acele por
țiuni fâșii sau câmpuri cum l. 
mai spunem noi minerii — erau 
demarcale prin stâlpi de fir pentru 
armătură, Care susțin tavanul cu 
niște grinzi de fier așezate longitu
dinal, cu o lungime tot <1- 5 me 
tri. Pe o astfel de porțiune lucrau 
câte 2 mineri.
Acum noi nu mai lucrăm după acest 

(Continuare în pag. 11.a)

Muncitorul Rednic Vasile dela 
atelierul de grup Aninoasa a re
parat o pompă de apă aruncată 

la fler vechi
Pe una din galeriile minei Ani

noasa, lângă puful >Gh. Gheor- 
ghiu.Dejc, de aproape dai ani era 
aruncată o pompă «Worthington» 
pentru evacuarea apei din mină.

Cum lipsa acestor pompe era 
simțită în mlnn, tov Rednic Va- 

uzinele Vlăhuța-Odorhei nu sunt 
corespunzătoare calitativ, au 
hotărît să facă apel la munci
torii și tehnicienii din cele două 
sectoare de muncă, cerându-le 
tot ajutorul pentru a nu fi îm
piedicați în realizarea planului 
de Stat.

Redăm conținutul scrisorii 
trimisă minerilor:

Filiala ARLUS Deva 
a organizat 5 noui 
cursuri delimbarusă

In cadrul întrecerilor în 
care este angajată, filiala A. 
R.L.U S.-Deva a organizat 5 
noui cursuri de limba rusă. 
Ele sunt frecventate de un 
număr de 30 elevi și au loc 
la Deva, Cugir, Dobra, Hu
nedoara și Brad. Cursurile au 
fost primite cu mare bucurie 
de cursanfii care, prin frec
vența lor regulată dovedesc 
dorin|a de a învăța limba 
rusă.

Asemenea cursuri sunt pro
gramate a lua ființă și la 
Geoagiu, Orăștie, Simeria și 
alte localități.

S Muwteanu, coresp. voi

Citiți în pag. Il-a 
Teoria leninistă a 

imperialismului 
de A, Leonfiev

sile, muncitor 1a atelierul de grup 
Aninoasa, a făcut prin muncă vo* 
luntară, o reparație generală pom* 
pei aruncate.

Acum, pompa de apă funcțio
nează aducând un aport însemnat 
la buna desfășurare a muncii.

Către
muncitorii și tehnicienii 

dela Întreprinderile 
miniere

Petroșeni
DRAGI TOVARĂȘI.
încă dela începutul anului, no 

muncitorii și tehnicienii dela Ofe- 
tăria Uzinelor Reșița, am pornit 
cu hotărîrc la realizarea planului 
de Stat, pe anu1 1949. Ne-am în. 
sușit cu toții prevederile progra- 

(Continuare în pag. Ill.a)
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SPORTUL POPULAR
FOOr-BALL« X M

Crossul Popular de Ski, desfășurat Duminecă
6 Februarie, a desemnat campionii județeni

Categoria I. Copii.

1 Batory Ervin. Lupeni, 9'13", campion județean-
2. Vlad loan, Petroșeni, 9'59"-
3. Gestemberi loan, Petroșeni, 10'15".
4. Petrica Nicolae, Vulcan, 10'21".
5. Țimbalmoș Francisc, Vulcan, 10'32".
6. Vințan Nicolae, Vulcan, 10'44",

Categoria II. b*leți, 2000 m.

1. Kirr loan, Lupeni, 14'52", campioană județeană.
2. Moraru loan, Lupeni, 15'01".
3. Pardos loan, Vulcan, 15'05".
4. Ba(ai Teofil, Vulcan, 15'07",
5. Vreja loan, Petroșeni, 15'20".
6. Stoica Nicolae, Petroșeni, 15'31".

Categeria UI. fete, 2 500 m.

1. Bozsoky Rozalia, Lonea, 23'32", campion județean.
2. Onea Doina, Petroșeni, 25'.

Categoria IV. băieți, 5 000 m.

1. Kraghel IosiCPetrila, 28'10", campion județean
2. Anghel Andrei, Petroșani, 28'12".
3. Bâlea Petru, Lupeni, 28'16",
4. Cugerean Aurel, Vulcan, 28'52".
5. Stroia Gh. Lupeni, 29'19".
6. lonescu Teodor, Lupeni, 29'21"

Categoria V fete. 2500 m.
1. Gruber Rozalia, Lupeni, 20'35", campioană județeană
2. Halasz Iulia, Lonea, 20'50'.
3. Mihuț Victoria, Lonea, Lonea, 22'30".
4. Slavici Elisabeta, Lupeni, 23’30".
5. Balasz Elena, Lupeni, 23'32".
6. Nagy Brighite, Aninoasa, 23'38".

Sezonul foot ballistic 
a început

Jiul-1. S. S.
Hunedoara 5-0 (3-0)

In primul inatih al sezonului did- 
zlonara A JIUL a întâlnit in joc 
amical. Duminecă G Februarie, la 
Petroșeni. echipa I.S.S. Hunedoara 
din Divizia C, de care a disțnt» 
cu categoricul scor dc .5-0 (1 0).

Cu tot timpul friguros și terenul 
acoperit de zăpada. întâlnirea a a- 
lias un public destul de numeros, 
care a (inul să verifice forma to
iului ce va reprezenta Valea Jiului 
în viitorul campionat al Diviziei 
Na(ionale A <

In cele 90 minute de joc. gazdele 
care au utilizat și pe Andrei Ra- 
dulescu, nu au reușit să arate prea 
mult In schimb lSS.iștii. cari au 
utilizat ți ei pc Salam, au pus în 
nenumărate rânduri iu pericol poarta 
ap.ărata de Nemeș In repriza II a. 
în special, când în formația Jiului 
au qcarut câteva elemente tinere, 
oaspeții i u atacat pu ornic d nu
mai datorită ghinionului și formei 
bune a lui Nemeș nu au puiuț 
marca

De!a Jiul s’au remar.al — în afară 
de Nemeș — Andrei Rădulescu. care 
prin mobilitatea lui și clarviziunea 
jocului, a creiat faze frumoase, f’.- 
nait și Costică Marbiescu

Puuclele au fosă înscrise de An
drei Rădulescu, Nemeș (11 m) 
Cricovan. Morar șl Paraschiva

O notă bună îi revină antrenorului 
grupării I S.S., Schwartz. a cărui

1 echipă a atras admirația publicu
lui din Petroșeni.

Ne scrie tov. Silaghi, șeful unei grupe din secorul 4 
al minei Petrila care se află in întrecere cu grupa 

lui Andrica Ludovic din mina Aninoasa:

Cum am reușit să depășesc 
norma cu 40° o în luna Ianuarie

(Urmare din pag. l-a)

sistem Am împărțit abatajul in 4 
porțiuni lungi de câte 6 metri p 
care lucrează tot câte doi mineri 
făcând astfel o economie de doi 
mineri pe fiecare schimb de 8 ore. 
iar pe întreaga grupă am econo
misii 6 oameni, deoarece In loc dc 
5 fâșii avem numai 4 Prin lun
girea benzii dela 5 la 6 metri cei 
doi mineri pot acum să muncească 
din plin tot timpul programului d 
lucru realizând o productivitate ri
dicata celei din trecut.

Dar nu numai atât. Reducând nu. 
mărul de fâșii, am redus și numărul 
grinzilor de fier pentru susținerea 
tavanului dela 5 la 4, tar stâlpii de 
fier pentru armătură au fast re
duși cu 21, economisind astfel tim
pul ce-l întrebuințam înainte pen
tru montarea și demontarea lor, pe 
care acum îl întrebuințam pentru ex
tragerea cărbunelui.

Plin introducerea acestor raționa 
lizari. am rea izat o mare economic 
de timp la lucrările neproductive, 
care. întrebuințat pentru extragerea 
cărbunelui ne-a permis să realizam 
depășiri zilnic, de normă de 4U la 
sula fără sa depunem eforturi mari 
ci din contră, cu eforturi mai miei.

Totuși nu putem spune că am 
muncit tocmai bine Am arătat ca 
noi suntem in întrecere cu grupa tov. 
Andrica Ludovic din Aninoasa Insă 
n’am organizat întreceri interne ?n_ 
tre cele trei echipe din grupa noas
tră. care lucrează in schimb de 8 
ore; n’am organizat întreceri în
tre echipele simp’e de câte 2 mi
neri in cadrul accluiaș schimb cum 
fac minerii din grupa tcv. Damian 
loan din Lupeni, cari, lucrând în 

felul ace,ta realizează depășiri de 
norme înlre 60 la suta. Acest lu
cru Ircbue să-l tăcem și ml. , -

Faptul că realizând o depășire de 
10 la suta in luna Ianuarie am in
ii ecut grupa lui Andrica, nu trebue 
sa ne mulțumească Nu Ircbue sa ne 
oprim aici Prin perfe.-ționarea m - 
todclor după care lucram, organiza 
rea inlreceriloi de tip superi | intre 
echipele simple ale accluiaș s hi-nb 
precum și intre cec trei schimburi 
executarea intr’nu timp mal scurt a 
operațiilor de mutare a craterului/ 
de răpire și montare a stâlpilor de 
fier, precum și prin utilizarea cât 
mai rațională a timpului dc lucru, 
vom putea obține rezultate și mai 
bune in lupta noastră pentru o pro
ductivitate ridicată, pentru 'îndepli
nirea înainte de termen a sarcinii r 
ce ne revin in cadrul Planului

biiaghi iosif,
țel de fl'Upfi [o tcc'o ul IV 

al miori PeUil i

Executăm

ștampile
Adresați-vă (a Adm. ziarului 

„Zori Noi" Petroșeni, strada 
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V, I. Lcnin și-a construit analiza 
imperialismului pe temelia de gra
nit a analizei bazelor capitalismu
lui, făcută de Marx în „Capitalul'’ 
Lucrarea lui Lenin despre imperia
lism este o continuare directă a o- 
perei principale a lui Marx In ea 
se arată câ stadiul monopolist este 
rezultatul inevitabil al desvoltării 
societății capitaliste, că el s’a năs
cut prin acțiunea legi or fundamen
tale ale capitalismului Dc altă 
parte, acest stadiu posedă particu
larități care îl disting d- stadiul 
precedent din viața societății bur
gheze Pentru înțelegerea procese
lor, care se petrec în sânul capitali - 
mului modem, cunoașteiea legilor 
descoperite de Marx în „Capita
lul” nu mai este suficientă. Pen
tru aceasta trebuiau cunoscute și le
gile descoperite de Lenin și S alin 
,în lucrările lor, consacrate cercetării 
capitalismului monopolist și anali
zei crizei generale a capitalismului.

Lenin a arătat că ..Nici Marx, nici 
Engels n’au trăit până în epoca 
imperialistă a capitalismului mon
dial, care începe abia în anii 1838- 
1900”.

.Ultima treime a veacului al 19- 
lea a marcat trecerea la noua epocă 
imperialistă”. Cât despre „înlocui
rea DEFINITIVA a capitalismului 
vechiu prin cel nou”, ca a avut 
loc în Europa Ia începutul secolu
lui al 20-lea. i

Sintetizarea științifică a uriașului 
material istoric prelucrat de Lenin. 
l-a dus la concluzia că în jumătatea 
de secol, care a trecut dela apari
ția „Capitalului” lui Marx, socie
tatea burgheză a intrat într’o nouă 
fază a desvoltării sale. înainte, mar
xiștii presupuneau că între capita 
lismul întemeiat pe concurența li-

Teoria leninistă a imperialismului
de A. LEONTIEV 

mombru corespondent al Academiei 
de Științe a U R. S. S.

beră și orânduirea socialistă nu va 
fi nici un stadiu intermediar. Mer
sul real al istoriei n ’a confirmat 
însă această presupunere, lucru care 
pentru prima data a fost descope
rit de Lenin.

In decursul desvoltării sale, capi
talismul a trecut la o nouă fazi 
mai înaltă, la stadiul monopolist, 
stadiul imperialismului. Demascănd 
netemeinicia afirmațiilor teoreticie
nilor burghezi și social-reformișli. 
Lenin a descoperit că imperialismul 
este nu numai particulari'ațea ca
racteristică a poLiticii externe a 
marilor puleri capitaliste, ci că de 
fapt însăși această direcție a poli
ticii externe â statelor moderne 
este rezultatul transformărilor esen
țiale. care au avut loc în domeniul 
economiei societății burgheze. A- 
cestc transformări, care constau în 
domnia monopolurilor se află la 
baza luptei foarte ascuțite dintre 
state, luptă care duce inevitabil la 
ciocniri armate de proporții fără 
precedent. De aici decurge conclu
zia că pentru salvarea omenirii de 
pieirea în focul războaielor nimici
toare. există un singur drum : dru
mul lichidării imperialismului, dru
mul nimicirii robiei salariate capi
taliste.

In lucrarea sa „Imperialismul — 
stadiul cel mai înalt al capitalismu
lui”. Lenin a demonstrat prin ana
liza sa științifică că imperialismul 
reprezintă treapta cea mai înaltă și 

cea mai din urmă în desvoltarea ca
pitalismului. epoca decăderii și pră
bușirii sale. însăși trecerea Ia im
perialism a marcat drumul capita
lismului spre decădere. Lenin a do
vedit că imperialismul este ajunul 
revoluției socialiste a proletariatu
lui. că primul războiu mondial și 
Marea Revoluție din Octomb ie în 
Rusia au marcat începutul epocii 
crizei generale a capila'ismului, e- 
poca morfii sale.

EI a arătat pentru prima dată 
că avem deaface nu cu fenomene răz 
lețe. nelegate între ele, ci cu un 
lanf de transformări, care alcătuesc 
un tot indivizibil. Lenin a desvă- 
luit legătura și relațiile reciproce 
dintre particularitățile economice 
fundamentale ale imperialismului 
Prin aceasta el a desvăluit pentru 
prima dată natura adevărată și e- 
sența drumului capitalismului în 
desvoltarea sa.

Lenin a făcut pentru prima dată 
analiza științifică a categoriilor e- 
conomice noui proprii capitalismu
lui monopolist. în special a mo
nopolului. capitalului financiar, ex
portului de capital. Dacă ar trebui 
dată cea mai scurtă definiție a nou
lui sladiu din desvoltarea societății 
capitaliste a spus Lenin, acesta ar 
putea fi definit drept capitalism 
monopolist.

Domnia și jugul monopolurilor cu
prinde sferele hotărîtoare ale vieții 
economice Puterea monopolurilor 

se manifestă în domeniul producției, 
ca și în acel al comerțului și al 
creditului Noile fenomene din viața 
societății capitaliste nu sunt ta 
fond altceva decât forme diferite 
de manifestare a monopolurilor. Mo
nopolurile pun stăpânire pe isvoa- 
relc de materii prime, pc piețele 
de desfacere, pe sferele de acțiune 
ale capzilalului Monopolurile tind să 
ia complet în mâinile lor cadrele 
științifice, mâna de lucru calificată, 
mijloacele de transport ș.a.m.d. Nu 
există niciun domeniu de viață e- 
cononiică. unde să nu pătrundă mâna 
monopolurilor.

Ridicându.se ca o suprastructură 
a vechiului capitalism, capitalismul 
monopolist nu desființează contradic- 
(ii'e proprii acestuia: anarhia în pro
ducție. anarhia legilor, pieții, cri
zele ci complică și adâncește si 
mai mult aceste contradicții Căci 
domnia monopvo'.uri'or. desvoltându- 
se pe baza concurenței libere si în 
virtutea legilor ci. face anarhia în 
producție și mai ascuțită și mai 
distrugătoare.

Lenin a arătat că trecerea la im
perialism a însemnat adâncirea tu
turor contradicțiilor societății bur
gheze până Ia limila extremă și 
nașterea unor noi antagonisme și 
mai puternice. El a arătat că impe
rialismul reprezintă capitalismul în 
putrezire, capitalismul parazi'ar, a- 
gonizant. că capitalismul în stadiul 
său monopolist a ajuns demult ma

tur pentru revoluția socialistă a pro
letariatului. Prin aceasta teoria le
ninista a imperia ismului a Înar
mai proletariatul cu perspectiva 
clară a luptei pentru eliberarea de 
sub jugul capitalului a trezit în 
el credința în forțele sal.-.

La fel cum Marx și-a elaborat 
teoria sa economică in luptă neîm
păcată împotriva apologiei burghez® 
și a criti.ii reicționate mici bur
gheze a capilalismu ui t t asa Le
nin șl Sla in au eLab >rat teoria ca
pitalismului monopolist in luptă ho- 
lărîtă și necruțătoare atât împo
triva apărătorilor fă iși ai imperia
lismului cât și împotriva dușmani
lor clasei muncitoare intesmântați 
în toga prietenilor ej. Teoria I ni- 
nisla-s'.a inis ă a i rpcrialișmului s’a 
formal și s’a întărit in lupta împo
triva trădătorilor so iilismului din 
lagărul Internaționalei a ll-a. împo
triva tcore icieni'cr renegați de ti ul 
lui Kautski a continuatorilor lor 
— Troțki Buha-in și ?I*i dușmani 
de moarle ai socialismului și ai 
clasei muncitoare

Deosebirile fundamentale dint e ca 
pitalismul monopolist și capitalul 
monopolist au fest definite de I. 
V Stalin în modul următor:

..In ce constă deosebirea dintre 
capitalismul vechiu monopolist și 
capitalismul nou. monopolist, dacă 
vrent să exprimăm ace?stă de s bire 
in două cuvinte?”

,,Ea consta în aceea că desvoltarea 
prin concurență liberă a fost în
locuită cu desvoltarea prin uniuni 
monopoliste uriașe ale capitaliștilor, 
că vechiul capital „citilizat”, .pro
gresist” i_a luat locul capitalului 
financiar, capitalul „în putrezire”, 
că lărgirea „pașnică” a capitalului 
și extinderea lui asupra teritoriilor

i

Ridic%25c3%25a2ndu.se
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CÂMPUL MUNCIJLlfc
Reparând două motoare aruncate la fier vechi

Electricianul Micle Friedrich a pus în 
funcțiune două locomotive electrice 
pentru transporturi în mină

1 a Atelierele C entrale re- 
troșeni, au lost aduse două 
locomotive electrice pentru 
remorcarea vagonetelor în mi
nă, care nu mai puteau li în
trebuințate din cauza defectă
rii și suprauzurii rotoarelor

Cum aceste rotoare nu pU' 
teau li înlocuite din lipsă de 
altele noui, electricianul Miile 
Fridrioh a luat două rotoare

aruncate de mai mulți ani la 
iier vechi, pe care muncind 
voluntar, peste program, le-a 
reparat și bobinat din nou.

Prin repararea celor două 
locomotive s'a adus un aport 
însemnat bunei funcționări a 
transporturilor subterane, de 
care depinde desfășurarea în 
condiții optime a muncii pen
tru extragerea cărbunelui.

Propunerea muncitorulut Borza Lucian dela 

preparațla , Vasile Luca“ Lupenl

Motorina întrebuințată la spălarea piese
lor poate fi folosita pentru combustibil

Lupta pentru realizarea 
unui sever regim de econo
mii in produefie, devine pe 
zi ce trece o preocupare de 
frunte a muncitorilor din 
toate locurile de muncă.

Astfel, tov. Borza, Lucian 
electrician la uzina elec
tr ică din Lupeni, a propus 
că motorina ce se întrebuin
țează pentru curățirea di
feritelor piese și a cuzineți
lor dela diferite mașini și

instalații dela spălătoria de 
cărbuni „Vasile Luca" din 
Lupeni să nu mai fie arun
cată, ci să fie întrebuinfată 
pentru încălzirea cazanelor 
ia uzina electrică.

Prin punerea în aplicare 
a acestei propuneri sar re
aliza zilnic o însemnată e- 
contmie de combustibil.

Rivetea Ion, miner 
coresp voluntar

In luna Ianuarie

Muncitorii $i Inimii 0.1M. fle$i|a ier 
inimii™ livizilor lin cărbuni

Datorită eforurllor depuse In 
cadrul întrecerilor socialiste, nu
meroase grupe dela urna |ic( — 
Lonea. in luna ianuarie și au de
pășit normele.

Astfe1 grupele iov. Tatuași ran 
cisc a depășit norma cu 107,3“/,, 
Marian loan cu 106%. Stoicescu 
D. Ion cu 74,6’/., Stolinger Ala- 
dar cu 31,7%, Parizec Carol cu 
30,4%, Stângă Vasile cu 30%, 
Bura Simion cu 26° 0, Sularea 
Nlcolae cu 23,33%, Colda llie 
cu 20%, Terioc Anton cu 18,66% 
tln mare număr de grupe au rea 
lizat depășiri de norme apropiate.

Aceste depășiri au fost obți
nute înfruntând condițiile grele | 
de muncă, create de exploatarea j 
rudiment >ră a cărbunelui din 
această mină.

„ZORI NOI**
primește mică și

mare publicitate

„libere” a fost înlocuită de des- 
vollarea prin salturi, de desvoltarea 
prin reîmpărțirea lumii deja impar- 
Iile, pe calea ciocniri or militare în
tre grupurile capitali; e că vechiul 
capitalism, care în general s’a d^s- 
voltat pc o linie ascendentă a Iest 
enlocuit, prin urmare, de capitalis
mul agonizat de capitalism.! care 
ee desvoltă în general pe o linie 
descendentă”.

Teoria leninistă a imperialismu
lui a fost în mod genial fundamen
tată și prelucrată în operele lai 1. 
V. Slalin. In aceste opere, care au 
desvăluit importanța istori a mon
dială a marilor descoperiri ale lui 
Lenin. aceste descoperiri sunt des- 
voltate din toate punctele de ve
dere.

I. V. Sta in a desvăluit însemnă
tatea istorică mondială a teoriei le
niniste a imperialismului și con
cluziile care decurg din ea în le
gătură cu posibilitatea victoriei so- 
■cialismu.ui înlr’o singură tară. El 
.a arătat că această concluzi • a ni
micit ideile învechite cu privire la 

■căile de înfăptuire a socialismului, 
înlocuind-o cri noua învățătură a- 
supra revoluției socialiste, corespttn 
zăloare epocii istorice schimbate.

Opere'e lui f. V. Slalin îmbogățesc 
“teoria leninistă a capi aiului mono 
polist cu sinteza științifică a gi
ganticei experiențe câștigate în des- 
voltarea istorică din ultimii 30 de 
ani și în special din perioada care 
s’a scurs dela moartea lui Lenin

I. V. S'a in a desvăluit particula
ritățile și tendințele desvoltării ca
pitalismului în perioada crizei sale 
generale. Analiza crizei genei ale a 
capitalismului. făcută de Slalin, înar

mează popoarele din întreaga lume 
cu înțelegerea strict științifică a 
proceselor care se petrec în sistemul 
economiei mondial* a capita ismului.

I. V. Sla'in a făcut o ana iză mar
xistă științifică a fascismului, o- 
drasla cea mai monstruoasă a reac- 
țiunii iinperia.ide și a forțelor l.ii 
nimicitoare. Fascismul însemnează- 
nimicirea ultimelor rămășițe ale li
bertăților burghezo-democratice. re. 
gimul leroarei și al obscurantismului 
înăuntrul țării, a politicii aventu
roase de agresiuni și ra.boaie îi 
afară. încă în 1936. S alin a demas
cat cec două focue ale p ricol lui 
de războiri: Japonia la Rasă il și 
Germania la Apus

In (imțul Marelui Răzb iu de A- 
părare a Patriei împotriva cotro
pitorilor hi.leriști, conducătorii po
porului sovietic. I. V. Salin a îna - 
mat poporul cu cunoașterea exactă 
a naturii dușmanului său. a părți or 
lari și slabe ale acestuia. El a des
văluit par iculari ățile imperialismu
lui hillerist. arătând că Iii 1 ‘rișlii 
sunt cei mai prădalnici imperialiști 
dintre toți imperialiștii lumii. El a 
făcut o analiză marxistă științifică 
a originii și caracterului celui de 
al doilea războiu mondial I. V. 
Slalin a arătat că acest răzb iu n’a 
fost întâmplător, ci a lsbucnit c i 
un rezultat inevitabil al desv ltării 
forțelor economice și politice mon
diale pe baza capitali sinului mono
polist modern, că, el a luat naștere 
ca rezultat al celei de a doua crize 
a sistemului economiei mondiale a 
capitalismului la fel cum în urma 
primei sale crize, a luat naștere 
cel dintâi războiu mondial

Al doilea războiu mondial n’a fost 
însă o copie a primului Dela bun 
începui, el a avut caracterul unui

(Urmaie din pag. l-a) 
inu'ui de produție murite consi
derabil in acest an, căci planul 
economic estț; al nostru, al tutu
ror oamenilor muncii făcut pentru 
bună starea crescândă a noastră, 
pentru construirea bazelor socia
lismului la noi in țară Cei roii 
buni oțelari dtla noi, ajutați • !.- 
Pamd. -u pornit la întreceri sub 
lozinca »o șarjă pe schimb, oțel 
de hună calitate», lozincă care a 
mobilizat la acțiune pe muncitorii 
deta oțelâriile din întreaga țară. 
Luptând cu greutățile, in primele 
15 zile ale anului am reușit să 
ne îmbunătățim munca și să de
pășim planul cu 6 la sută

Realizarea planului e îngreu
nată și periclitată de întârzierea 
livrărilor de cărbuni c<* ne sunt 
programați dela Petroșeni și L u- 
penl. Neindeplinlrea programului 
de livrări pe lunile Noenibrie și 
Decembrie 1948 când am pri
mit cu cca 10 la sută mai puțin 
decât cantitatea programată a 
dus la epuizarea stocurilor de 
cărbuni și ne găsim a^isea in si
tuația de a folosi numai bricheți 
pentru a umple golul cauzat din 
lipsa cărbunilor. Ori pe lângă 
faptul că sunt mai costisitori bri- 
chețil întrebuințați fără amestec 
cu cărbuni, produc un gaz de 
calitate inferioară ceeace prelun

gește durata șa jelor și îngreu
nează lupta noastră pentru o pro
duci e ridicați.

Pe de altă parre nici mărim a 
cărbunilor nu este cea potrivnu, 
cca 20 25 la sută din totalul
livrat este sub dimensiunea re
glementară de 20—40 mm. așa 
că un procentaj mult prra mare 
de cărbuni este inutilizabil

DRAGI TOVARĂȘI

Facem un apel călduros la voi 
să interveni)! <u toată hotărirea 
pentru a îndrepta aceste stări 
de lapl. Neindeplinirea la timp 
a programului de livrări, de 3. 
șirea procentului de cărbuni rie- 
utilizabdi, atrage după sine îo- 
Irânarea producției de oțel, rare 
la rândul ei periclitează îndepli
nirea planului intr'o serie de alte 
industrii, vă rugăm să cercetați 
cauzele acestor lipsuri și să ne 
răspundeți prin realizările d.voas 
tră, prin asigurarea cu cărbuni 
și prin aceasta a bunel funcțio
nări a Oțelirki Uzinelor Reșița.

Petru lovan, topitor, Nico'ae 
Ardeleanu, membru al comitetu
lui de fabrică, lng- S Iviu Sepi, 
Mirel M-liuț, prim muncitor în 
ha’ă, Fiat Petru II, țepilor, Țâ- 
ranu Radivoi. topitor, Sebasua t 
Mazilu, prim maistru, Ion Giu- 
raș, șei normator etc.

POȘTA REDACȚIEI

războiu antifascist eliberator, care 
și.a pus ca una din saruni restabi
lirea liberia ilor democratice distru
se de fascism.

Uniunea Sovietică a inderlinit ro
lul hotărî,or în nimicirea focar, lor 
principale ale agresiunii mondiale. 
O consecința din cec mai importante 
a celui d. al doilea râ/boiu mon
dial a fost slăbirea și mai mare a 
capitalismu ui adâncirea și mai mult 
a contradicții or sale ascuțirea mai 
departe a crizei generale a capi 
lalisinului.

Decenii e care au trecut dela crea 
rea operei lui Lenin. „Imperialismul 
— stadiu) cel mai înalt al capita
lismului” au fost pline de eveni
mente din cele mai mari în istoria 
lumii. In această perioada a avut 
loc: primul războiu mondial Marea 
Revoluție Socialistă din Octomb ie 
din Rusia victoriile de importanță 
istorică mondială ale construcției so
cialiste în Uniunea Sovietică. și. 
însfârșil, al doilea războiri mondial 
și marea victorie a Uniunii Sovie
tice. In condi juni c acestei epoci atâi 
de bogate în evenimente de importanță 
istorică mondială, teoria l-.ninistă- 
stalinistă a capi a!isinu|ui monopo
list a făcut față in întregime tu
turor încercărilor. Viața a confirmat 
Necontenit juslețea ei

In sectorul nostru, când toate dru
murile duc spre comunism, teoria 
leninislă-sta'inis ă a intpe iațișmului 
înarmează poporul sovietic .lașa 
muncitoare clin întreaga lume, toate 
forțele progre-iste ale omenirii cu 
cunoașterea științifică precisă a dru
mului luptei cu succes împotriva im. 
perialismului. al luptei pentru sdro- 
birea poziții'or lui. pentru elibe
rarea popoarelor de sub jugul reac- 
țiunii imperia'iste,

HISER IULIANA — CFR Live- 
zem Corespondența trimisă nu 
pom fi |,ub i. ită pentru moi.ul ci 
nu conține nici un fapt ciocret 
din locul respectiv de munca

A luptam sa ne șerif despre f iul 
cum decurge inu ;< a in stafia Live- 
zeni. cum -e inun.cșle pen<fu În
deplinirea -ar. inî'or in cadrul Pin 
nulul

JURJc MARIA — CFR — P 
troșeni — Corcsi ondenta trimisă 
sufere de acelea-i llncurî ca și cia 
de mai sus.

Te rugam sa ne scrii cum se 
desfășoară întrecerile si iiliste d s- 
pre caic vorbești cum sunt ele în
drumate și organizate de către Org. 
de Partid sindicat și comisia de 
întreceri

GROPEANU REMUS — ! uf ni 
Corespondenia trimisă referitor la 
succesele minerii r care lucrează cu 
crațere sovietice a 1 st pub leală

S rie.ne și despre felul cum mun
cesc minerii din Lupeni cu cio
cane de abataj, perforatoare și ha. 
venze sovietic.

PiipttVICI El FNA — Fabric» de 
Tri. ,l»|c Rahova” Lupani -- Cu
re-, undenta refe is.jrr la d-păși t'.e 
de n<.rma (a- luna Ianuarie » f.^t 
publicata

Te rugam a ne uri cum îți or
ganizează munca o lncr»U,sie f un- 
ta-a. tare sunt met drle de murael 
p in care reu- -le -a b rină d pa
firi in-imnaic de numii Ar fi de 
dorit ca ac.-a-t» c, e-p rdentă si 
(ie -erisli chiar de muncit are» frun
tașa

P. BARBAROȘIE, Lupeni — Q e- 
dem ca prin prcb'ema pe care o 
ridica știrea trimisa in legături ca 
întrecerile in școala ar tribul să 
revii asupra ei u date mai amănun
țite și mai c rncreti

Nu o vom țubl.a deci așteptând 
sa ne trimiți căt m,i curând alta 
cuprinzând ieri- mii sus arătate

Dalc'e din cea de a doua cores
pondenta sunt de.nuri dcpă-lie d- 
timp Scrie.ne lucruri aciuate Pi
eri’ punând accentul, dacă vrei, p ti 
sa fa<ri o analiză co te a alivl ,u 
licrutul. I'c c ireș xmder.ță ne vom 
seni totUji ca mae-ial dxumen'ar

Știri din străinătate 

La Londra și Washington 
„Pactul Mediteranean" este conce
put ca o anexă a așa numitului 

„pact al Atlanticului"
PARIS 5 (Radvr). — 7tirul 

francez LIBERATION publică un ar
ticol consacrat așa numitului .bloc 
mediteranean”.

La Londra și Washington ,.pac
tul mediteranean” este c nciput ea 
o anexa la așa numitul „pact al 
Atlanticului”. In acest mod. arată 
Liberation. Italia, precum si Spa
nia franchislâ ar putea fi incluse în 
„sistemul de apărare al occidentului” 
îără a fi în mod formal membre ale 
„uniunii Atlanticului”.

Ziarul mai declară că Ia „pactul

medt.crancan” ar mal adera Gre
cia. l-.ircia, Israel și Egipt Mai 
mult încă, el \a t< serr.ns de 
Marea Britanic, Lranța și t’crtii. 
galia dacă ultima consimte «■ și 
dea adeziunea la ..pactul Atl mi
cului”. In c insecința aceste tr<i pu_ 
teri vor semna simultan două r-.cte 
.mediteranean și atlantic”

Ambe.c sisteme de a ărart” — 
sublinia, ă l.iberâtion — vor dej indc 
de înaltul comandament din Wa
shington.
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Refuzul lui 1 rumân de a avea o întâlnire cu Genera- 
lissimul I. V. Stalin pentru publicarea unei declarații 
comune de pace a provocat indignarea opiniei publicecomune de pace a

Vii comentarii în 
din toate țările

presa progresistă

Sentința în procesul lui Mind- 
szenty și a complicilor sâi, 

se va pronunța Marți dimineața

Cehoslovacia
PRAG A, 5 (Rador)- Zi

arele 
CE, 
VO 
arată 
nian 
kgere, cercurile conducătoare 
din Statele Unite se demască 
dm nou. Respingând propu
nerea de pace a generalissi- 
mului Stalin, — scrie ziarul 
Prace — Washingtonul co
mite prin aceasta cea mai ma- 
re crimă față de întreaga o- 
nienire.

RUDE FRAVO, PRA- 
SVOBODNE SLO- 
și OBRANA V1DU 
că prin refuzul lui I ru
de a ajunge la o înțe-

Purtătorul de cuvânt a recu
noscut că înainte ca Acheson 
să fi făcut declarațiile sale — 
guvernul american s'a consul
tat cu guvernul britanic.

Polonia
VARȘOVIA, 5 

Ultimele declarații 
Acheson și Truman 
vocat indignarea opiniei pu
blice poloneze. Speranțele mi
lioanelor de oameni din am
bele emisfere — scrie ziarul 
Tribuna Ludu — au fost din 
nou înșelate.

Ațâțătorii la război — scrie 
gazeta LUDOVA — încear
că acum să bagatelizeze pro
punerile generalissimului Sta
lin. Ei depun toate sforțările 
pentru a realiza aceasta, însă 
eforturile lor sunt zadarnice.

(Rador). 
ale lui 

au »ro«

LONDRA, 5 <Rador). — 
Ziarul Daily Worker referin- 
du-se la refuzul Statelor Unite 
de a ajunge la o înțelegere 
cu L1RSS. scrie:

»Acest lucru determină pe 
observatori să tragă conclu
zia că Statele Unite nu do
resc destinderea situației in
ternaționale încordate*.

Ziarul subliniază că răspun
surile generalissimului Stalin 
au produs o adâncă impresie 
asupra poporului american.

Statele-Unite

Italia
ROMA, 5 (Rador). - 

Ziarele publică la loc de frunte 
telegrma lui 1. V. Stalin adre
sată lui Kinsburgy Smith pre
cum și declarațiile lui Dean 
Acheson făcute cu prilejul u- 
nei conferințe de presă la 
Washington.

Ziarul UNITA 
ceste informații sub titlul "Tru
man a respins propunerea 
generalissimului Stalin pentru 
o declarație comună împotriva 
răsboiului".
Ziarul MEMENTO publică 

aceste informații sub titlul 
„Speranțele de tratative sunt 
risipite".

prea scumpă pentru ca 
poată glumi cu ea" 
DAILy WORKERpu- 
articol de fond în care

prilejul u

pnblică a

Anglia
LONDRA, 5 (Rador). Pur

tătorul de cuvânt al Ministe
rului de Externe al Marei 
Britanii a declarai, la 3 Fe
bruarie că guvernul englez îm
părtășește punctul de vedere 
exprimat de Acheson, secreta
rul de stat al LJS A, cu privi
re la răspunsurile generalissi
mului Stalin.

NEW-yORK, 3 <Rador> — 
Ziarul DAlLy GAZETTE care 
apare la york Statul Pensylvanla, 
scrie între altele, următoarele în 
legătură cu răspunsurile Gene
ralissimului Stalin la întrebările 
d»lui Kingsbuty Smith ;

Generalissimul Stalin a des
chis drumul reglementării diver
gențelor între Statele Unite și 
Uniunea Sovietică și datoria gu
vernului nostru este de a începe 
tratativele cu guvernul sovietic, 
pentru îndeplinirea acestui țel. „Pa
cea este 
să să se

Ziarul 
blică un
spune între altele următoarele: 
„Stalin refuză să permită ațâțăto
rilor la răaboi să procedeze după 
bunul lor plac. El refuză să le 
dea posibilitatea de a înșela po
porul american cu propaganda 
unui „război inevitabil". Washing
tonul cere fapte, Stalin răspunde 
prin fapte. Aceste fapte se deo
sebesc fundamental de acțiunile 
diplomaților care duc războiul 
rece, care acumulează bombe și 
crează uriașa mașină de război".

Ziaristul Stone scrie în NEW 
yORK POST: Generalissimul 
Stalin a fost cel care a dorit să 
înceapă tratative cu Truman. A- 
cest lucru poate să-1 înțeleagă 
oricine, dar Acheson a răspuns 
printr'o declarație de 2000 cu
vinte. Dece atâtea cuvinte? A- 
ceste cuvinte se pot reduce de 
fapt la următoarele : Statele II- 
nite resping propunerea de pace 
sovietică. Poporul american va ve
dea că URSS este aceia care 
vrea pacea, în timp ce guvernul 
2merlcan nu viea acest lucru .

Referîr.dn-se Iu declarația lui

Acheson ca ambele țări șl-au a. 
sumat obligația de a spri
jini pacea în cadrul Chartei ONU 
— Stone declară: „URSS se va 
întreba pe bună dreptate dece 
Statele Unite încearcă să obțină 
baze în apropiere de frontierele 
Uniunii Sovietice"-

WASHINGTON, 5 (Rador) 
Membrii progresiști ai Con
gresului, senatorul Taylor 
și deputatul Mărcantonio 
și-au exprimat regretul că 
propunerea privitoare la 
întrevederea Stalin Truman 
a fost respinsă. Marcanto- 
nio a declarai; Acheson 
face tot ce este posibil pen 
tru a nu permite stabilirea 
unei păci îndelungate. Cu
vintele lui A heson nu vor 
putea înșe'a poporul ame
rican".

NEW-yORK, 5 (Rador) 
Consiliul național al dameni- 
lor artei și științei a adresat 
președintelui Truman un me
sagiu prin care cere să se în
tâlnească cu generalissimul 
Stalin.

Mesagiul spune printre al
tele: suntem convinși că între 
Statele Unite și Uniunea So
vietică nu există chestiuni care 
să nu poată fi rezolvate pe 
cale de negocieri dacă ambele 
țări manifestă bunăvoință și 
răbdare.

Printre membrii consiliului 
al cărui președinte este prof. 
Shapley, directorul observato
rului astronomic dela univer
sitatea din Haward, se află 
numeroși reprezentanți ai ar
tei și științei, care au sprijinit 
candidatura la președinție a 
lui Wallace.

I

BUDAPESTA. 5 (Rad .r). — |n 
cursul ședinței din (dimineața d -1 
februarie. In p oceau! lui Mindszcnty 
s’a procedat la audierea lui Ester- 
hazi s’a dovedii ca el a acor
dat sprijin material oiganizației mo
narhiste condu e de Min ’szenty sț’e- 
rând iă In cazul reu-i ei complotu
lui el „ișl ia re.âpâla averea"

Secretarul organizații i catolice Ac 
tio catolica" - Nagy — s'a recu
noscui vinovat de acuzațil'e aduse 
ff.l a admis ci a ț rnț.us enri lanțului 
reacționar Mihailovicz sâ înființeze 
UI1 birou de informații pentru r s- 
pândrea de știri calomnioase
Ungaria. Mihailovi z urma si pri
mească inf.-rmațlunpe necesare 
Laszlo Tot și dela Bela Ispan-ki 
primind cinci mii de dolari p'ată 
pentru a.eastâ ..activi ate".

Acuzatul lajanski s’a recur scut 
deasemeni vin- v-t E1 a arătat ca 
furniza . biroului" Ici Mih 11 ,vicZ 
informații secrete cu caracter po
litic și economic.

Ulllmul interogat Laszlo T.t nu 
a tăgăduit că a tran mis jnfr rma ii 
lui Mihaloiicz și ulterior lui Is- 
panski. El a recun-’-cut <4 |<-nt.u a- 
cesle informații el a fost remu
nerat.

In ședința de seara a început au
dierea martorilor.

a
,,r^- 

menit
va fi

a de

clin

<1 la

« •
BUDAPESTA 7 (Radrr) — Vor

bind in apararea lui Mindszenly. 
și a compli ilor săi avocatul, a- 
părării a remarcat între a'tele că 
Mindszentv era sub puternica in
fluență a vaticanului și a pipei și 
că a lucrat conform instrucțiunilor 
primite c'ela înaltele foruri bise 
riceșli.

Avocatul acuzatu'ui Earan ai 
spus <â planul acestuia |xmtm 
organizarea guiernulul" era 
sa tje ap.icat numai ,,daca 
cazul"

Avo.aiul acuzatu'ui Zakai
claral că acesta era sub influența lui 
Mindszenty și (ă as. uita orbește 
de instrucțiuni e date de acesta.

Avocatul lui Este li iz. a deda-at 
că a. uzatul a f t molia hlst numai 
,,in fundul inimii vale" și câ nu 
a participai la ni i> aciivi a|e poli
tică.

Avocatul acuzatului Nag. a vor
bii despre trecutul nepătat" al cli
entului său

Advocatul lui Ispanskv a deda-/ 
ral ca rapoar.ee de spioraj, s rbe 
cu cerneală simpatica ca și celelalte 
crime comice de acesta 
făcute din ,,inconștienta"

Avoialul acuzitu'ui Tot

au fort

kda
trân-

■ 
ral că informa tic pe care le 
gea acuzatul nu erau secret-

In după amiaza zii î d.- 5 Te. 
bruarie. curtea a c ntinuat să d. a 
ascultare ultiirel-.r pledoarii făcute 
de avocatul apărării

• •

Procesul s'a termina! la orele 
10 seara, urmând ca Mărfi di
mineața să se pronunțe sentința.

•

BUDAPESTA 5 (Rador). — M, 
T. I. transmite: Preced in ele Pa
lidului Popular democrat cat. lir. 
I slvan Ankovic care a sprijinit In 
mod activ activitatea subvc sivă ..nli 
democratică a c 1 ii lui Mind ze ty 
șl ca 1 i.p'icat în numeroase cil.ne 
comise împotriva poporului ungur a 
fugit în străinătate luând cu el f. n- 
durile Partidului

Succesele realizate în agricultura 
socialistă a avut ca urmare o eres 
tere neîncetată a producției în in 

dusfria alimentară
5 (Rador). — Succe- 
tn agricultura socii- 
ca urmare o creștere 

producției industi iilor 
<

industriei alimentare al 
Zotov — a informat

ȘTIRI SCURTE
— A.T.I. transmite: Birtul Po

litic al Par idului democrat popular 
fcato.ic a hotârîi in ședința de Vineri 
dizolvarea partidului

Această liotărîre a fost adusă l» 
cunoștința președintelui adunării na
ționale și pre.edinlelui consiliului 
de miniștri.

— Pesle 20.000 șomeri din regiu
nea CALABRIA au manifestat Vi
neri pentru începerea lucrărilcțr pu
blice

Poliția s’a folosit de bombe cu 
gaze lacrimogene pentru a împrăștia 
manifestația. Potrivit comunicatului 
ofi ial opt muncitoii au fost ares 
tați. J

Pesle C0 0C0 muncitoii din frb i- 
cile de automobile din italia au pro
clamat Vineri o grevă.

MOSCOVA, 
selc realizate 
listă au avut 
neîncetată a 
alimentare

Ministerul
U.R.SS. —
presa că pentru anul 1 949 s’au pre
văzut lucrări de mare amp oare pen
tru refacerea șl construirea nouilc.tr 
întreprinderi alimentare, — măii- 
rea capacității de producție a in

Ireprinderilor existente mecanizarea 
lucrului și ințroducetea unor noul 
sisteme de lucru.

Produse e dietetice vor fi ).’bri 
calc in can i 8ți mu t rn.-i mari și s ■ 
va da extindere introducerii vita
minelor în diferite produse alimen
tare. Diferite alte ramuri ale aces
tei industrii, ca de H’-d* indus
tria săfunului, tu unului, parfumu- 
rilor se vor desvolta din ce în ce 
mai mult.

I

capacitate care este odată și țumă- 
tate mai inare decât a kcomo.ivelor 
de tip ..L" construite până în pre
zent. Primele pr.be au arătat ci 
noua locomotivă poate jagC un tren 
de 3500 torre si mai mut I . cur ul 
anului curent aceste I-co.noilve vor 
f; supuse ui r rrile interne pe li
niile ferate principale ale ta. ic

MOSCOVA, 5 (Rador). — Mi. 
nisterul Indusinei pentru cons rucția 
mașinilor de transport din U.R.SS., 
Nosenko, a efeclarat înt un inter- 
view acordat corespondcn u ni zlaru, 
lui PRAVDA că noii tipu i d. la 
comotive pentru trenuri de marfă au 
fost construi e în cursul anului lî-17- 
1943. Țoale au aproximativ aceiași

i
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