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Luptele din Februarie I8J] 
izvor nesecat <R învățăminte 
pentru clasa muncitoare

de 
un 
du 
re-.

Anul 1913 marchează în ist ria 
mișcai ii muncitorești din țara noas
tră, un an de adânci frământări, de 
lupte îndârjite împotriva regimului 
burghez de exploatare, precedent» 
•rolce ale marilor cuceriii de u/1 
aie clasei muncitoaie condusă 
Partid Aceste lupte reprezintă 
punct culminant al luptelor duse 
proletariatul din țara noastră, ca
zultat al tot mai ascuțiiei crize caie 
bântuia întreaga lume capitalistă, cu 
toate rej crcursiunile ei asupra nive
lului de viața al celor ce muncesc 
In Europa și America se numărau 21 
milioane șomeri • i zei de milioane 
oe muncitori munceau numai câte 
3 zi'.e pe săptămâna. In America 
și Germania șomajul era în floare. 
In Anglia muncitorimea hămesită 
face Marșul foamei spre Londra — 
o puternică manifestație de luptă; 
în Budapesta prăvăliile de alimente 
sunt atacate de muncitorii care nu 
mai aveau ce mânca, iar în Ceho
slovacia armata trage în muncitorii 
demonstranți

Nive'ul industrial al diferitelor țări 
era în continuă scădere și conceilie 
ca Krueger (Suedia) și bănci ca 
„Banca din Dresda (Germania) sau 
la noi „Marmorosch Blank” au dat 
„faliment”

Ca în toată lumea capitalistă și 
țara noastră era bântui a de aceeași1 
criză, — șomajul, creșterea prețuri
lor și reducerea salariilor făceau ca 
muncitorimea să aibă un 
viață tot mai scăzut

Mișcări'e din 1933 n’au 
deci la întâmplare. N’au 
caracter sporadic, local, 
purul ca un rezultat al desvoltarii 
capitalismului ir noi, ca rezultat al 
ascuțirii contrau.erilor lui Deoarece 
pe măsura desvoltării lui, burghe
zia căuta să iasă din criză pe spa
tele muncitorimii și își întărea a- 
paratul de represiune. Mizeria cla
sei muncitoare și sălbateca teroare 
polițienească exercitată de guver
nanții reacționari de atunci erau ca
racteristice ale acelei perioade.

Și, în aceste condițiuni, în cutată 
ilegalitate Partidul Comunist din Ro 
mânia și Sindicatele Unitare mobili
zau la luptă masse tot mai largi, 
luptau pentru revendicările proleta-

ilivel de

isbucnit 
avut un 

Ele au a-

*

rialului In acele condițiuni de criză 
mondială, pro.etaiiatul din întreaga 
lume vedea că pentru el nu există 
decât o singură cale: acea pe cart
au minat-o oamenii muncii din fosta 
Rusie, creind Uniunea 
țara care, datorită 
lui de producție socialist 
tea crizele economice, era 
re de continuă înflorire 
taro economică.

Pela începutul anului 
ferișlii și petroliștii au < 
Iul luptelor. Ei erau cei mai crunt 
loviți, și In acelaș timp mai concen
trați. mai ușor de organizat

In urma grevelor din Ianuarie 19 33 
guvernul a fost si'it să renunțe la 
noi scade i de salariu, să recunoască 
existența legală a sindicatelor șl a 
comitetelor de fabrică

Toate acestea însă vremelnic, spre 
a câștiga timp.

Dar pentru faptul că prin reven
dicările cucerite. Partidul și clisa 
muncitoare câștigau încrederea și 
simpatia rnasselor tot mai largi a 
întregii popu'ații muncitoare asuprite 
și exploatate, guvernul Maniu a luat 
noui masuri represive Starea de a- 
sediu care a fost proclamată, În
ființarea cenzurei. disolvarea sindi
cat e'->r și arestarea conducă orilor lor 
loaea cs ea au fost de natură a tntiri 
îndârjirea proletariatului, și clanul 
revoluționar, de a uni muncitorimea 
sub steagul de luptă al Partidului

Greva dela Grivița din 15 Februa
rie. a constituit cea' mai înaltă ex
presie a elanului revoluționar al ria

S vi> tică, 
sistemu

lui cunoș- 
într’o sta- 
și desvol-

1933 ce
dat semna-

(Continuare in pag. lll-a>

Anunț redacțional
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Din cauza unor 
greutăți de ordin teh
nic, ziarul nostru nu 
a putut să apară eri.

Cerem scuze citi
torilor.
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Proletari din toate (firile

____________

Noul victorii Ir lupta pentru
îndepliniră* Planului

Io ziua de II februarie, echipa tor. Pop ludovic 
din Petrila. decorat cu „Ordinul Muncii" a dat 

primele 10 tone de cărbune în con
tul programului depe luna Aprilie 

75%, iar schimbul condus 
efectiv de tov. Pop Ludovic, 
de mai bine de 10 zile 
pășește zilnic norma cu 
150%.

Realizând aceste mari 
pășiri, în ziua de 14 Februa
rie, schimbul condus de tova
rășul Pop Ludovic a dat pri
mele 10 tone de cărbune în 
contul programului din luna 
Aprilie.

La mina Petrila, întrecerile 
între echipele aceleași grupe, 
iau o desvoltare din ce în ce 
mai mare, deoarece ele s'au 
dovedit a fi cele mai bune.

Un exemplu elocvent în a- 
cest sens ni—1 dă grupa tov. 
Pop Ludovic ale cărei echipe 
(schimburi) muncesc pe bază 
de întrecere înlre ele.

Două dintre schimburi, de
pășesc zilnic norma cu 70 —

de»
cca.

de»

[mutarea relei de a 
5-a sesiuni a Sovietului 

Suprem al II. I.U.
M0SC0VA15 (Rador) 
Conform hotărîri. Pre
zidiului Sovietului Su
prem al URSS, a cm- 
cea sesiune a Sovie- 
tului Suprem al URSS 
va fi convocată la 
Moscova pentru ziua 
de 10 Martie a. c.

OepSflr d programul de producție cu 18,7% 

Muncitorii minei „Gh. Apostol"— 
Săcărâmb au câștigat întrecerea 

Ianuariepe luna
Odată cu începutul anului 1949 

și cu elaborarea planului de Stat 
la exploatarea Săcărâmb din M ți 
Apuseni, prin grija org. P. M R. 
Certej și a Sindicatului Miner lo
cal, în colaborare cu tehnicienii, 
munca subterană a fost organizată 
pe grupe complecte.

Pentru îndeplinirea și chiar de-

Oameni noi, in conducerea sindicatelor

In biroul secretarului de Partid 
din Lonea discuțiile se desfășurau 
tot mai aprinse. Tov. Fedoranici, 
secrelarul și Blaga responsabilul sec
ției de Propagandă și Agitație, vor-, 
beau despre marele succes al gru
pelor tov. UIrich Ștefan, și Marian 
loan, care la 7 Februarie începu
seră să lucreze în contul lunei Mar
tie Se vorbea în special de un tâ
năr de numai 19 ani, — Stoicescu 
loan, șef de schimb din grupa lui 
UIrich ,Ș tefan. Un tânăr, care a- 
cum trei ani a venit în Valea Jiului 
să se facă strungar, însă a devenit 
miner.

Acest nume, mi.era cunoscut; fă
cea parte din fruntașii în producție. 
Curiozitatea mă împinge să întreb 
pe tov. Blaga dacă într’adevăr a- 
cesta 
nilor.

lul care părea 
niciodată.

La apropierea noastră vagoneta
rul își îndreaptă spre noi fața îne- 

cărbune. — Zâmbea sa-

că nu se va goli

e unul dintre fruntașii lone-

Desigur tovarășe, — îmi ex- 
Blaga — chiar el este Eplică

unul dintre cei mai buni mineri ai 
noștri. Când mă 
câțiva ani abea 
pensă de vârstă 
în mină...

Nu trecuse o
noastră și iată-ne în mină. în drum! 
spre abatajul Iui UIrich Ștefan.

Vagoneteie goale veneau cu zecile 
spre gura rolului, unde vagonetarul 
abia răzbea să încarce cărbunele bul-i 
găr ce curgea cu n emiluita din ro-

gândesc că acum 
am obținut dis- 

ca să poată intra'

oră dela discuția

>n cinstea al gerilor 
sindicale

cum merge tovarășe ? — 
Blaga.

grila de 
tisfăcut....

— Ei, 
interveni

— Cum să meargă? cărbune este, 
goale să fie! (vagonete).

— Eu văd că sunt destule,
— Te cred și eu, c’apoi de nu, 

coboară Stoicescu 
ne icătâneșre <

— Dar ce, el 
Unde.i UIrich ?

— Mai înainte 
față cu ceva cablu. Se întoarce ime
diat. Dar producția merge — are 
„copilul” grijă de asta. Și apoi 
de, e și el șef de schimb, jși șții 
d-ta că obrazul subțire cu cheltu
ială se ține. Așa e și cu jtânărul 
nostru șef de schimb. A ajuns aici 
pentru că a meritat, iar acum vrea 
să arate minerilor bătrâni ce știe .

Unul după altul se umpleau vago- 
netele Cădea cărbunele bulgăr, ca 
o dovadă că cei din abataj depuneau 
eforturi pentru a da cărbune de ca
litate, nu numai cantitate

După un urcuș de vreo 20 de me
tri. pe scări, 
sală (intrarea 
țerul gemând 
cărbunele în

din abataj și

e șef de grupă ?

s’a dus ia supra-

am ajuns în tranver-i 
în spre abataj). Cra- 
sub povară aducea 

spre rol. în timp ce

din spre abataj se auzea zăngă- 
nitul lope|ilor și loviturile ritmice 
ale ciocanului de abataj care complejcț 
tau ansamblul de sunete ale minei 

Ne apropiem de locul de muncă, 
intrând în abataj. In timp ce doi 
lopătari încărcau bulgării pe cra
ter, în fața îronlului de cărbune, 
la lumina lămpii de mină apăru 
silueta unui om, care cu brațele nu 
tocmai vânjoase, dar pricepute în 
mânuirea ciocanului de abataj, se 
lupta să desprindă un bloc mare 
de cărbune. Acest om era Stoi
cescu.

Alăca blocul, căutând punctele cele 
mai slabe. Deodată se auzi o pâ- 
răitură și blocul se prăbuși. Omul 
înfipse ciocanul de abataj în maldă
rul de cărbune din fața lui. se re
zemă 
șterse 
privi 
spus:

pășirea planului economic, aceste 
grupe au pornit la întreceri socia
liste între ele și totodată la între* 
ceri pe secții care numără trei 
guri de mină, două halde și insta
lația de prelucrare a minereului, 
fixându-se și condițiile de întrecere, 
ele având un caracter permanent.

In luna Ianuarie, după compa» 
rarea rezultatelor obținute, mina 
«Gh. Apostol» s'a situat în frun- 
te, ordinea clasificării fiind ur
mătoarea : Mina »Gh. Apostol* 
cu 18,7% peste program, Uzina 
de prelucrare a minereului cu 
18,6'/,, Mina «Vasile Luca» 
a depășii planul cu 10,2 la sută. 
Mina «Gh. G h eo rgh i u-Dej cu 
7,1’., Haldele rămânând cu 11,3% 
sub program din cauza înghețului

In ziua de 3 Februarie a avut
Mateeseu luliu, coresp. voi.

Continuare in pag. 3-a.

Muncilorii dela secția 
slrungărie a A. C. P. 
curăță mașinile și re
pară unelte, muncind 

voluntar peste 
program

Duminică 13 Febr. antrenați 
de responsabilul de grupă și re
sponsabilul asigurărilor sociale, 
tov. Stan E. Eduard și Radu 
Constantin, muncitorii din gru
pa sindicală a secției strungă» 
rie dela Atelierele Centrale 
Petroșeni au prestat 50 ore 
voluntare pentru curățirea ma
șinilor și repararea uneltelor 
de muneă.

Această acțiune a fost în
treprinsă în cadrul angajamen
tului luat cu ocazia alegerilor 
de grupe sindicale, că vor de
pune toate eforturile pentru 
îndeplinirea cu succes a pre
vederilor Planului și pentru 
buna îngrijire a mașinilor si 
uneltelor de muncă.

fi

sa-

de el și cu dosul palmei își 
sudoarea de pe frunte... 11 

apoi admirativ par’că ar 
Tot te-am doborît.
Noroc Sloicescule! — îl

lutarăm.
— Noroc bun, tovarăși! — fu 

răspunsul scurt.
Din fața lui plină de sudoare și 

praf de cărbune, nu văzurăm bine 
decât doi ochi ageri și dinții — 
un șir de mărgele albe.

— Cum merge lucrul?
I. HERMAN

(Continuare în pag. III-a>

Se aprind luminile
în satul Zlaști

cătorilor de pe atunci, de a trage 
lumină dela uzina electrică din Hu
nedoara, care se găsește în apro
piere.

Astăzi, când Guvernul democrat 
sprijină tot mai mult țărănimea mun
citoare. când țăranii muncitori sunt 
mobilizați de organizațiile P.M.R. 
dela sate, prin voința nestăvili'ă a 
oamenilor muncii din salul Zlaștj 
elcctrifi.area a fest făcută într’o sin
gură lună de zile.

S’au adunat la primărie, mobili
zați de Partidul din sat. La pro
punerile care li s’au făcut; de-a lu-

Sergiu Dărmoianu, 
coresn voi

La 4 km. de Hunedoara, se gă
sește satul Zlaști. Parte din locui
torii acestui sat sunt muncitori la 
uzinele de Stat Hunedoara, iar al
ții se ocupă cu exploatarea micilor 
suprafețe de pământ, pe care le stă
pânesc

De mult, s’a vorbit în satul Zlaș.i 
despre lumină electrică. Regimurile 
burghezo-moșiercșli au stat de-a 
curmezișul acestor înfăptuiri. S’au 

făcut proecte peste proecte, pro
misiuni și angajamente, iar până la 
urmă țăranii din Zlaști. au rămas 
lot fără lumină în sat.

Și nu era mare lucru de făcut. 
Brațe de muncă și voință era. Lip
seau doar firele electrice și stâlpii. 
Lipsea îndrumarea și voința condu- (Continuare in paf. IIli)
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Să a$na oe tae sănălnase $i să ridicăm la îoalla lui misiune 
ului literar ia Valea-liului

AuloWum Partidului llaliunal Popular
- Rfizolujia ședinței p.enare a C. C al P. N P -

Despre importanța cenaclu
lui literar care a luat hință de 
curând la Petroșeni s'a vor
bit în repetate rânduri, b. im
portant tocmai pnn marile 
sarcini care i le pune in țață 
însăși existența sa

Ridicatea de cadre scriito
ricești dm rândurile celor ce 
muncesc impune o muncă a- 
tentă din partea conducerii 
cenaclului și dm partea tuturor 
participanților, în sensul de a 
indruma talentele spn rieri 
de un conținut mai b at și 
o cât mai înaltă torni i ar
tistică.

Dar sarcina cenaclului nu 
se reduce numai la atât, adică 
la ridicarea unui grup restrâns 
de tovarăși, care Irecventează 
regulat ședințele. Cenaclul va 
trebui să descopere alți și uiți 
muncitori din masse cu posi
bilități într'ale scrisului, noui 
elemente talentate, să-și creeze 
o legătură strânsă și perma
nentă cu massele.

In această direcție s'a făcut 
însă prea puțin până acum și 
scăderile care se manifestă a- 
cum, au o cauză mai înde
părtată. Cu toate, că în Va
lea Jiului există numeroșii to
varăși dotați, chiar dela prima 
ședința numărul lor n'a fost 
destul de mare. Au participat 
în majoritate responsabilii cul
turali dela diferite organizații de

La Moscova a apărut o culegere CE SĂ CITIM: 
de articole întitulată V. Maiacovski :

VLADIMIR ILICI LENIN

Despre cultura sovietică socialistă w ion C;,,ț|"
Printre manifestările editoriale în-

MOSCOVA, 14 <Rador) 
La Moscova a apărut recent 
o culegere de articole întitu
lată „Despre cultura sovietică 
socialistă", la care au cola
borat renumiți oameni de ști
ință, scriitori, artiști și com
pozitori. Serghie Vavilov, pre
ședintele Academiei de Știință 
a U.R.S.S., a consacrat un 
articol celei de a 30»a ani
versări a științei sovietice,-Pro
fesorul Alexandru Jegolin se 
ocupă de literatura sovietică,- 
compozitorul Tihon Hrenikov 
scrie despre desvoltarea cul

La Certejul de Sus a luat tiințâ 
un cămin cmtu al

De două săptămâni a luat 
ființă în corn. Certejul de Sus, 
din inițiativa organizației de 
Partid un cămin cultural. Cu 
toate că este abia la început, 
căminul a început să activeze, 
ducând o muncă de ridicare 
culturală a masselor munci
toare din comună.

Astfel, odată cu deschide
rea căminului, tineri și bătrâni, 
femei și bărbați vin aproape 

rnassă și delegații din provin
cie aleși nu în totdeauna din 
rândurile celor ce au preocupări 
literare. De aceea și partici
pați! lor a fost mai mult ab
sentă, la discuții luând parte 
tocmai acei muncitori care nu 
venit din ini|iativă personală'

Situația se datorește lără 
îndoială faptului că acțiunea 
de îuliinfare a cenaclului s'a 
tăcut într'o măsură, pripit și 
biroctatic. Nu s'a putut duce 
astfel o acțiune prealabilă de 
popularizare în rândul masse- 
lor a ideii cenaclului și a în
ființării sale. S'a luat legălură 
birocratic, numai cu dileriți 
respansabili care în acelaș mod, 
s'au mul|umit să numească de
legați sau să vină personal 
lără a contribui prin muncă 
de lămurire la mobilizarea ma
sivă în acțiunea de susținere, 
de îndrumare a cenaclului.

Scăderile de acum se dato- 
resc în bună parte organizării 
inițiale defectuoase, dar mai 
au și alte cauze. Astfel comi
tetul s'a mulțumit doar să 
conducă ședințele fără să caute 
să atragă noui și noui oameni 
ai muncii spre cenaclu și ace
asta pentru că n'a avut spri
jinul și îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de partid care 
au subapreciat importanța ace
stui for cultural.

Ia aceste condiliuni desigur 

turii muzicale sovietice, iar 
Alexandru Gherasimov, artis- 
al poporului al URS S„ se 
ocupă de pictura sovietică.

Culegerea cuprinde dease- 
menea articole despre teatru, 
cinematografie, învățământ și 
arhitectură modernă.

Culegerea se încheie cu un 
articol întitulat »Cultura so
vietică și scriitorii streini*, 
care citează numeroase co
mentarii ale autorilor progre
siști din străinătate, în legă
tură cu știința, literatura și 
arta Uniunii Sovietice.

zilnic să asculte emisiunile ra
diofonice. S'a luat inițiativa de 
a se da programe artistice, 
elevii școalei elementare în
cepând deja pregătirea unei 
scenete,

Din fondurile care se vor 
realiza prin viitoarele festivale 
date în cadrul căminului — 
biblioteca va fi dotată cu noui 
volume.

M. BUTULESCU 
coresp. voi. 

că cenaclul nu-și va putea 
duce In întregime la bun sfâr
șit sarcinile sale ; Îndrumarea 
ș1 descoperirea muncitorilor 
care au preocupări și dove
desc capac'tâți literare. Din 
contră. Ședințele care au în
ceput să întrunească un nu
măr tot mai restrâns de par- 
ticipanți să aibă o frecvență 
tot mai nncă, sunt de na u*â 
a arăta o scădere a activității 
Sale tocmai prin lipsa unei 
legături cu massele.

Si aceasta va trebui să fie 
una din preocupările condu
cerii cenaclului, a organizații
lor de partid și d - rnassă 
care trebue să permanentizeze 
ajutorul cenaclului; să caute 
stabilirea unei cât mai largi 
legături cu missele muncitoa 
re printr'o temeinică acțiune 
de popularizare și lămurire. 
Și prin masse nu trrbue în
țeles numai responsabilii cul
turali ai organizați lor dr mas- 
să ci acel mare număr de 
muncitori care în totdeauna 
și-au dovedit dragostea față 
de literatuiă și artă în general.

Numai în acest fel și 
facându-și din atragerea de 
câți mai mulfi muncitori o 
sarcină primordială — cenac
lul literar din Valea-Jiului ra 
devrni, un organism viu așe
zat la înăl|lmea misiunii s de.

m, i. m.

climate împlinirii a 25 de ani dela 
moartea marelui Lcnin, la loc de 
frunte se înserează tipărirea de că
tre ,,Cartea Rusă’’ a poemului lui 
Maiacovski: ,,Vladimir lli.i Lcnin’’ 
tălmăcită de Ion Costin Poemul a- 
cesta. pe care-l avem pentru prima 
oară într’o tradu ere românească in
tegrală, desfășoară un larg tablou ce 
conturează în linii monumentale, 
lupta revoluționară a clasei munci
toare

Maiacovski descrie în această o- 
peră, deoparte dictatura burgheziei 
și jugul exploatării capitalis'e. iar 
de altă parte nașterea conștiinței 
de clasă și creșterea mișcării re
voluționare sub condu, crea pirlidu- 
lui bolșevic făuritor al victoriei din 
Octombrie 1917

Lupta lui Lenin împotriva orân
duirii vechi, egoiste, exploatatoa: e, 
măreția și simp i i atea lui via'a și 
lupta de ilegalitate și după instau
rarea puterii sovietice, sunt deopo
trivă descrise în poemul 1 i Maia
covski cu o putere de sugestie și 
cu o forță rară. Se desprinde figura, 
unul om simplu, măreț p in ome
nescul lui cu gândul limpede tradus 
neșovjiil în fapte, cu un calm și cu 
o cumpănire care nu pune nicidecum 
frâne avântului revoluționar

In fața sicriului marelui om. poe
tul evoca durerea întregei țări și a 
întregei lumi avansate. Versul este 
lapidar, dinamic, cu o plinăla e lăun
trică plină de energic, în care dure
rea nu copleșește ci îndeamnă la 
dârzenie revoluționară și la munca 
pent u construcția comunismului.

Ediția românească girată de d Ion 
I Costin e vrednică de toa ă lauda prin 

fide ilatca traducerii, bogă ia limba- 
I jului și meșteșugul artistic depus.

BUCUREȘTI, 15 (Rador) — Co
mitelui C.ntral al I’N.P convo
cat în ședința plenara in ziua de 
0 I cbruaric. a votat o rezoluție 
în care arata intre altele ;

Sub c .nduce ra Pai lidulul Mun
citoresc Român în țxri -ada 1946- 
I9lb Partidul Nailon,d Popular în 
care intra -i elemente ah Uniunii 
Palrioți'or, s’a străduit cu -ucces :a 
dea mai cu scamă o orientare poli
tică |Usta categoriilor sociale mij
locii pentru a le scoate d<- sub in
fluența maiii harpii zii In |<ri,ada 
actuala când in fața t-ilur .r oame
nilor muncii, dornici de a i ași lin
iarii la construiiea societății socia- 
li->le, se țxine In primul rând sar
cina îndeplinirii Planului de S'at 
și când pentru realizarea prevederi
lor a estui pian se cerc tuturor ce
lor ce muncesc să e inc dreze pi ac 
tic in <i|c a inițiala de P M R.. 
Cuinile u Central al P N.P a exa
minat felul cum categoriile sociale 
■riijlo.il pot contribui la îndeplini 
rea acestei mărețe sarcini

Comitetul Central ,1 P N.P. con
sidera ca alianța categoriilor sociale

Folosirea mașinilor și tractoarelor 
Statului de către țăranii muncitori, 

organizați în cete, îngrădește putinfa 
de exploatare a chiaburilor și 

foștilor moșieri
Ajutorul prețios pe care țărănimea 

muncitoare îl primește din partea 
Statului, este tot mai vădii. In cam
pania colectărilor de cereale — a- 
nul trecut — prin așezarea cotelor 
de cereale după mărimea suprafe
țelor de pământ, țărănimii munci
toare i s'a făcut o mare Înlesnire, 
Deasemenea ,in campania insămân- 
țarilor din toamna trecută, prin Fer
mele de Slat și Stațiunile de Ma
șini și Tractoare, țărănimea mun
citoare a primit un ajutor de mare 
valoare. In județul nostru fermele de 
Slat. au dat țărănimii muncitoare se
mințe în schimb și unelte agri
cole. Stațiunea dc Mașini Orăștie, 
a arat pământurile țăranilor cu trac
toarele.

Toate aceste ajutoare au ușurat 
în mod simțitor traiul oamenilor 
muncii dela sate.

Dar nu numai atât Ajutând ță
rănimea muncitoare In campaniile a- 
gricole, Statul a sprijinit-o în lupta 
contra exploatatorilor. Țărănimea să
racă și mijlocașă a căpătat expe
riență din campaniile agricole pre
cedente. Acum ea cunoaște dușma
nul de clasă. A văzut actele de sa
botaj săvârșite de chiaburi și foștii 
moșieri care au încercat să lovească 
în interesele oamenilor muncii.

In primăvara acestui an. țărăni
mea muncitoare va primi un spri
jin și mai mare din partea Sta-î 
lului. Piin Stațiunile de Maș ni și 
Tracloare se vor ara pământurile ță
ranilor muncitori asociați în cete Or 
ganizându-se în cooperative. în tar
lale. în cete, țărănimea muncitoare 
înlesnește folosirea cu cil mai bun 
rezultat a mașinilor, ceeace duce la 
sporirea producției pământurilor sa
le. Lucrările cu tractoarele și ma
șinile agricole ale Statului, se vor 
execula pe b?za contractelor înche
iate între S.M.T și țărani, sau a- 
sociațiile lor.

Pe lângă că Statul ară pămân
turile țăranilor muncitori asociați, 
cu un preț mai redus decât ar costa 

mijlo ii cu da-a muncitoare se poate 
face numai in organizațiile de ma- 
s=a e .Pielite ți anuinc : sfaturile po-i 
țailare :.lndi alele, cooperativele și 
diferitele organizații profesionale și 
culturale

In continuare rezoluția arata c| 
țenliu a da p. ibj itati-a membrilor 
sai .a adu, j întreaga I r c .atribu
ție p./illvj la oț.iiu matața de 
cladio- a b ., i ,i-mulul in tara n as- 
tra CC. al P N P hotare; e ,uto- 
disolv ari-a Partidului Național Po
pular

Pentru <a unicii ii Partidului Na
țional PofHilar sa poaLa piiml in 
mod organizat r."iii c sarcini auto
dizolvări a se eșa|..n. aza până la data 
de 31 Martie. 1919. timp în care 
CC al PNP va dirija îutn aga o- 
(x'ralirme

Ziarul NAȚIUNEA organul P N. 
P ișl va iiicela aparl ta pe data 
de ÎS I ebruarie 1949.

Deputății. membri) ai Partidului 
Național Popvi'ar rămân mai departe 
membrii ai Marii Adunări Națio
nale ca d C-| utați fara de partid 

arătura cu plugul .u b i dar plata 
pentru lucrările executa.e de S.M.T. 
in aceasta (xinuvar* se va face în 
toamnă dupo strângerea recoltdor. 
Sumele datorate pxntru aratul paamân 
lului pot li plante în cercai, de 
călre țăranii muncitori

Pentru folosirea la maximum a 
înlesnirilor acordate de S'.at. comi- 
sii'e de in ămânțari mecanicii, trac
toriștii dc'.a S M.T Oraștie au ca 
sarcina de a mobiliza țărănime* 
muncitoare, de a o lămu'i despre 
foloasele pe care- Ie aduce o-gani- 
zarca in cete Membrii de Partid 
dela aceasta stațiune trebue să po
pularizeze avantagiile arăturii cu 
tractorul.

O sarcină deosebit de importanți 
stă acum în fața organizațiilor de 
Partid dela sate Ele trebue să mo-1 
bilizeze țărănimea slraca și mij
locașă în lupta împotriva chiaburi
lor și foștilor moșieri Cu căr țăra
nii muncitori se vor as ci, tot mai 
mulți in cele, cu atât putință de 
jaf si cxp’oatare din par
tea chiaburilor va fi mai îngră
dită Exploatatorii dela țară vor ci
uta și acum să bagte vrajba în rân
durile țârani'or muncitori pentru a-i 
sustrage dela as< cicre Dar împotri
va acestor dușmani, țărănimea mun
citoare sub îndrumarea muncitorilor 
dela orașe și condusă de organiza
țiile de Partid trebue să lupte cu 
hotarire Căci numai în fel I .est» 
campania insam.intârilor de primă
vara va fi îndcp’inila cu succes, 
iar recolta va fi sporită.

Gh. Tioău

Poșta reducției
T. Frankfurt, Lupeni — 

Mai scrie-ne. Ai dovedit prin 
calitățile corespondenței trimise 
că ai posibilități și o justă 
orientare în ceea ce privește 
alegerea subiectelor. Aștep
tăm, deci noui corespondențe.

Citiți

SCÂNTEIA
Organ Central 
al P. M. R.

%25e2%2596%25a0riijlo.il
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întrebuințând o nouă metodă de muncă 

Echipa tov. Barbu Cornel dela ISS 
Hunedoara, secția îorje, a obținut 
mari depășiri de normă la ștanțarea 
găurilor dela plăcile de cawpere

La 1 S.S. Hunedoara secția forje, 
întrecerile socialiste se d rvultă |X 
zi ce trece, antrenând noui echipe 
In lupta | eiitru depășirea norme 
lor li\a e de Plan

Astfel iile le trecute cehi; ele t v 
Barbu C r el ți I ,loș luțiu, care 
luci caza la ștan arca găurih r dela 
plăcile de cawpere, au pornit la 
întrecere s cia istă Iu munca

înlocuind vechea met dă de mun. 
că, potrivii câiuia < |>cr ți'inile de 
țtanțare se fa caii numai cu un sin
gur ciocan, echipa tov Haiba Cor
nel a introdus o nouă metoda cu a- 
jutorul căreia șt.ințarea găurilor se

Plata avansurilor 
va Incppe la

BUCUREȘTI, 15 (Rador). — In 
conformitate cu disț ozițiunile Mi
nisterului Muncii ți Prevederii' r So
ciale, pe ziua de 20 Februarie va 
începe în toata (ara plata avan
surilor pentru pensionari

Plătite se vor face după aceleași 
norme aplicate în luna Ianuarie fie
care pensionar primind aceiași sumă 
ca în luna trecută,

•

BUCUREȘTI.-<R a dor> 
Ministerul Muncii și Preve
derilor Sociale a dat o deci
zie publicată în Monitorul 
Oficial prin care co
misia pentru revizuirea funcțio
narilor publici din București și

Minerul Stoiceicu Ion, 
fruntaș Io producție la vârsta de 19 ani
_____ (Urmare din pag, I-a)

— Ei, nu știți că grupa noastiă 
ți-a luat un angajament? Noi vrem 
să îndeplinim planul de producție 
pe 1919, în nouă luni! Tovarășii 
din grupă muncesc bine dar câte
odată nu avem vagonete goale și 
munca stagnează.

Crațerul se opri și cineva de jos 
anunță că-i ora 8, ora mâncării. In 
cele câteva minute, Stoicescu în timp 
ce înfuleca cu poftă din codrul de 
pâine și slănină — îmi povesti u- 
nele frânturi din viața lui.

..nu avea încă 16 ani, când și-a 
părăsit locul natcl, Slatina, pentru 
ca să-și câștige existența. Așa a 
venit în Valea Jiului ca să intre 
■ucenic strungar la Atelierele Cen
trale Petroșani. Dar nu a fost primit.

Tânărul nostru însă nu s’a descu
rajat și a pornit să-și caute servi
ciu în altă parte. Așa a fost anga
jat ca ucenic la atelierul mecanic din 
Petrila. 1

In anii 1946—917 nenumărați mun 
citori din Valea Jiului prestau pos
turi voluntare în mină, pentru a a- 
juta pe mineri în procesul de ma
jorare a producției care pe atunci 
de altfel era în creștere, dar Șe 
simția lipsă de brațe de muncă. A 
intrat și el în mină, voluntar, ccl 
mai tânăr voluntar și a fost repar
tizat la grupa lui Ulrich Ștefan

Aici, puterea lui de muncă a stâr
nit admirația minerilor și în spe
cial a șefului de grupă A îndră
git mina și pe mineri și ori de 
câte ori se cereau voluntari, el era 
primul. Ulrich i-a cerut să 
părăsească atelierul, să se facă mi
ner, sâ vie la el în grupă Atât 
i-a trebuit.

Și într’o zi Stoicescu a venit în a- 
telier și-a luat rămas bun dela to 
varășii lui de muncă și le-a spus: 
Tovarăși, mă duc la mină, mă duc 
la grupa lui Ulrich, vreau să mă 
fac miner.

Cei mai în vârstă l-au luat în 
<râs: Tu mă, tu ești copil, nu te 

tace cu 3-1 ciocane, fapt care 
contribue la reducerea simțitoare a 
timpului mort.

Datorita acestei noui metejde de 
muncit echipa l v Baib.i Cornel, a 
rea izul 123 găuri in tl li d ■ 8 . re, 
deț-ișind cu IOU la suta ,norma zil
nica ele 00 găuri ți cu *70 li sula 
echipa tov. Tăios luliu .

Insuf'ețlte de r zultatil tbținutc 
de echipa tov Baibu Cornel, — 
prii, noua sa melodii de munci — 
si a le grupe dela sec|i i forje, au 
început să lucreze la ștmțarea gău
rilor cu 3-4 ciocane.

pentru pensionari 
20 Februarie

După terminarea operațiilor de re- 
vizuiie. pensiile se vor plăli In în
tregime, după nouile norme cc se 
vor fixa.

Foștii pensionari cf casei generale 
de pensii vor primi pensiile prin 
poșta, cei ai fostei case generale a 
Asigurărilor Socialo ți ai C. F. R. 
prin C.E.C.

•

provincie instituită prin deci
zia Ministerului de Finanțe din 
31 Decembrie 1948 va con
tinua să funcționrze în com
ponența prevăzută în decizia 
de numire până la 28 Fe
bruarie 1949.

dă la grupă. — O să vedeți, le-a 
răspuns el holarît.

Din ziua aceia Stcicescti n’a mai 
dat pe la atelier... A obținut cu 
mare greutate dispensă de vârstă 
și a intrat ca vagonetar la grupa 
lui Ulrich. Asta a fost în anul 1946.

Intrat în grupa lui Ulrich, tov. 
Stoicescu a început să învețe me
seria de miner, a muncit cu trup 
și suflet, a urmat în tot timpul 
liber cursuri pentru mineri și în 
luna Decembrie 1948 a dat exame
nul de calificare de miner și a reu
șit

Tehnicienii și șeful de grupă au 
apreciat priceperea tânărului N’a tre 
cut mult și Stoicescu a devenit șef 
de schimb El. un tânăr numai de 
19 ani conduce o echip-ă de mineri

In luna Ianuarie echipei condusă 
de tânărul Stoicescu a depășit nor
ma cu 74,6 la sută, îndeplinind pla
nul de producție cu 10 zile înainte 
de termen

Stoicescu a terminat cu mâncarea 
și a terminat și cu povestirea. Cu 
vioiciune s’a ridicat în picioare. Mâi 
nilc lui au apucat din nou ciocanul 
de abataj sub ale căror lovituri se 
desprindeau bulgări mari de căr
bune.

Am p'.e.at însoțind până la gura 
puțului vagor.elele pline de cărbune: 
producția de dimineață a echipei lui 
Stoicescu.

•
Au venit alegerile sindicale. Nu 

era miner care să nu se gândească 
care dinlre ei să fie aleși în gru
pe, secții și în comitetul sindicii 
Trebuiau aleși mineri fruntași, care 
să șlie să-i antreneze în lupta pen
tru depășirea Planului, care să dea 
exemplu personal de muncă

Când tânărul șef de schimb Stoi
cescu loan a fost propus în comi
tetul sindical, întreaga adunare a 
fost de acord cu propunerea tov. 
Ulrich. care l-a apreciat:

— E bun .tovarăși, e unul dintre 
cei mai buni dintre noi...

In ladiul Planului de Jiul ue unui IU 
iodelnl Hunedoara este nmoramal tu lunari 

în valoare de filnnnnnn lei
In cadrul Planului de Stat pe anul 

1919 județul Hunedoara este pro
gramai cu lucrări în valoare de 1< l 
61.003.000.

P a iul. cuprinde p intre altele, re
ia eiea a 91,450 km drumuri co
li u ae și județene, refacerea a ț«‘sle 
zi) jxrduri și a 2 poduri do beton 
ar. «t terminarea primariili r dur 
comunele Tuniești, Ribița, Birtin, Bu 
ruiene și Vcțil, terminarea baij 
po, u aie din orașul Brad și halelor] 
comuna e din Petroțeni

Dcasemcni mai cunt prevăzute lu
crări de îndiguire pe râul Berlu ți 
Sibiiel și în corn Petrila, refaceri 
de pavaje In Brad, Simeria și Hu
nedoara, a trotuarelor din Lupeni, 
executarea unui canal de moară in 
corn Cugir, procuiaiea unui cater- 
pilar pentru serviciul tehnic 1 Pre
fectul ii. a unui motor și unei [■<-

La preparația ,.Vasile Luca“ din Lupeni, la 
secția spălare tov. Karăcsonyl Anton a reușit 
să construiască arcuri la sitele Zimmer, în 
atelierul preparației, fără a mai fi nevoie să 

fie comandate la Șibot.
La sec|ia spălare a preparatei 

.Vasile Luca" din Lupeni, la spă
larea cărbunelui brul se folosesc 
niște sile Zimmer. Aceste sile au 
niște arcuri confecționate din lemn 
de frasin, care aveau desavanlajul 
că erau foarte slab» durabilitatea lor 
fiind de maximum 2—5 săptămâni, 
după care trebuiau să fie schim
bate. Pentru schimbarea lor trebuia 
să stagneze producția minimum 10 
minute, ceace însemna că in aceste 
zece minute se pierdeau dela fie
care silă căle 3—4 tone de căr
bune spălat.

Tovarășul Karăcsony Anton a 
reușit să facă o inovație la aceste 
arcuri, construindu-le tot din lemn 
de frasin, insă dinlr'o singură bu
cată. nu din trei cum erau con
fecționate înainte.

Nouile arcuri au o durabilitate 
cu mult mai mare decăt cele din 
trei bucăți.

Făcăndu-se o încercare s’a con
statat că până în prezent, dela 
instalarea lor, silele cu nouile ar
curi au lucrat fără nici un defect 
timp de 7 săptămâni.

Prin confecționarea acestor ar
curi s’a făcut o importantă eco
nomie de material. Pe lângă acestea 
ele se confecționează in localitate, 
la atelierul de lâmplărie al atelie
rului de grup al c reparației, ne 
mai fiind nevoie să fie comandate 
dela Șibot de unde soseau în multe 
cazuri cu întârziere.

De menționat că în cazul unui

Se aprind luminile în satul Zlaști
(Urmare din pag. I-a) 

era în mod voluntar pentru electrifi
carea satului lor, au răspuns cu în
suflețire. Au tăiat stâlpii din pă
dure și i-au transportat cu carele 
voluntar. Munca a fost organizată 
pe colective. Pământul fiind înghe
țat, a fost greu de lucrat, — 
gropi'e pentru fixarea stâlpilor s'au 
săpat totuși în scurt timp.

Primăria din localitate a contri
buit și ea la electrificarea satului, 
prin învestirea sumei de 200 000 
lei, sumă din care s’a cumpărat un 
transformator electric și sârmă pen
tru rețeaua electrică. A mai contri
buit la electrificarea satului Zlaști, 

re.-hi vafțuii pentru nuara naționa
lizata (fost MDtâlțean) din Geoa- 
giu și altele.

Din acestea, In piimul trimestru 
(I Ianuarie 30 Martie) in cadrul 
Planului de Stat se v ir executa 11- 
crări tn va'oaie de Ici 26.672.000 e- 
x* ulându-se lucrări pe 54 950 km 
drumuri, la 11 poduri din 
care 2 de beton armat, la halde 
cornuna'e Pctroșeni, Îndiguiri, etc.

In afară de aceste lucrări plani
ficate. judelui n -tru are un ț lan 
inie n de lucrări care consta din tr- 
minarea a cinci școli aflate în roșu 
în plasa Pul și a altor cinci șccli 
in plasa Hațeg

La rândul lor comunele au și ele 
un plan inie n care se referă mal 
mal la reparații de ș selc, poduri 
și primării.

defect, timpul de schimbare esle cu 
50 redus in rapoit cu schimbarea 
primelor arcuri confecțiorale la 
Șibof.

ALBII REMUS coresp.

Luptele din Februarie 
învățăminte pentru 
(Urmare din pag l-a)

sei muncitoare, dovedind șl creș
terea c mștiinței de clasă Scopurile 
ei nu mai erau strict revendicative, 
ea a avui un accentuat carac er po- 
liti

Sfârșitul ei a fr st insă sângeros. 
Sule de muncitori au căzut sub 
gloanțele armatei vândute burghe
ziei Masurile represive luate de gu
vern prin aparatul său de stat co
rupt, au continuat și mai sălba ic. 
Mii de muncitori în frunte cu con
ducătorii lor au fost arestați

Prin curajul și hotărârea cu care 
ceferiștii dela Grivița petroliștii 
de pe Valea Prahovei, s’au ridi
cat la luptă, prin revendicările lor, 
eroica greva din Februarie a de
pășii cadrul unei simple manifestări 
revendicative sau de protest, ca fiind 
un act politic de importanță deose
bita Condusă c'e tov. Gh. Oheor- 
ghiu-Dej. Vasile Luca, Gh. Vasi- 
lichi. ș a., greva din Februarie a 
fost semnal de luptă liotarîtă a po
porului nostru muncitor impotriva 
fascismului care în acel timp înce
puse să-și arate colții

Composesoralul local, care a donat 
suma de 300.000 iei — sumă care 
a fost realizată din economiile fă
cute la exploatarea carierelor dc pia
tră și nisip.

Acum salul Zlaști are lumină elec
trică. Prima făclie a fost aprinsa în 
seara zilei de 12 luna curentă, așa 
după cum și-au luat angajamentul 
Sunt fericiți acum. Tov. Păcurar lo- 
sif din acest sat. muncitot la uzi
nele de fier din Hunedoara, este și 
mai fericit. Căci de-acuin înainte 
va merge la lucru pe drum luminat 
Dcaceea a muncit el și alții ca el 
cu râvnă. Să aibă lumină electrică în 
satul lor.

Muncitorii mi iei , Gh. 
Apostol" Exploatarea 
sa carâmb au câștigat 
întrecerea pe luni 

Ianuarie
(Urmare din pag. l-a) 

loc predarea drapelului producț.u 
minei «Gh. Apostol».

f .a festivitatea îrmânării drape
lului, după cuvântul u v. To ar, 
președintele sindicatului, tovarășul 
subing V. Muntoiu, membru in 
comitetul de întreceri, a expus prin 
date teh ice realizările se pilor 
ordinea de clasificare și grupele 
fruntașe, cari au depășit normele 
intre 10 -93 ,■

Mina «Gh Apostol», pe lângă 
faptul că a depășit programul de 
producție cu 18,7 , a redus cu
12.8“, consumul de eXtdosib.l fxț ă 
de luna Decembrie 1948, preț jf 
de cost fiind cel mai scăzut pe 
cele trei guri de mină.

In urma expunerii clasificării. 
Iov Alm..,an a predat drapelul 
tov. Nicelschi fosif, minerul că
ruia la cererea sa proprie a tre
buii să I se supradimension. ze 
sculele de lucru, câștigând întrece
rea pe grupe cu o depășire de 
40%, depășind in acelaș timp in
dividual norma cu 8î%

După cuvântul tov. Nlcekchl 
[osif care primind drapelul a pro
vocat la întrecere in aceleaș con- 
dițiuni pe luna Februarie celelalte 
secții, au vorbit tov. Costea, Goia 
D , Ormindean Lazăr Muncitorii ți 
tehnicienii minei «Gh. Apostol», 
și-au luat angajamentul ca în lumle 
ce urmează, muncind mal mult ți 
mai bine să treacă peste depăși
rea de 18,7% realizată in Ianuarie.

— iz.vor nesecat de 
clasa muncitoare

Inaburirea ti sângeroasa a favo
rizat pătrunderea fascismu'uj în țara 
noastră j

Greva dela Grivița face parte dia 
lințul necontenit de lipit duse de 
clasa muncitoare condusă de Pa lid 
inrtxjtriva regimului de rql,. tare 
burgliezo-moșieresc

Dc alunei, țara noasta a travut 
prin adânci transformări revoluțio
nare

învățând din experiența lupi 1 >r 
din Februarie — izvor nesecat de 
Învățăminte — p porul muncitor din 
țara noaslra eliberat piir victciiile 
istori e ale Armatei Sovietice ți con
dus de clasa muncitoare in f u.te 
cu Partijul sau de avantgardă a țA- 
șit cu hotarire pe drumul vi. o- 
rios al construirii unei v icții n- < 
bune. Stăpân dep in pe deșii ele 
sale, deținând întreaga putere po
litica. după cc și.a făurit o f' mi 
nouă dc Stat, poporul ncs'ru mun
citor faine bazele socialismului î- 
deal de lu, ta :1 criilor dela Gilvița

In aceste condițiuni, luptând |'«n- 
tru îndeplinirea Planului de Siat
— formă superioară de ergani "are 
a muncii — oamenii muncii din 
țara noastră tr<bue să și siringă 
tot mai mult rândurile să-și as- 
cută vigilența, să-și întărească c m 
balivitatea — sâ fie demni de c i 
cari la Grivița au ridicat steag de 
luptă și ți-au varsat sângele ț-ea 
tru o viată mai buna.

Sâmbăta. 19 Febr. 1949

balul 
presei



4 iORI NOi

Ziarul Pravda despre:
Discuțiile din Consiliul de 
Securitate asupra proble
mei reducerii armamentelor

Potrivit unor știri disperate, furnizate de presă, fruntașii 
reacționari americani au schifat un mare plan de luptă 
împotriva sindicatelor progresiste din întreaga lume 

și a conducătorilor lor

MOSCOVA, 14 (Rador) - 
In legătură cu discuțiile din Con
siliul de Securitate asupra pro» 
blemei reducerii armamentelor, 
Marinin scrie următoarele în 
PRAVDA:

Au trecut doi ani de când A- 
dunarea Generală a ONU a 
adoptat în principiu propunerea 
guvernului Uniunii Sovietice, cu 
privire la necesitatea reducerii 
generale a armamentelor și inter
zicerea în primul rând a labrică- 
rii și folosirii energiei atomice, în 
scopuri militare.

Această liotărire a Adunării 
Generale, trebue să devină una 
din pietrele de temelie ale între
gului sistem al colaborării inter- 
naționale de după războiu- In fe- 
Iul acesta a fost privită hotărî- 
rea Adunării de către opinia pu
blică din toate țările.

Tocmai deaceia blocul anglo- 
american, a făcut tctul pentru a 
zădărnici aplicarea acestor hotă- 
rîri, pentru a îneca conținutul lor 
într'o serie de discuții intermina- 
b.le, pentru a folosi ONU drept 
paravan care să acopere cursa 
nestăvilită a înarmărilor.

Blocul anglo-american intențio
nează și acum să aplice in Con
siliul de Securitale o tactică ase
mănătoare-

Guvernul Uniunii Sovietice a 
depus spre examinare Consiliului 
de Securitate un proect de rezo
luție care nu poate să nu con
centreze asupra sa atenția gene
rală. El cuprinde nu numai o 
caracterizare precisă și clară ba
zată pe fapte a situației interna
ționale, ci și un program com
plect de reducere a armamente
lor și de interzicere a armei ato
mice.

Primele ședințe ale Consiliului 
de Securitate au demonstrat de 
pe acum că rezoluția sovietică 
a pus pe reprezentanții englezi și 
americani ,,într'o situație dificilă''.

Reprezentanții Statelor Unite

Partidul Socialist Italian 
va continua cu hotârâre 
upta pentru o politică 

de pace
ROMA, 15 (Rador). După cum 

anunță ziarul AVANTI, în urma 
recentei ședințe a comitetului de 
conducere a Partidului Socialist 
Italian a fost dat un comunicat 
cu privire la problemele luate în 
discuție în acest prilej, anume si
tuația internațională, precum și 

și Marei Britanii — scrie Mari
nin — au dat în Consiliul de 
Securitale un nou exemplu de 
vorbărie avocățească, încercând 
cu orice preț să provoace eșu
area rozoluției sovietice. Insa, cu 
voia sau fără voia lor, ei vor ti 
nevoiți să dea răspunsuri directe 
la întrebările bine puse în mod 
direct, cu privire la reducerea 
armamentelor șl Interzicerea ar
melor atomice.

BULETIN EXTERN
Pentru a permite exploata

rea materiilor prime din Af
rica de către monopolurile a- 
mericane este necesară, extin
derea rețelei de căi ferate în 
Africa și alte înlesniri de 
transport.

Tot sub controlul american 
s’a efectuat construirea unei 
linii erate de l.ooo mile ce 
leagă Brokenhill, în Nordu 
Rhodesiei Britanice, de Mon® 
passa, principalul port din 
Kenin.

♦

Ceteka transmite: Secreta
rul General al Federației Sin
dicale Mondiale Louis Saillant, 
a sosit Luni seata la Praga, 
într'o vizită oficială.

•
In legătură cu plecarea la 

Paris a ministrului de Externe 
italian, Sforza, care va lua 
parte la conferința așa numi
tei organizații de >colaborare 
economică europeană*, ziarul 
Republica scrie, că Sforza ur
mărește de fapt prin această 
călătorie să »determine prin 
prezența sa includerea Italiei 
în pactele și alianțele militare*, 
inițiate de cercurile conducă- 
toate anglo-americane.

politica guvernului, care urmărește 
să târască Italia într'o serie de 
angajamente periculoase, pe con
tinent și în alara lui".

Conducerea Partidului Socialist 
a hotărât să continue lupta pen
tru o politică de pace și neutra
litate a Italiei.

NEW.yORK, 14 (Rador) 
Ziarele americane au publicat 
date complecte asupra hotărîrilor 
comitetului executiv al Federa
ției Americane a Muncii (A. F. 
L.) cu privire la măsurile ce vor 
fi luate în viitor în vederea scin
dării mișcării muncitorești Inter
naționale

Potrivit unor știri disperate 
furnizate de presă, fruntașii reac- 
(lonari au schițat un mare plan 
de luptă împotriva sindicatelor 
progresiste șl a conducătorilor

După cum transmite Agen
ția Tass, ziarele guvernamen
tale anunță, că negocierile 
dintre guvernul iranian și re
prezentanții societății petroli
fere anglo-irantene, au fost 
reluate la Teheran în ziua de 
13 Februarie.

După cum afirmă cores
pondentul din Washington al 
ziarului >Observer<, numirea 
lui Eisenhower, ca președinte 
al Consiliului șefilor de stal 
major, este legată de înființa
rea unui mare stat major ge
neral american, a cărui primă 
și principală sarcină este pla
nificarea »ajutorului militar* 
pentru Europa Occidentală, 
în cadrul pactului Atlanti
cului.

•

Ziarele anunță că mini
strul Ungariei la Washington, 
Endre Sik, a p edat Depar
tamentului de Stat american 
o notă prin care guvernul 
ungar cere rechemarea minis
trului Statelor 1 Inite la Bu
dapesta, Selden Chapin.

•

Uniunea sindicatelor func
ționarilor publici, din Confe
derația Generală a Muncii 
din Franța, a organizat în 
ziua de 15 Februarie o zi 
națională de revendicări pen
tru reîncadrarea justă a mun
citorilor din serviciile publice.

In numeroase centre s'au 
produs manifestații și greve 
ca de pildă în Saint Etienne, 

lor din lumea întreagă.
Rlssel, comentatorul pentru 

chestiunile muncitorești al ziarului 
DAlLy MIRROR, scrie că comi
tetul executiv al A. F. L-ului, a 
hotărit creiarea unei coal ții „in. 
ternaționale" a uniunilor sindicale 
sub conducerea sa In acest scop 
Federația Americană a Muncii 
intenționează să colaboreze cu 
Congresul Sindicatelor 1 ndustriale 
(C. 1. O.) In curând va avea 
loc o conferință între fruntașii 
A. F. L. șl C I. O. în legătură 
cu această chestiune.

Rissel scrie că unul din sco
purile principale ale acestei or
ganizații, va fi lupta împotriva 
mișcării greviste.

Comitetul executiv al A. F L. 
a cerut sindicatelor canadiene

Vaticanul, o rotiță a sistemu'ui 
blocului militar anglo-american

ROMA, 15 (Rador). La Vati
can a avut loc la o conferință 
secretă, convocată în grabă de 
papa Pius al XILIea, conferință 
la care au parricipat 13 cardinali 
ce se află actualmente în Italia.

Ziarele democratice pun aceas
tă conferință in legătură directă 
cu „cruciada" împotriva „tendin

In urma unor „informații defavorabile*1

Zece mineri spanioli republi
cani expulzați din Franța

PARIS. 10 (Rador). — Ministe
rul de Interne al Franței a ordo
nat expulzarea din Franța a 10 mi
neri spanioli republicani deoarece 
a primit „infirmațiuni defavorabile’’ 
în legătură cu ei. „Majoritatea mi
nerilor spanioli expulzați au 
luat parte Ia luptele de rezis-

ȘOMAJ LA
HOLLYWOOD

HOLLyWOOD, 15 (Rador). 
După cum anunță agențiile de 
presă americane, în timp ce mag
nații industriei cinematografice 
învestesc sume uriașe în filmele 
a căror montare este extrem de 
costisitoare, la FIOLLyWOOD 
șomajul atinge proporții din ce în 
mai mari ; un număr mare de ac- 

grupate in A. F, L. (Congresul 
Sindicatelor din Canada numă
rând 33.000 membrii), să elimine 
din rândurile sale pe comuniști. 
Această chestiune s'a ivit în le
gătură cu faptul că Congresul 
Sindicatelor din Canada a exclus 
din rândurile sale sindicatul func
ționarilor dela căile ferate pentru 
sprijinul acordat de acesta sindi
catului marinarilor, în fruntea că
ruia se află comuniști. Agenția a- 
nunță că tratativele preliminarii 
dintre A. F. L. și reprezentanții 
Congresului Sii dicatelor Britanice 

privitoare la creiarea unei fede
rații sindicale ,,interna|lonale'' 
scizioniste, vor avea loc în Mar
tie 1049 

țelor de stânga", care este insti
gată cu mult țel de Vatican și 
cu încercările Vaticanului de a 
deveni principala rotiță „ideolo
gică" in sistemul blocului mili
tar anglo-american, așa cum s« 
vele clar și în ultima ei enciclică 
adresată de papa episcopilor ca
tolici din întreaga lume.

lenta franceza și doi dintre ti au 
fost in.ernați. in timpul războiului 
in lagarul dela Dadiau

Asociația France-Espagne a pro
testat energic împotriva acestei ex
pulzări. ca și organizațiile sindicale 
ale mineri.or și alte organizații de
mocrate.

tori, figuranți și tehnicieni nu au 
angajament. Actori de frunte, ca 
Irenne Dune, James Magnei șl 
alții nu au putut turna nici un film 
în cursul anului trecut.

Din statisticile sindicatului ar
tiștilor reese că numărul contrac
telor încheiate în 1948—1949 a 
scăzut cu 50 fa sută față de 1947.
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