
•Alegerile sin «Iacale

Azi iiucp in ramu.ii- induși ișW 
dl- baza ale.je ii sindicii Ele vor 
fxirnl de a alegerea r s..onsabilllor 
de gru| e a c nnitetilor de secii 
de iiitrc(.rindii< și palia (a colții 
tetele siiidi.uk sJdă cu ac as a
ulegându-sc și delegații i r«a|ae>n-l 
sabin cu l-i u a.ie sociale

l*iin sarcinile inui care ne stau 
azi in fața aceste alegeți c (istituc 
uu i venimenl de scaină pcnt'U toți 
oamenii muncii, tic tiebue sâ a- 
duca la condui-crea sindicatelor cile 
mai bune elemente muncitorești re
prezentanți auten ici și devotați ai 
celor ce muncesc.

Noule giupe sindicale inctp -A '1 
alergi responsibiii Aceștia u sar
cini deosebit de mari au sarcina 
de a mobi iza niasselc 1*1 iudei li- 
uirea Planului de a munci pentru 
organizarea întrece i'or so- ialiste a- 
colo unde nu s’au orgmizil ți de a 
activiza țe cele care In desfășurarea 
lor au dovedit 11| suri și slăbiciuni

întrecerile tribue să aibă li bazl 
Întrecerile individuale, desvoltate a- 
poi la gruțe echipe, secții, ele. 
Responsabi ii grupelor sindic le ce 
vor fi aleși vor trebui să lupte 
pentru mobiizarca oamenilor mun
cii iii organizarea acestor Întreceri

Nouii conducători sindicali vor 
trebui să ducă Iuțită cotfiniii pentru 
întărirea disciplinei in muncă, pen
tru lichidarea absentelor nemotivate, 
jeitru ec n mie de mat ri le, c m- 
buslibil și energie ți nf-u îmbu
nătățirea ca ii iții produsei r împo
triva rutinei a ne. âsării față de 
mașini instalații și unelte.

Alaiuri de responsabilii asigură 
rilor soiia’e conducătorii sindic li 
au sarcina de a lupți și mobiliza 
mas e e pentru reducerea pre u ui de 
cost al produelor pentru ridicarea 
nivc'ului cultural și tehnic al sala- 
riați’or, pentru asigurarea un r con- 
ditiuni socia'e de muncă și de viață 
mai bune

Pentru aceasta vor trebui aleși 
fruntași în producție elem -nte ho- 
tărîte și cinstite, care se bucură de 
încrederea și simpatia masselcr. ele. 
meate'.e care au d .vedit în munca 1 r 
devotamentul și dragos ea față de 
masse. pricepere în muncă, spirit 
gospodăresc. - care au luptat și 
lupta neclintit împotriva dușmanu
lui de clasă.

Aețerile vor trebui deopotrivă să 
rldi e in munca de conducere sin
dicală femei e și tineretul care au 
dovedit capacitatea lor organizato. 
rică si în producție.

A'cgerile tribue să se d.sfășoare 
î n spirit critic și autocritic în spi
ritul vigi'eriței de clasă pentru a nu 
nermite infiltrarea în organele de 
conducere sindicală a elementelor» 
necinstite sau compromise a ele
mentelor străine de clasa munci'oare 
dușmănoase ei. oportuniste, codițe 
de topor ale dușmanului de clasă. 
Vigi en|a masselor trebue să fie cu< 
alât mai asculi ă în aceste alegeri' 
cu cât. dat fiind rolul important al

Prin adopta’-en unul d spoz'tiv In valțurl

Laminoriștii hunedoreni au ridicat 
productivitatea muncii cu 19°,,

Una din preocupările principale 
ale muncitorilor și tehnicienilor 
dela uzinele I. S. S. • Hunedoara 
este realizarea unui regim sever 
de economii în producție. Ei sunt 
conștienți că prin reducerea con
sumurilor specifice și a timpului 
de fabricație contribue la micșo
rarea cheltuelifor de regie, deci 
la scăderea treptată a prețului de 
cost al produselor.

Pe această linie de preocupări 
muncitorii și tehnicienii dela Sec
ția Laminoare au introdus zilele 
trecute un dispozitiv la valțurile 
laminoarelor, cu ajutorul căruia 
valțul pregătitor și finisor pot la
mina țaglele în acelaș timp.

sindicalelor in ducerea la bun sfâr
șit a sarcini .r laevâzute de Plan, 
dușmanul de cl «sa va căuta sa c iii 
p,loiuita organele de c. nduu re si 
dica'c i Sa I ivească astl.l in reali 
zarea Planului

Ic lumina Sari inilor exi>ti-nte, iu 
s| ivitul criticii și autirciitjejj. sj a- 
legem în bunica* sindi t I r ele- i 
menii- care sa fie capabile sa În
drume și mobilizeze inassele de sa- 
lariațl în lupți 1 mun a pentru În
deplinirea Planului

Priviiie mine ilor din Valea Jiu 
lui liebui- sa se indrețite spre mun
citorii care au dat dovada de înalt 
sțirit organizatoric al mumii, spre 
aceia care luptând linp triva rutinei, 
și a inerției ău intr dus noui me
tode 1n mumă sțire aceia care au 
adoptat și adus Imbunj a|iri inet-a- 
delor niai bune de muncă obți
nând aste! su iese în realizarea li
nei produi tis ităt* ridicate.

Elementele vare au arătat grijă de 
avutul obștesc și spirit de puni or
ganizatori și gosțxMJari sor t ebui 
sâ fio aleși cu încredere și curaj In 
posturi de răspundere în organele* 
sindicale

In această direcție organizațiile de 
Partid au sarcini impirtan'e; fără a 
se substitui organelor sindicale, ele' 
trebue să vegtieze ca alegerile să 
se desfășoare Intr'un ^îirit sanăb « 
care sa cirfeoundă intereselor c loi» 
mai înalte ale masseț r mun itoar • 
intereselor con truirii o 1 ilismului-. 
în țara noastră.

Ne scrie Pop Ludovic, mi
ner din Petrlla. deipre sa
larizarea maiștrilor mineri

In noul sis.em de ‘a'arizare. maiș
trii mi.ieri au fost încadrați în c as.i 
8-a de salarizare.

Aceasta e o ma c drepâte c- sa 
făcut maiștiilor mineri peniruca ci 
sunt meia care organiz ază munc/ 
în mină, și care piarla în p imul 
rând răspunderea față de pr. ducți.-

De maistrul miner depinde men 
ținerea disciplinei în muncă il su
praveghează daca se respecta in
trarea și eșirca la timp din mină A- 
plicarea și respi-clar«3 măsurii r de 
siguranța este una din principal 1 • 
sarcini ale maistrului miner prin
tre care cele mai inp .rtante sunt: 
controlul transportului de muncitoii,’ 
șerifi arca lămpilor de siguranța,' 
controlul arti i ierilor al aerajului, 
controlul proientL'lui de gaz metan 
și bioxidului de carbon în aerul din 
mina, contro'ul armării ăb r a elor. ele 

| Maisl ul miner este un f ct r im
portant în ușura ei muncii mineri, 
lor El învață și ajută minerii si-șl 
întrețină vagor.etele din abataj, per
foratoarele ciocanii; de rb itai v n 

| cea tnai bună stare, pentru a putea

Până la introducerea dispoziti
vului se irosea mult timp și com
bustibil prin faptul că în timp ce 
valțul pregătitor lamina țagla, val- 
țul finisor nu putea lucra aștep
tând țagla.

Prin adoptarea noului sistem de 
laminare timpii morți de cca 2,30 
ore în interval de 24 ore au fost 
complect lichidați. Deasemenea, 
consumul specific a fost redus cu 
10 la sută

Rezultatele p.oducției din pri
mele două zile după adoptarea 
noului sistem care arată în prima 
zi o depășire de 19°/0 Și în a < oua 
zi de 24s a normelor de producție, 
dovedește pe deplin avantagiile 
Iui.

Luptând Împotriva greuiă|ilor create 
de lipsa unor materii prime răSDiins

Muntilofii $i mdloarEle leitei de lire ileih 3 Deneralissimului Slalio

încă dela lnce|4itul lunii l-nua 1 , 
muncitorii și muruitoirefz f biicij 
de fire sintetice Lupcni", au în
tâmpinat o mare greutate In lupta 
lor pentru îndeplinirea Planului, 
cauzala de lipsa unei cin'i'uți sufi
ciente dc sulf ți acid sulful ic 1 |i>ă 
care nu puica li rezolvată inir'un 
timp scurt 

astfel să muncească mai uș r i 
cu spor, el ditiu iză transp rturile 
in așa fel lnc.it minerii din abataje 
sâ nu Intierupd munca dîn lipsa d<- 
lăgmele goale p ntru transportul 
cărbunelui

împărțirea judicioasă a muncituri 
lor (<■ fiecare loc de muncă este 
iarăși un l ic u de m re imp rtantă 
Maistrul mir.er trebue să aibe griji? 
ca icpaitizana min ril> r p.- Ik. r‘ 
de muncă să se facă echilibrat, a- 
dică să nu fie într’un ab.taj numai 
mineri și în altul mineri ajut >ri. 
Deasemcn.a. cl tribue să tină sea
mă de capacitatea fiecJrui miner, 
pentru a fi repartizat la I nul co
respunzător de muncă

ănalizaie.a greută iii r și soluțio
narea lor in locurile de munca unde 
producția nu merge locinai bine, 
deasemenea. este una din nuie sar
cini ale maistrului miner. El tine 
legătura intre mineii și c.nduc rei' 
minei în ceeacc privește producția, 
exploatarea straturilor de cărbune, 
îmbunătățirea condițiilor de munca, 
ele.

Da ă în minele Văii Jiului, mun
citorimea mineră a ob ir.ut succese 
in marirea produ tivita ii muncii și 
mai ales in îndeplinirea cu succes

(Continuare >n pag. lll-a)
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ULTIMELE ȘTIRI 
DIN 

STRĂINĂTATE

lusâ niuii<iloii] in colab na t cu | 
tehnicienii fi’au hutârh sâ nu ramând 
f^rca mut tub prevederile P| nulul 
întruniți intr'o ședința au s-udijt in 
ainâiiuntiinc poibi’itâțilr r* Ic dr 
producție. Conform panului trihu- 
iau produx- atâtea kg fi e normale, 
atâtea fire inferi .are ilr c a 4d 
miia de dr>eu<i s’a sl.bilii la a 
taica kilograme

Cu materia inima p.- «are o 
aiem In magazie putem sa rea i. | 
zhm programul in |w r <»r|ie de 'KJ 1. ! 
^ula |e-a s;«j* mu.,Jf.jiilur un 
tehnician

Pr.xunena a f -I frăm nlalâ «1 
muncitori și «rhni i ni S’au I cur 
din m>u socoti'i i in sfî’șit mun 
cilorii ji.au dat iii ți-erea:

N’avc.n sulf și acid sulfuuc .-a 
îndeplinim pr gramul llir n.il >«_ 
tem face altceva Tubue sa mun
cim cu mare atenri . sj nu s i<-«m 
materiile primi- pe d jeuri ți pe 
fire inferioare ci sj r alizlm rr.- 
gramul de fire superioare și ast- j 
fui cu r.ati lipsa de material vom 
încheia cu succes prima luni de 
munră in cadrul Plinului

I ti rul a esta a f t primit cu en- I 
luziasm de muncit i si t liniei, ni ' 
Au analizat cauzele care fac ca pro
centul de deșeuri să fie ridicat pen- I 
tru a le înlătura

Am arăt t că la filaiură t rebue si 
se d«a mare alenfie intr ducerii b - 
binei in mașina pentru înfășurare, I 
deoarece bobinele infășuratu d. ftc- 
tuos sunt icbu «te. L.i s a arca b"-* ■ 
binelor de acid sulfuric li f 1. e 
necesara mu^La atenție. Dacă nu sunt 
spăla.e bine firul nu e bun de ru->

Albti Rcmus
c rerp -ol

Continuare in pag 3-a

Ursea ^laecrglie plutește • • •

Era gtr, ger năprasnic. 
j Pe șantierul forestier Valea 

de Pești—Sohodol era for
fotă mare. Vagonetarii, căr
bunarii, zilerii, impreună cu 
personalul technic, se miș
cau, discutau aprins; înghe
țaseră instalafitle de plutire 
și tot șantierul era in pri
mejdie de a-și înceta activi
tate* din lipsă de lemn pen
tru mangalizare.

—■ Ce este de făcut ? Sto
cul de mangal la exploatări, 
gări, și la uzina ,, V’ic- 
toria" este cam mie și fur
nalului înalt îi trebue man
gal....

Și când tumultul era in toi 
a venit tov. Ursea Gheorghe, 
șeful echipei dela plutire.

Răspunzând la te'rg'ama 
d-lui Dr. Petru Groza. adre
sată cu prilejul împlinim unui 
an dela semnarea 1 ratatului 
de Prietenie, Colaborare și 
Asistență Mutuală dintre U. 
R S S. șt R P.R. Generalisi
mul Stalin a trmns următ -rea 
telegramă:

D-lui
Dr. PETRU GROZA 

președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R

BUCUREȘTI

Vă mulțumesc pen
tru urările Dvs. cu 
ocazia împliniri: unui 
an dela semnarea 
Tratatului de Priete
nie, Colaborare și 
Asistență Mutuală din
tre Uniunea Republi
cilor Socialiste Sovie
tice și Republica 
Populară Română.

Trimit felicitări și sa
lutul meu prietenesc 
poporului român, Gu
vernului și Dvs. per
sonal.

I. STALIN.

După ce a auzit despre ce 
e eorba și-a luat angaja
mentul să restabilească — cu 
orice pre/ — plutirea.

Deși pe roluri ghea/a era 
de-o palmă și gerul pătrun
dea in adâncul oaselor, e- 
chipa tov. Ursea Gheorghe 
a reușit să plutească 726 
m.-st. lemn de foc.

Materia primi pentru man
galizare era asigurată.

Luând exemplu dtla tov. 
Ursea, muncitorii vagonetari, 
stivuifori, cărbunari, cu tot 
gerul năprasnic, și-au luat 
angajamentul că pnn între
ceri socialiste individuale și 
pe echipe, să ducă munca in 
așa fel incâl să depășească 
normele fixate.

siiidi.uk
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A apărut

Alb și Negru
Coiful f emeii

DIN ACTIVITATEA U. F. D. R.
de Oti ia Cazimir

De curând a aparul in librării o 
noua carte | en ru co, ii A b și Ne
gru" datorita canos u ei seiliorre 
O i ia Caziinir și ț Ict >ru ui Ih. hi 
riakoff-Suruee ii.u

lulr’o acrsifiiație vie și curgătoa
re. autoarea ne | evesleș e despre 
im co| i alb ras a at și mând u I I 
dispiețueșle școala și și petrece 
timpul plimbânetu-e iu port și pli
vind cu nepăsare munca a't ira I 1 
batjocorește efortul celor Ce trudesc 
șl nu se gândește decât la sine și 
la micile plăceri

O Întâmplare u.rștepaă însă 
schimba firea acestui copil și o Îm
bunează El trage Învățăminte fo
lositoare ți se iniprietciiiș e cu un 
pui de neg a a e .nun ea In prrl ei 
să-și câștige tirana. Cei d i copii 
vor fi deariim încolo nedespărți i șl

ATE *ȚIUnE
Lupen1, Vulcan, Ani- 
noasa EEIROȘE^I, 
Petri la, Lonea, Baru- 
Mare. Pui și Hațeg

MililDMnn 
llllll IlfSt I

ți lli. KiriakoH-Suruceanu

vor iiK-rge la școala împreuna
Prin sli ul activ in circ e scrisă, 

prjn c mfinulul ei educativ cirtea 
„Aib și Ne țiu" p .mite un larg 
succes In rânduri e micilor n >șlii 
cititori

POȘTA REDACȚIEI
Con na Muntganu, 1 laț -g — 

Publicăm corespondențele d.taie 
chiar în acest număr prin faplj 
că ele întrunesc o serie de cali
tăți ce dovedesc marile po'
sibllități in munca de corespondent

Am avea totuși unele obiecțîuni 
de făcut. In special cu privire la 
faptul că unele nu mai sunt toc
mai actuale <premierea femeilor 
dela Fabrica A. F. S M. - Hațeg > 
Credem că ar li mult mai potrivit 
să arăți rum se încadrează feme
ile în lupta pentru realizarea ți 
depășirea Planului de Stat.

Din alt punct de vedere, ar fi 
bine să urmărești și actlvita'ea or
ganizațiilor codașe, să ai o privire 
critică asupra muncii lor, arătând 
cauzele rămânerii în urmă spre a 
le putea înlătura

In schimb când vorbești de ac
tivitatea organizațiilor fruntașe nu 
te rezuma numai la expunerea 
realizărilor, ci insistă asupra me- 
to lelor de muncă spre a le face 
cunoscute și altor organizații

Organizația I x.aU U F.D.R. din 
eoni ToCști In aieasa urnă |r i 
oadă de Iu ru a pont» li o munca 
temei ii a in baza iiitreceill la care 
a fost chr.nata de organj alia U 
I 11 R Te Ulei 1.

Pâ a a uni le.uei e muncit .are din 
ac-asta c m.una au efectuat 5 0 ore

F-cfisciofir, Ci.oagiu Ne 
bucură dorința d tale de a de. 
veni corespondent al ziarului nos
tru Considerăm însă că va tre
bui să arăți diferite aspecte ale 
activității ARLHS dela sanator, 
scoțând in evidență atât noua 
atitudine față de desvoltarea cu. 
noștlnțelor bolnavilor cât șl ati
tudinea acestora față de grija re
gimului nostru față de el.

Scrie-ne deasemenea, despre 
munca in general din sanatoriu 
ocupându-te de ceea ce este nou 
deopotrivă ca și de practicele în
vechite care încă mai persistă.

Așteptăm deci corespondențe 
în acest sens.

G. Haiduc, I upenl Sunt de
pășite de timpși gen rile, încearcă 
să te ții la pas cu evenimentele 
și localizează-le Colaborarea 
d tale ne va fi în acest caz într'- 
adevăr folositoare 

de n.urxa volun ara au organizat 
-1 ezat rii și au coirt ib it |j or
ga izan-a femeilor salute din sa
le e ramase In urnii țx- |4an orga- 
ii a<>>ric din rrza nea ii ului To- 
leș'i

Cu rezu'tatclc de până a um In 
«■zace fi.» ști- rnunci'i y Inntar 
au de.| -il planul de munca sla
bi it ț-âtia la 1 M i rll MM) oe

Munca f> m< il r țar nce din c m 
Toie ti p sate c c'S’iiui un e> mp'u 
<-i.ru organizații < salvs i al- II 

I D.R In a.eLrș ti ar, ea e d .iada 
ca femej'e organizate d la rari, 
luând ev mț Iu dela muncit ard din 
făliri i și uzi e știu sași duca 
munca pe biza de inlrevcre -i sunt 
hotărî e de a -teț .-ii p nul I r d< 
lucru

• »*
Firii de mirmcală AI SM- 

11a eg In cursul anului trecut In ci- 
lldrul Intre < ril r pe tara r r uni 
Uzate Intie luate fab icile d mar- 
me'ada având ■ > i'e așire 
500 la suta s’a situat prima

La acest succes — dând urmare 
fndemnu ui organizației de Partid 
și org UFDR au contribui țv f , 
mvile muncitoare dela aceaslă fa
brica ca-e s'au încadrat cu elan I i 
lupta țentru mârirea productivi Ast
fel. In afară de cele evidențiate l i 
mod deosebit din rândurile c lor 
15 pren ianti ai fab'i ii fac part. 
»i Iovar. e'e Tripoli Maiia Clrr.eirtj 
< rhi/e'a B >rș I letca si Ursu Sanda

I < asemenea, este d mn de remar 
cal I | ul că fe Hei e din Hațeg 1 i- 
cadratc in UFDR. au prestat ta a 
ceasta f.-brici numeroase or de mint 
că voluntara

Femeie sătence din re: iun a Ha
țegului p.âna in ultimii timp cu 

greu I ulcau li «c usi dm menta
litatea lor vedic ingu» a și c ai s, r- 
valuarc. inașteniie a regimuri ur 
in- utc de asuprire

ta in e. u ul acc-'ui an i -a din 
partea o ganeor UFDR s a p mit 
o n al h . .rîtr, numea <. e i.murire- 
conlorm j 'anului de mim -I tilllt 
frâna la 1 M | R, zu I.. Ic a. st, j 
mun.i inu risiii ale și m 1 b rie ur_ 
ganiz.de n'au întârziat st, a a

Aslle! după ce in cununa Sltai — 
S; „>« o iu s'au reorgani.al i ini 
telul irg I FI IR n. ul c mitei, In 
frunte eu F.ai r R< -bina Hr'u Ma- 
lia si Mâi , ea s iia c a ul rul 
oitaril atici de b za P M R a in
se, ul o mai b r.t ore nizatL ac- 
tiuoe de Îndrumare ;i amurir S’au 
deplasat in mai .ri a ca c amunel ,r 
sli I n rlariat inscrliid n ui ș , u 
membri in rganizstie Nunini -in 
comuna \'a’ej-Sângr..rgiu unde or
ganizația d. femei a luat flinta a- 
bla curând lămurite el. se orile 
orga-i Za'iiai s'au tn-.ris in b c 38 
femei turan.e muncit are

Atest rezultai f.um-s sra ă frrg 
ind .i.ils c . ac >1 undi m-rmea de 
lămurite i-s|i d.i- in m <1 c istin- 
s'i ’■ CU răbdare -j h.iarirc, ca dă 
î'ăadr buni-

CORINA MUNTEANU 
corn* p voi

Citiți

în fiecar *• zi 
„Zori Nof

Că profesiunea mea e de așa na
tură încât impune documentarea . pe 
teren", nu sunt cu nimic vinovat, 
și cu atât mai pil in vinovat am fost 
atunci când, trimis să mă documen
tez la exp oatarea carbor.i eră asupra 
activității gazelelor de perete, n’am 
putut.

N’am reușit să mă documentez cu 
toate că am găsit oameni foarte 
binevoitori și dornici să mă ajute. 
Când am cerut să vorbesc cu res- 
ponsabi ut gazelelor de perete, s’au 
oferit îndată:

— Cu care din ei, că sunt vreo 
trei, tovarășe. La noi munca e bine 
organizată.

■— Păi .cu oricare.
Așa am ajuns în fața tovarășului 

responsabil. Lucra la registratură sau 
așa ceva și când l-am întâlnit era 
nervos. Aclele-i erau răvășite; pli
cul pe care cri îl ptsese în c lțul 
din stânga al birou ui, era — închis 
puiți-vă — în colțul din dreapta. 
Și tocul, tocul pe care totdeauna 
îl așează cu grijă pe suport 1 a 
găsii tocmai în mijlocul mesei

Abia după ce i-am explicat scopul 
vizitei s’a mai liniștit. Subiectul pă
rea a-1 pasiona.

— A. gazelele de perete. Cum 
nu. Avem 6!.,. niște gazete!.... și 
mă atingea ușor cu vârful degetelor 
pe umăr ca să alunge ni;te firișoare 
de praf.

Dar slai jos. de:e să mergi d ta ? 
Las’ că-ți Spu neu totul. Avem niș
te gazete... artă pură.... niște panouri 
artistice. Ști. la mine asta e totul: 
să fie frumoase cadrele. Atunci și 
articolele par mai atrăgătoare, mai 
interesante, sunt mai ci itc... Dacă 
se schimbă articolele? Cum nu! Re
gulat. Și au un stil și tratează 
numai preb cmc...

— Vreau totuși să...
— Bine da ă vrei d-!a să le vezi 

personal, mie nu-mi poale face de
cât plăcere Uite tovarășul — și 
făcu pre'enlăii e după fipic — fac’ 
parte din colectivul de redicți*. Te 
va conduce.. N’ai dece să-mi mul
țumești .. știu... datorii și răspun
derea personală.

Stil nou, metodă veche
Schiță de H N DOR^.ANU

— Mergem acum la gazela prin
cipală iini explică tovarășul care 
mă însoțește. Uite e ai i în sala 
de apel. Pe mine mă scuzi pentru o 
clipă. Intru pentru câ eva momente 
în biroul alăturat, Nișe a te. Pân’ 
atunci proți citi in liniș'c gazeta.

De aștep/at am aș'.cpțat mai bine 
de o jumătate de oră De citit
— nu că ași fi analfabet — n’am 
putut ci i însă nimic fiindcă singu
rul .articol" al gazetei era o co 
perlă de revistă, prinsă în mijii- 
cui panoului cu pioneze.

După ce’e două sferturi academice, 
însoțitorul meu reîntors, și dove
dind aceeași bunăvoința ca și cei
lalți, -încearcă să mă lămurească:

— Au fost și a’lc ar icole Proba 
bil că le-au luat ca să pun i al
tele în loc.

Manifesta o mirare candidă, ase
mănătoare unui copil care nu-și mai 
găsește jucăriile cu care se jucase 
cu vreo câteva luni în urmă

— Dar nu.i nimic. Mergem la 
cantină Acolo sunt niș e gaze e... și 
admirativ — Acolo totdeauna au 
fost cele mai bune gazete. Vezi 
p.ela cantină trec în fiecare zi toți 
muncitorii și ci.csc. E cel mai po
trivit loc pentru gazetă.

Eram de perfect acord cu el. Can
tina e un loc cât se poate de po
trivit și nu e de mirare că acolo 
sunt cele mai bune gazete.

A trebuit să plecăm și de acolo 
fără rezultat, fiindcă...

— ..da. Au fost două gazete de 
perete dar vedeți... erau cam urâte și 
le-am dat jos. Am cerut însă tova
rășilor de’a lâmplărie să ne facă 
altele noul. Momentan, zic că nu 
prea au timp. Dar o să le facă ci...

— Și de mu l le-ați dat jos?
— Cain de multișor. Dar vom a. 

vea în curând niște gazete minu

na'e Mi.-ju promis Vor face c va 
frumos — și de după ochelari și 
hârțoage, tovarășul administrator 
pus și un fel de responsabil cu 
.gazela, îi dădea mai de arte— să 
alraga .. să fie ceva frumos, ar
tistic... aștept doar de mai bine de 
luni

In urma însoțitorului meu m.-r. 
gem acum să vedem, gazeta unei a te 
secții De ’bia după al cincil a o- 
col al lidirii <ti al nuștlu câtelea» 
urcuș și coborîș pe ni le scări in
terminabile. cam al 20 1 a mi ne a 
arătat însfârsil unde e gaze a: toc
mai tinde mă gândeam mai rtițin 
Inlr'un a'e ier izolat, mai mt'V un 
fel de magazie am dat de un pa
nou arlis'ic executat. Dar gol go
luț. ca un recrut la vizita medi
cală. De aceea, p ate s'ătca pudic 
după ușă

— Eu i.am dat tovarășului res
ponsabil nTaî multe articole. Spunea 
focă ră 'azr. <r 1 el -S nr. - 
întâi să mi.l formez. Ține numai 
la stilul ăla dar nu fac? nici o 
treabă — ne spunea nu fără necaz 
singurul tovarăș care știuse unde 
se află gazela.

Am pomii din nou. pentru ca b 
atelierul de tâmplărie să găsim c - 
laș panou artistic fi gol Asta 1 a 
enervat pe țovarășul care mă în
soțea. Atâta umb'ătură ca să nu 
găsești nici un articol, linul macar.

— Hai la tovarășul maistru .al a- 
telierului E și el un fel de res
ponsabil. Să vedem de c? nu arc ga
zeta articole

In bimul maistrului era mare 
consfăluite în ț mit unei mese în
cărcată cu p'anuri schițe, crcoane, 
liniare, scândurele..

— Bine tovarășe dir nu vezi că 
aici lucrăm I t la gazete — vine 
răspunsul puțin cam ofensat. — Ce- 
eace facem aici e o gazetă în s il

nou Uite în gazeti asta tablou-
riir vc»r fi mobile și numele rX-

ploalarilor lioe
— Cum adică. Nu ptci...

Slai <ă ii < ic Cipul
zetei \a (i f irm.it din tabloul i
reprezintă un avi m. un cal, un ne . 
dedesubt vor fi scrise cu vopsea nu. 
melc exploatărilor cu care sunt.m 
in întrecere.

— Bine, dir cam la fel e și cea 
din sa'a d. apel

Pai tocmai aici e n >ul l‘c 
gaze'a asta nume’c cxpl a Arilor va 
fi scris cu vopsea, n i eu c elă e 
mai frum- s In Sshimh tablourile 
cu aii mul rac.il, ele, vor li mo
bile Le vom p.une de-.asup a li. - 
cărei t-xț 1 lalari după cum e. în 
frunlc sau în urmă cu producția

E mai simo’u ca mii ’nainie când 
sub tablouri sui m numele cxpl a- 
lari'or limdcă acum schimbam ta
blourile... și a a mi se explica de 
zor cu degetul pe schiță

— Va fi ceva strașnic Mărimea 
5 țe 5.. nici nu cred să Urmi 
năm ni.ai repede de două săptă
mâni e lucru adistic și ..

— Slați! inie vine ins (ilorul meu 
care inccț usc sa pira îngândurai 
frământat de mari pr b’eme — Ce 
facem acum cu vechea gaz.tă din 
sala de a(H'I.

Entuziasmul s’a spart b-usc Si 
țăndârile lui păreau a împunge pe 
toți

Adevărat! Ce facem cu gazeta 
din sala de apel — rep.ta cinica 
ca un ecou, dând par’că semnalul 
luj Ici ce incep i să se d.sl.ințuv;

— .o punem pe ușa ncfoțcsilâ 
din sală .. Nu. sus li caratul scă
rilor: c mai vizibilă . to'u i e mai 
bice jis lângă scări.. Așa din vor
bă în vorba au Scos ve li a gazel» 
în cur c au zșerit o fn locuri fot 
mai dosnice .rină când cineva i-a 
descoperit inutilitatea:

— IV re mai avem nev-ze de ea 
din moment ce »>em o gazeta n iu?

Așa s’a a|uns ca 1 metri pitrați 
d .îndura v u-siLa eu p i.a care 
C .slax' mai multe mii de 1 î ș o 
viaț intr< apa au cautai sa pară 
ga.eti de peret . sp si pis -c* in- 
sf.tr. ii o u i iza e mi prac r.ă : aș
chii de f-K sau ceva a-ernanilor 

Una din mjrî e pr b’tinr > f st
rc-zoh 3tâ

N’stt. rr/ffhat-c» In>â pc 3 mn
fiind.a n'.<m 1 i/ut nici un jiti'- ț pe
nici una din gaze ele de perete.

Când m’im inlâlnit cu a.e’as 
airâ- responsabil, m'a primit ca o 
fițu ă radioasa <<■ așle-ra elegii 
piai'că :

Ei' le-ai document t t var|- 
șc Țî.a plăcut?

I-am i xp'ical că n’am put ad
mira t'e.-âl exe u ii ams ici a ja- 
r.ou.ilcr. cât dr-sree documentare..

A-t.: l-a erervat.
— Cum nl i unu' ’ Nu ț ale ., 

las' ca-i scutur" cu A I el te
lefonul... A|o' . Unde sort ar- 
licoc'e gaze’elor d perele t vâ
râse Uite acum afin câ nu există 
ni.i unul . — se luminează i rrâeî —* 
.aa aha! bine Da .a-i așa, bine'. 
Sigur ..noroc! dar vezi s': sc scrie 
crea colo., da, da., noroc:

Eli1 — <0 ini arce s rc mine 
ia~a i luni rliiî am v. -bîI cu 
ce i al t iviras re« >< s bi) ( hy ci 
a lu;.t as azi ar ic el d pe az- ta 
din sal.- de a-el FI c:i mâna T i 
azi dinircitâ st le s himbe. Fc. 
mai acum va ela un lelef n t va- 
râ-u'ui resp-ns-rbi' — cel de al t ei- 
|e‘a să scrie n iui artico le

Mâir-c I vârâse* . moine șă vii' să 
ac/i ce articole vom ivea Doa nu 
lăsam n-i gazelele asa gr ale ..

Sbâ-nâitii' te'cf muțui l-a întrerupt 
din avântul op-timis

Hotărî ! Era ziua ghini oane'or d '- 
oatece' s’a întunecat din nou la filă, 
a trânti furirc.-i-p onil:

Auzi dom’c' Tocmd cm 
când nu mai știu undo mi.c carul 
de> atâta lucru, să-mi telcfm.-zc «ă 
scriu ris'.c arilco'e pen ru aze îl 

Ce' de al treiț a r. sp nsabil in
trase și el in acțiune'

i.ru
ganiz.de
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Pentru buna aprovizionare 
a muncitorilor mine i

Salariații magazinelor de 
Sfat „Valea-Jiului" au 

pornit la întrecere

i Muncitorii ș muncitoarele fabricei de fire sintetice 
„Lupen “ dm Lupeni, au depășit programul de 

producție la fne m-imale pe luna Ianuarie cu 3

îndruma i de organizația de Par
tid, -indicai și crini c;ul de înțrc- 
pprindere, urn.iuid | 1 da t varâșiL n 
mineri, angajați! Ma a? inc or de Stat 
„Valea Jiului” au pornit la întreceri 
socialiste iu c idiul cărora și au fi
xat următoarele sarcini:

Reducerea absențelor neinotivate, 
să te prezinte la serviciu cu 10 
minute Înainte, curățirea și aran
jarea magazinul r. recepționaria și 

.pregătirea marluii or pentru dis'*i- 
buire reducerea clieltuelilor de regii; 
prin economii de curent și combus
tibil reducerea orelor suplimentare, 
folosirea rațion la a imprimatelor și 

-ambalajelor, scăderea procentului de 
resturi de tex ie, distribuirea la timp? 
a mărfurilor, pentru a evita aglome
rații e.

Pentru ridicarea nivelului cultural

Ne scrie Pop Ludovic, miner 
din Petrila, despre salarizarea 

maiștrilor mineri
(Urmare din pag l-a)

a progratre'or de producție p • 1 na 
Ianuarie, un mare merit le revine ți 
mai tri'or rri eri. At-șa i int r s.- 
lor minerilor, luptând alături d. ii 
pentru o producție mai mape, de 
călită e mai bună și mai ef ină. maiș 
trii mineri din minele noastre au 
fost și sunt în mare măsură de 
cel mai prețios ajutor în munca mi- 
neri'or.

Peacea. muncitorii de tsate catc- 
gorii'e din mină, trebue să țină 
seamă de. sfaturile maiștrilor mi
neri, să le spună pasu i e în muncă, 
jrenlru ca împreună cu ci să t e.ca 

Dacă vreți să aveți o prezentare justă a politicii ex
terne a U.R.S.S. și a celorlalte state și vreți să fiți infor
mați despre viața internațională,

Citiți revista

„TEMPS NOUVEflUX11
Revista „TEMPS NOUVEAUX" vă dă o analiză 

a evenimentelor politice și a valorii lor din punctul de ve
dere sovieuc și al lumii democratice/

face cunoscut cititorilor vi ța actuală a popoarelor din 
toate țările lumii, lupta lor pentru democrație, pace trainică 
și siguranță /

publică articole din presa străină și informații, pri
vitoare la ctle mai importante probleme ale politicii inter
naționale,

dă cititorilor explicații la problemele care îi interesează 
face regulat cronica celor mai importante evenimente in
ternaționale.

Revista „TEMPS NOUVEAUX" apare săptămâ
nal în limbile rusă, engleză, franceză și germană.

Pub’icul se poate adresa pentru consultații, abona
mente și comenzi, secției „KNIGA—U.R.S.S." Cartea 
Rusă, Calea Victoriei Ni. 42

și ideologic s’a organizai ciir<a In 
comun a aiticolc'or de fond din zia
re e .Scânteia” și „Viața Sin i. ala” 
schimbarea arlicolelur la ziarul de 
perete, > tău r rea cazărilor de 
înrtîSi iplină.

Penlru coordonarea întrecerilr r s’a 
înființat o comisie care va a| recla 
și conlro'a aplicarea acestor angaja
mente | ■ teren.

Prin introducerea săptămânii cură
țeniei. in ziua de 4 Fcbrriari in- 
treg | .rsona’ul din birouii și ma-> 
gaziite a rămas duță terminarea ser
viciului penlru a face curățenie.

Prin angajamentul luat ; .litru dis 
Iribuirea mărfurilor populației sa_ 
lariații Magazinelor de Stat a igură' 
deservirea promptă a tuturor cirin- 
țeloi muncitorimii din Valea Jiului 

1. Manea, coresp. voi.

la rez l'.'area 1 r. tr bue si existe,' 
o colaborare prietenească între mun
citorii mi: eri și mai trij lor, pentru 
a putea să-ți îndepineașcă ci sac’ 
ces sarcinile ce le revin în cadrul 
Planului

Iar faptul că maiștrii mineri au 
fosl încadrați în clasa 8-a de salari, 
zare, conslilue aprecierea jus ă a 
rolului lor în producție și totodată 
un puternic stimulent în munca lor, 
alături de mineri, pentru o pro
ducție superioară din toate punc
tele de vedere, în cadrul Planului 
nostru de Stat pe anul 1949.

Pop Ludovic, 
miner din Palrila. decorai 

cu .Ordinul Muncii" cl 1,

(Urmare din pag. I-a)

mic și crCște procentul de d'șeur' 
La di-panăre și răsucire, inuncjtoi- 
leie și-au luat angajamentul sa 
supravegheze măști 1 e cu cea mai1 
mare atenție pentruca astfel sa re
ducă proienlul de deșeuri. •

In iu a Ianuarie, prog a- 
mul la fire normale a fost 

rlepâs't cu 3u/„
Incheerea bilanțului pe luna Ia

nuarie a dovedit că angajamentele 
muncitorilor n'au fost numai voibe. 
Colaborarea dintre muncitori și teh
nicieni s’a ștrâns și inai mult cire

TELEGRAME EXTERNE

La Loke Succes s’a deschis

Consi lUlUI Socia a
ONU-lui

NEW-YORK. 9 (Rador) — Li 
Laic Succese s’a deschis c a d -a 
opta sesiune a Consi i.uui Economic 
și Social al O.N.U.-ului. Pe or-, 
dinea de zi a sesiunii figurează e- 
xaminarea raportului cu privire la 
situația economică mondială, a ta- 
ț oarlelor comisiei economice p ntru- 
Europa penlru Asii ți Orientul În
depărtat și pentru A ne ica La ină 
prob’ema drepturilor sindicatelor în 
legătură cu apicarea principiului :aJ 
lariului egal la muncă egală, exa
minarea rezoluti i cunfeiinț. i penlru 
liber.alea presei, raportul băncii in
ternaționale de reconstrur ie și d.s- 
vnitarea economică ete

In total pe ordinea de zi preliir.i-' 
nara a sesiunii figurează 58 de< 
chestiuni.

Primele ședințe ale sesiunii au 
fosl coma.ra.e aegerii președinte-1 
lui și a doi vi e re e.iiți ai Consi- 
liu'ui ț znlru 1949 precum și exami-1 
narii ordinei de zi p eliminare a se
siunii Tliorn. reprezentantul Nouii 
Ze'ande a fast al.s în unanimitate

Poporul italian nu va putea fi 
silit să devine complicele impe
rialiștilor americani în pregătirea 

unui nou război
scrie Marcel Cachin în L'Humanite

PARIS, 9 <Rador> Ziarul 
L'HUMANITE a publicat un 
articol a lui Marcel Cachin, îna
poiat de curând din Italia, în care 
acesta spune printre altele :

Poporul italian nu va putea fi 
silit cu nici un preț să devină 
complicele imperialiștilor ameri
cani în pregătirea unui nou război.

Cachin arată apoi că expansi
unea trusturilor americane distru
ge ramurile naționale ale industriei 
italiene. Cheltuielile pentru nevoile 
militare și polițienești accentuea
ză creșterea catastrofală a inflației.

Poporul italian—scrie Cachin 
în încheiere —dorește pace pâine 

alaiuri de o muncă mai atentă mai 
crgaii.z ia, du la. ui eu tipa, i e 
c. ns arare in trecut să fie rom- 
b'rute cu e>ai rrui'ră liotă» 
rire. Și eforturile lor n'au ramr.s 
fără rezu lat Programul de produc
ție la lire normale cu toata 1 i =a 
de materiale, a fost de| a-it cu J 
la sulă

f ața de producții de fire nor- 
jma ă care a f st realizată proc nlu] 
de lire inferioare programat a f. st 
redus cu 23 la sula iu d ș urii au 
fosl n-duse față de cota admisa cu 
1.1 la sula Programul general de 
producție la lire sintetice, a fost 
realizai in propoițic de 91 la suta.'

La producția de celolână unde 

președintele consi'iului, Scor bo a- 
tal reprezentând Bielorușii i a 
fost a cs în funcțiunea de p in vice-' 
ț e edi ile iar St da. re( r-zentantuf 
Vencztielel a frst il s in funcțiunea- 
de al doilea vicepreședinte

Propunerea reprezenlantu ui h i a- 
nic Maylien de a se introduce pe» 
ordinea de zi chestiunile ref ritoare* 
la organizarea iniernaționala a re- 
tugiați 'or a fost combătută de de
legatul biilarus Morozov și d de-e 
legatul polonez Katz—Sukt care aW 
arătat ca această organizație și-a 
creai proastă reputație apărând ele_ 
me.ilek fasciste și îngreunând repa
trierea persoanelor strămutate oin ță
rile de origina.

Trecându-se la vet chestiunea a 
fosl inclusă în ordinea de zi cu 
o ma'orilate de 11 voturi centra 3 
U.R.S.S. Bieloruria și Polonia și 4 
abțineri.

Propurerea reprezen'rnlu ui brita
nic care a cerut ca viit arca s si ne 
a consi'iu'ui să se țină Ir N xv-Yoik 
în I c de Geneva așa cum holărise 
a fost respinsă cu zece voturi con-' 
tra opt

și indepedență. El este puternic, 
în unitatea sa politică și sindicală 
și respinge uniunile militare. El 
nu vrea să ridice arma împotrira 
popoarelor libere din Europa Ră
săriteană.

Lupte îndârjite între trupele olandeze și indoneziene
HAGA, 9 <Rador>. După cum 

anunță agenția ANP din Batavia, 
în regiunea Ceribona au loc lupte 
îndârjite între trupele olandeze și 
indoneziene. Lupte se desfășoară 
deasemenea în regiunile S a n t a m 
și Sucalubi. In partea orientală a 
Javei, indonezienii opun trupelor 
aolndeze o rezistență mereu ere- 

materii e prime n'au li rit munci
torii tabrieej de fire s nletjce cin 
Lu|<ni au obținui un real succ s: 
I .ogra.nul |X‘ luna Ianuarie a I st 
de, o il cu 2S la suta

Astfel luptând cu h >,'ărire- irr.pu- 
tri.a greulaț' u create de I sa <’e 
materii (rime p- care conduc r a 
fabricii și foru ie competente treime 
sâ o inlalure de Urgență muncitorii' 
fabricii lupeni au încheiat bila tub 
în prima lună de munca in cad ui* 
Planului cu un frunu-s succes.

Albu Remus.
coresp voi

După cum anunță Agcnț 3 
ADN din Hamburg interzi
cerea investițiilor de capital 
strein în Germania Occiden
tală va îi ridicată într un vii
tor apropiat. Această măsură 
este strâns legară de progra
mul pentru investirea de ca
pitaluri streine în Germania 
Occidentală potrivit prevede
rilor planului Marshall.

In modul acesta ultimul 
obstacol formal în calea în
lănțuirii Germaniei Occiden
tale de către capitalul anglo- 
ainericanilor,

a •
O secțiune de presă ind 

Italia anunță că pe adresa Li 
Di Vittorio, președintele in
terimar al F. S. M. continuă 
să sosească numeroase tele
grame din partea diferitelor 
organizații sindicale prir.tre 
care și din partea multor or
ganizații sindicale engleze și 
americane prin care acestea 
își exprimă devotamentul față 
de unitatea sindicală interna
țională în ciuda atitudinii sci
zioniste a conducătorilor lor.

• •
♦

NEW-yORK, 9 (Rador) 
Ministrul de Externe al Nor
vegiei, Lange, se află de Du
minică la Washington.

In legătură cu întrevederile 
ce au loc la V ashington, re
prezentantul departamentului 
de Stat umerican, Mac Der- 
mott a declarat că ele s'au 
referit la problemele peninsulei 
Scandinave și la pactul At
lanticului de Nord.

Mac Dermott a arătat că 
Lange va avea din nou între
vederi cu Dean Acheson, sec
retarul departamentului de Stat.

scândă Ciocniri violente al loc 
>n regiunile Djember, Probov, Icgo 
și Vnmadiang.

ANP anunță că trupele olan
deze desfășoară «acțiuni de curâ- 
țițe» în insula Sumatra. Ciocniri 
înarmate au foc în regiunile La- 
hat și Ciurup.

*
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Zona de ocupație sovietică a Ger
maniei a acoperit până la ultimul 
ban costul importurilor. In timp ce 
în sectorul britanic amenința îoametea 1

Revista i IMPURI NOUI despre

Relațiile sovieto-americane
BERI IN 9 (Rad-ir). — Iu lea

turi cu deciuații ofici il.i b itanica 
publicată In z arele din sectoaril- 
o iJe itdlc ale H rliinilui. aii inand 
că economii din zona de ocuțație 
sovietică a Germ iniei ar fi „lip
sită de posibi ilățile de ași refice 
i idustria transporturilor și aglricul 
tuia”. C miisiunea Economici Gi-r- 
ma ia a făcut următoaiea declarație ;

Zona de ocupație sovietică a a- 
coperil pana la ultimul tun costul 
importurilor constând în primul rând 
di i materii prime necesare indus
triei sale și deiscinenea din alimente 
pentru populație. Exportul bunuri
lor manufactura e din zona sovietică 
cgaleaza importul. Aceasta a de
venit posibi'â grație politicii de o- 
cupație a Uniunii Sovietice, care 
sp liiită promova ea economiei ger
mane și ap'ică fără șovăire hoLă- 
ririle luate la l’otsdam

In contradicție cu această sileați 
Bizonia este obligată s?i importe- 
mariuri care pot fi fabrica'e în Ger
mania și a căror rambursare nu va 
putea U efectuată pe calea exporlu- 
ri'or nici măcar înlr’un viitor de 
pirlal. Pin a.c să rauză d firi ut 
comerțului exterior al Bizoni i p- 
un an se ridică la peste un miliard 
dolari. în ftmp ce datoria totală a

Guvernul ungar desminte 
faptul că a interzis corei* 
pcndentilor de presă bri- 
tanici să aihte la procesul 

lui Mindszenty
BUDAPESTA, 9 (Rador) 

Agenția de știri ungară anunță că 
guvernul englez a trimis o notă 
guvernului ungar în care își ex
primă «nemulțumirea» față de fap
tul că reprezentanții misiunii en
gleze din Budapesta nu au fost 
’utor-zați să asiste la procesul lui 
Mindszenty, afirmând că guvernul 
ungar nu ar respecta prevederile 
Tratatului de Pace.

Guvernul ungar a respins nota 
britanică și a atras atenția guver
nului britanic asupra faptului că 
procesul lui Mindszenty a fost 
public șl că corespondenții de 
presă britanici au asistat la proces.

Puternici acțiuni ale 
aniiăților de partizani 

în Birmania
RANGOON, 10 (Radot), 

S'a anunțat oficial, după cum 
comunică ASSOCIÂTED 
FRESS, că un grup de par
tizani au atacat postul de po
liție Madaya în împrejurimile 
orașului Mandalay confiscând 
armele și munițiile găsite,

Reuter transmite un alt co
municat militar care arată că 
se dau lupte în apropiere de 
l'egu, la cca 400 km. Nord 
de Rangoon, pe calea ferată 
Mandalay.

Germanici Occidentale s'a u cat li 
patul miliarde jumâta e dolari

Datorita joi iui clar vază oare a 
Comis ■ i Economice germane, pre
cum și aiuloiinui ac ridat de autori
tățile de ocupație sovietice a de- 
\e il posibilă am< iorarea continuă 
a aprovizionării populației in timp 
ce in Bizonia și in speciil în Ruh- 
rul ocupat de britani e, amenințarea 
foametei coi s i ne o primejdie p r- 
maneițlâ

Iii zona de ocupație sovietică con
struirea unei economii pașnice și să
nătoase se efectuează in mod |fa- 
niliial. pe baza prograinu'ui de doi 
a..i șl cu sprijinul autorităților de 
ocupație In contrast, economia de 
pace a Germaniei Occidentale se 
prăbușește din cauza planuli i Ma s-

Numal acrie ramuri ale cc numi i 
care pot contribui la sporirea po
tențialului de răsb i german sunt 
desvollate — subliniază in c mclu- 
zie Comisia Economică Germana 
hali

BERLIN. 9 (Ttndoi). — P ejcdin- 
le'e Comis ei Economice Germane 
a anunțai că In urma succeselor rbti .i 
nuc in s( o irca p ouuc iei 2 n i- 
lioane de muncitori germ ini din 
țzona sovietica vor primi rații mă
rile de a'imente. 1

Nota ungară subliniază dea- 
semeni că știrile pe care acești 
corespondenți le trimit din ungaria 
nu sunt supuse nici unei restricții.

Guvernul ungar respinge cate
goric interpretarea arbitrară și in
corectă a Tratatului de Pace de 
către guvernul aritanic

Un însemnat număr de muncitori au 
declarat grevă în regiunea Ancona 

din Italia
ROMA, 9 (Rador). Peste 

250 mii muncitori din indus
tria agricolă și construcții 
maritine din provincia Anco
na au declarat Marți o grevă 
de solidaritate cu muncitorii 
șomeri din această provincie, 
care sunt în număr de peste 
200 mii.

Camera de Muncă din 
Ancona subliniază într'o decla
rație că datorită »planului 
Marshall* producția indus
trială din această provincie 
s'a redus în anul 1948 cu 
peste 45%, în timp ce în ul-

MOSCOVA, I? (Rador). Ultimul număr al revistei 
TIMPURI NOUI publică un articol intitulat: „Relațiile 
Americano-Sovietice".

Comentariile asupra răspunsurilor Gcncralissimului 
Sialiii la întrebările lui Kingsburv Sm.tli, directorul ge
neral pentru Europa al Agenției INTERNAȚIONAL 
NEWS SERVICE, precum și a'upra refuzului ulterior 
al președintelui Trunian de a încheia un pact intre 
Uniunea Sovietica șl Statele Unite scrie revista - 
arata cât de mare este importanta acordata de opinia 
publica mondiala problemei relațiilor americano-so-. ie- 
tice. Democații din toate țările, inclusiv Statele Unite, 
au sprijinit cu căldură propunerea in favoarea unui 
pact de pace, cuprinsa în telegrama lut Kingsburj Simth,

Răspunsurile (Jciieralisslmului Salin au fost apic- 
eiale ca fiind o baza foarte potrivitJ pentru negocierile 
Americano-Sovietice. Reacțiunea marelui public a do
vedit in mod convingător cât de mult doresc popoarele 
destinderea atmosferll internaționale și înlăturarea iste
riei războinice, a alarmei și a nesiguanlei încurajate in 
mod intenționat de cercurile conducătoare din Marea 
Britanic și Statele Unite.

Știrea privind posibilitatea începerii unor nego
cieri Americano-Sovietice pentru un pact de pace : 
provocat o mare confuzie și consternare in lagarul re- 
actiuniii imperialiste. Presa monopolista a început o 
campanie furibunda impotriva pactului de pace propa . 
împotriva negocierilor Amerlcano-Sovx.lice și împotriva 
politicii de Pace a Uniunii Sovietice.

Partenerii britanici ai imperialiștilor americani s'.iu 
arătat șl ei alarmați. Dt aceea, ziarele i-.acționare 
americane și britanice au salutat cu un suspin de ușu
rare respingeea de către 1 rutnan a pactului de pace 
și declarația in aceasta privința (acută de secret ii ul 
de Stat Acheson.

Această reacție negativa a conducătorilor pobti.'i 
americane și britanice a demascat in întregime sco
purile lor. Nici lunga declarație a lui Acheson ș nici 
scuzele vagi ale lui Trumân nu cuprindeau vreun ar
gument convingător. Argumentul lor principal ca exis
tenta Națiunilor Unite și a Chartci — pact de pace 
inutil — nu dovedește nimic. Conducătorii politici a- 
mericane maschează respingerea de către ei a nego
cierilor cu Uniunea Sovietică prm scuza ca ei nu su.it 
dispuși să acționeze in afara cadrului Națiunilor Unite.

Cu toate acestea, ei au considerat posibil sa ne
gocieze în spatele Națiunilor Unite pentru incheerca 
pactului Atlanticului de Nord, caro constitue o alianță 
agresivă îndreptată împotriva altor membri ai Orga

timele patru luni ale anului 
trecut peste 60 mii muncitori 
agricoli au fost concediați.

Deasemenea, meseriașii din 
Napoli au declarat o grevă 
generală de 2 ore. In provin
cia Emilia 350 mii de mun
citori industriali și agricoli au 
declarat o grevă de protest 
împotriva concedierilor.

In cursul manifestărilor din 
prima zi a grevei din Ancona 
zece persoane au fost rănite 
de poliția care a tras asupra 
manifestanților.

Importante succese ale 
armatei democrate grecești

GRECIA LIBERĂ, 9 
<Rador>. - Postul de radio 
GRECIA LIBERĂ anunță 
că unitățile armatei democrate 

' au atacat pozițiile monarho- 
fasciste Detașamentele arma
tei democrate, care își desfă
șoară activitatea în spatele 
armatei monarho-fasciste, au 
atacat căile de comunicație 
inamice. Un detașament al 
armatei democrate a atacat cu 

| succes o coloană de tunuri în 
regiunea Cognni.

PostuJ de radio GRECIA 
LIBERĂ a mai comunicat că 
la 1 Februarie a avui loc pe

nizației Națiunilor Im.te. impotrixa L'munil Sov-etice 
și a democrațiilor populare.

In acelaș timp, este clar că incheerea unui pact 
de pace nu ar contrar ce nicidecum X-liaria Națiunilor 
Unite. Dimpotrivă, incheerea acestui pact ar promova 
fara îndoială prexligiul GNU și ar ajuta la întărirea 
acestei organizații.

Asigurările pompoase ale lui Acheson de lidclitatc 
fala de Națiunile Unite și liota ri re a de a acționa numai 
iii cadrul GNU, sunt curata ipocrizie El descoperă •> 
violare a Chartci iu negocierile bilaterale pentru un 
tact de pace cu L'murma Sovietici.

Opinia publica din Statele Linte si Europa inter
pretează pe drept cuxânt respingerea de către 
I rumân a pactului de pace ca o dovadu că guvernul a- 
merican nu este interesat in destinderea tensiunii in
ternaționale. Tactica imperialismului american consta 
in parte din crearea sistematica a unei atmosfere de 
alarmă și ncs.guranlâ. Acea"ta e te una din metodele 
lor pentru a sdi tarile dn Europa occ dcnlala sa mire 
in sistemul blocur.'ur <ii ive anglu-americant

Guvernul sovietic a declarat mereu că el na vede 
indii p edica de neînvins in calea Ci Uboiârn pașnice 
dintre Uniunea Sov et>ca și Statele L'n'tc Dar apără
torii politicii agresive americane nu dorc-e aceasta 
colaborare. *

Op ma publ ca amcr.cana a tra- cinchizia corectă 
din respingerea dc-.alrc- Tru’nan a p tulu de puc; 
cu L'munca Sovietica. Refuzul președintelui accentu azi 
flagranta contrazicere dintre pr. misiunile sale ele vo- 
rale și politica pe care o duce de fapt.

lianieăii simpli din Statele Unite inlclcg prea bine 
ca rezolvarea pioblemei unei pici trainice treoue 
căutată in primul rând inlr'un acord și In restabilire* 
colaborării cu Uniunea Sovietica.

Uniunea Sovietică ia nota de faptul ca cc-rcuril* 
conducătoare din Statele Unite și Maraa linia c duc 
o politica de agresiune și de atâțare la un nou rizboiu.

Poporul sovietic Știe Ca in aceste imp-c+urâ'i ma
rca ș: pa-mca noastra țara duce cu o energie și stă
ruință inca și mai mare, lupta împotriva tuturor ațâ
țătorilor la rlsboiu. la se va împotrivi încercărilor 
elementelor agresive și sprijinitorilor lor de a submina 
și distruge Organizația Națunilor Unite. Ea \a continua 
fără șovăire politica ei in lavoarea menținerii ♦» c 
solidarii relațiilor prietenești cu celelalte țari M t>rJ- 
tru salvardarea păcii.

In această politică, Uniunea Sovietica se bucură 
de înțelegerea și sprijinul masselor din lumea între «ga, 
dc-oarece massele vor pace.

teritoriul liber al Greciei în
trunirea so’daților și ofițerilor 
care au fost luați prizonieri în 
luptele pentru orașul Mausa. 
Aceștia au adoptat în unani
mitate o moțiune în care con
damnă pe monarbo-fasciști ca 
fiind călăii poporului și ai ar
matei

Prizonierii fac apel la sol- 
dații și ofițerii din armata 
monarho-fasciste să accepte 
propunerea Guvernului demo
crat pr vizoriu de a stabili 
pacea și de a înceta lupta îm
potriva concetățenilor lor.
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