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DupiQi- trtcc i>i u \’i t.i 
uta popoarelor <li i țările
I i i1' .te si . .'!<■.ii ii ■ iu frunte 
cu pi < i< tarii’.uil p. nt ii răsu'tr 
nare t s st. mulai, ( apitaiFt, 
,.Sc. l. ia" continuă ’■

După tei <L al doilea raz 
Ici 'ondijl. înițx-nalisinul 
i ii’ot o pierdere irepara- 

1 la. Iun <> sprie <le țări d.n 
Lstel șt Su l-l’-stul lcuroj)ei 
s a instaurat un regim de 
cieiitocrați;. populară. Aceste 
țari s’au desprins <1 frontul 
imperialismului și au deve
nit o foița considerabilă a 
păc ii și a luptei anii împe- 
raliste. Ele au mregi-drat 
succese remarcabile in oțx- 
ra de reconstrucție și au a- 
pucal pe calea construirii 
< u succes a socialismului

Dar întreaga desfășurare 
a , \ enimcntelor, atât io 
statei ■ capitaliste, in țările 
coloniale și dependente, cât 
și în țările democrației po
lare este de neînțe1 
tât timp cât nu n a 
s -ani.» ca factorul hotar or 
caic a slăbit forțele* nperia 
1 sinului și a schinmal La
ponul de forțe Li favoarea 
forțelor păcii și 
lui este Uniunea 
produs al Matei 
din < Ictonibrie.

Ret oluția din
a rupt frontul imperialismu
lui și a deschis epoca revo 
luțiilot’ proletare, înflăcă
rând cu pilda ei pi? t.iainenii 
muncii din țările 
și imbârbâtându-i 
la fapte pentru a 
de exploatare.

socialismu 
Sovietică, 
Revoluții

O< toinbi ie

capitalist: 
sa treacă 
se elibera

pe marginea

Trel.ueșle subliniat dela început 
meritul inițiativei și realizării, ar
tistice a spectacolului ofeiit pubtw 
cului devean Vineri seaia de Asocia
ția Romilor din Orășlie intitulat 
„Dqiorlarea țiganilor în Transnis- 
tria”. Această îmbucurătoare cons- 

are iefleclă lirgiie posibiilăți de 
ridicare culturală pe care regimul 
democrației populare le acordă a - 
lăzi Romilor care sub regimurile 
șovimste ale burghezi.i erau con
siderați paria so ielății și trata î ca 
atare.

Penlru începutul lăudabil făcut de 
Asociația Romilor cin Orăș ir în do
meniul manifestărilor cultural-ariis- 
tice, interpretarea artistică a spec
tacolului cu nuanțele sale specifice 
vieții țigănești poate fi conside
rată satisfăcătoare, ținând seamă de 
faplul că interp eții piesei sunt e- 
lementc care în trecut au fost 
departe de orice contact cu 
și problemele ei.

Ana iza coi ț nu ului poli i
liv a! piesei i npi.ă se.j/a ea unor 
lipsuri ysențiale care puteau fi re
mediate inițial dacă i iț aiva ro i- 

_4(_lor din Orăștie ar fi fost călău. i ă 
șl canalizată spre scopul real edu-

t nute
scena
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a
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Ret oltijia din ( h toinbii ■ 
a deschis ( al i desptinderii 
de frontul imperialist a unui 
șir nou de țari. 
l’RSS și 'iclora-i IJRSS
supla l.is< isinului, țările de
mocrației populare au fosi 
eliberat de sub jugul impe
rialist ș -au putut desvoita 
pe cal re-, oluționara sure 
socialism. z

.Meniul istoric al pițpo.i- 
î’clor sovietice, al Partidului 
hn i.enin și Stalin, feste de a 
li croit și arătat drumul spre 
socialism nu numai URSS. 
dar tuturor țarilor. zXccastă 
uriașă experiență revolut to 
nară servește drept călăuză 
sigurii proletariatul clin 
fiecare- țara în lupta sa pen
tru lichidarea exploatării o- 
niului de către om. v

Uniunea Sovietică este 
deci factorul hotarîtor, baza

(Continuare in pag. III a) I

Datorită muncitorilor dela remiza 
de locomotive a minei Lupenl

<D<du<> lccotwiolaojc 
sortite la „moarte ' au început 

o nouă viața

din 
noi 
erau

Făcuseră sule de mii de kliomei 
țară. împngând vagone'ele de pe o 
aceste două Io omotive făcuse ră” 

la „modă”.
De câtva timp 

au fost
O comisie

scris cu var pe

și

cu eroinele n a'e, ruginite, ce’e d mă locomotive 
aruncate în cimitirul de lo.omo.i.c al depoului 

de I hnicieni C F.R.Jști le.au examinat după 
ele .casare”.

Urmau să fie î.igh ți e de 
înceapă o noua viața.

La exploatările carbon fere 
Lupeni, se simțea lipsa a două 
comotive de manevră Una jj-ntru 
manevraiea vagoanelor la încărca—

de manevră 
Oradea, 
au

Sarcini pentru 
intâmplnaiea zilei

de 7 Noembrie
In ziua de 22 Otombric a. 

s'a ținui la Consiliul Sindi al Judc- 
țiai din t e.a ș.d n'a iC-jon abililor 
cu educația șl ciiLiua a sin i alelotl 
din județ I a a castă șed nța au 
pa'l cipal și io.. In >an și Mitică, 
d< evuțil al C liM. șl I >t. Tonii, i 
Mii.ai. de egalul Con l'i Iii J |ean

Sidința upa siiblinleica I i.par- 
lauței i r e eniei ro ii.mo- o i i e șl

să
di i
1 -

Lămuriți pe deplin asupra, importantei 
întrecerilor organizate în cinstea zilei 
de 7 Noembrie

Muncitorii dela Depoul
CFR. Peîroseni muncesc cu moi mult elon

care, ,1 zilei (le 7 No.-mbiie penlni |X>-

IlO—poare’v sovielLc șl |-o;>< ml
apt i Irit, a t ia«t linia de munci i

(ido: de edil.a ic -i c-Luta -n vr-

ii liniai
dena p 1‘patirii 
lui eveniment

ah.1 o.in —

se
e x-

ill-

și I)epou- 
să eheine

Iii ziua de 19 Octombrie a. c. muncitorii Ate icrelor
lui C.F.R.Petroșeni au ținut o ședință în care au liotărît 
la întrecere socialistă în cinstea ziletde 7 Noembrie pe tovarășii lor 
dela atelierele C.F.R. Alba-lu|ia.

Au făcut pentru aceasta un
crul a început îndată.

^țunca a Început îndată,leu 
mai multă intensitate, cuhnat 
mult elan. La depou (însă, în 
trecerile șchiopătau n’au fost

plan de muncă bine stabilit și ltl-

i

unui spectttcvL
caliv pe care îl impune subiectul 
Dep.orla ea țigan lor în Ttannist.ia

Deporlarea țiganilor în Trans'nis- 
tria caracterizează în primul rând 
șovinismul sălbatic care a bântuit 
tara noastră sub regimul ^.țpne^c an. 
Deci întreaga piesă trebuia axată 
pe această 
de care ne 
șit nici în 
reze acest 
Prin felul 
problema s’a puiuț naște confuzia 
că regimul fascist al lui Antones- 
cu din bună voință penlru țigani- 
deporta „numai pe pletoși, cazio- 
riști și pe cei fără rost” ceia ce nu 
corespunde deloc realității.

Piesa a reușit însă să zugrăveas
că unele 
rinți pe 
celelalte 
durat ca 
despotice 
cian.

Datorită humorului fa.il și țigă- 
nismelor s’a umbrit aproape în în
tregime elemen.ul tragic al piesei.

Asupra aspț-.tului dramatic din de
portarea țiganilor vom reveni.

linie directoare, 
ocupăm aici nu a 
mică măsură să 
lucru. Mai mult chiar 
cum a fost prezentată.

Piesa
re in

contu-

clipe de groază și sufe-t 
care țiganii — 
naționalități — 
o consecință a 
ale regimului

alături de 
le-au în- 
măsurilor 

antone».

|

îndeajuns organizate, munci 
lorii n’au fost pe deplin lă
muriți de importanța și m:C ■ 
sitatea lor. i

I-a, venit atunci ca sarcină 
org. 1 . M. R. C, F, R. să 
organizeze și aici întrecerile, 
sa le pună pe baze sanătoa 
se.

La ședință
Trebu a neapărat sa sei t a. 

de vorbă cu toți muncitorii 
spre a i lămuri și îndruma. 
La ședința convoi ala de org. 
de I’artid, au venit țoți 
muncitorii depoului. Și, aici 
au discutat mai pe larg de
spre întreceri: ce sunt ele. 
ce scop au, r um trebue mim 
cit ca o locomotivă să iunc

C. LOMBREA, coresp.

rea cu cărbuni — dcia-ese
lina pe care o avea nu putea face 
față — și una pura c.xpoatjril 
forestiere din Pelreș i de unde 
auu e n.a er aiul le nnos recesar 
ploalării mi i ic.

Manevra tă ula cu loco.r.oti c
ihiriqlc dilu C.F.R. trebuia p. lila 
fapl care încărca ic.g.a iar Io omo- 
livele cian date de CFR numa a- 
lunci când permitea i nația în lir.p 
ce exp'oalărilc axeati ne.o e de 
comolivc în permanență.

Și astfel lipsa de Io omotive 
manevră, lonsliluia încă 
late în buna desfășurare a

Câțiva tovarăși de'a 
locoroive al exp oa ă i czr o i re 
din Lupeni, călătorind p in țară, au 
văzut ciinitire’c de loc >nio ive CFR

— „Dacă noi am avea două loco
motive de manevră ca ac, !c-am face 
ca noi, și ne-am face treaba cil 
ele”, și-au spus 
peni.

Aceada a fo f 
exploatărilor, și 
locomotive din Oradea au fost ce
rule țemru cumpărare

Costul a fot calculat ie, ele. A- 
tâlea kg. de arama, atâtea de bronz, 
atâtea de fier vechi. To al I6.S9(| 
kg. una, a 25 lei kg. 420.000 lei. 
Total amândouă, <>60 000 Ici.

Au fost semna e câ eva hârtii și
N. GARBOVEANU | 

u> esp. couniar ț

1--

d-
o greu-- 

muncii, 
de, oul de

pro u ă conducerii 
lata că ce e doua

(Continuare in pag. lila) I

O chestiune de
Lipsa de punctual i ta e a îr.ce .eru 

spectacolelor cinema ogiaficc. a fost 
sesizată în repe'ale rânduri de pu
blicul spec'.ator d n orașul nostru.

D-- regu ă a este spec a o!e încep 
cu 20-30 minute în urma o ei anun. 
tale și acest obicei porc a fi de'a 
o tradi(ie.

Comuna Brânișca a îndt pâșit planul 
de însâmânțârî cu 7o|o 

nul de cultură prevăzut 
comunei în actuala campanie 
a însămânțărilor, a fost rea 
lizatși depășit cu 7\]a st ta.

Este prima comună uin 
plasa Ilia care își trealizca 
zâ planul. <

Prin strădania țărănimii 
muncitoare din comuta Bră 
nișca și cu sprijinul ,ți în
drumările date de organiza 
țiile de bază, până ,în ziua 
de 22 Octombrie a. 'c., pla

l- C.L ț

ra
.1

ad.m- 
înls- 

si tlu- 
I.o „ne 
ii -di i- 

juu., i

ns ruci 
se.(it|or

a e te 
lapocr ele 

curtea zilei de 7

Adie a. cit ua' a,U|
cirii inun. i. de lamuriie. 
orii a. i i ați. I ib io.e i|oi 
burdo. și î ;f i ițarea |or a 
tui >imt cit și a i|i eu i i ă 
tații j_a ■ lui ilc | 
a1listice.

A'ă'uri di 
de-bălut 
unde in
minează a fi pus in fuikț mie 
oa'ul util 
Iile depuse de 
..Victoria” din 
fapl, cât șt a 
I M S J luneloa a -unde in re rile cu 
ote'ărnl- Regi ei, capăla o ies o taie 
tot mai mare în cim.ca Marei Rxo- 
luții Socialele din Ocombre.

f-

Citi**
in corpul ziarului

Sd cunoaștem>

tarat

socialismului

punctuaLta te..
lată

care se
trecute, 
la casa 

coada și 
tuș să 
celor din sală Loeurije se vâtidusera 
în așa măsura încât public. 1 ne 
mai având Io. pe scaune stăt.a îiî 
picioare până în fața ccraiiu’ui șl 
dcabia după ce trecuseră vreo 20 
de minute dela ora fixa ă pentru 
începere, a începui rularea filmului,

Cei punctuali din sală au | ierdut 
aproape o juir.ăla e de ora așlep1ând, 
datorită unei moștenire a tieeutu- 
lui: a nepunclualilății conducerii ci
nema’ografului și a unor spectatori.

Se impune deci atât din partea 
conducerii câl și din pa tea spcc.ato. 
rilor să respecte cu strictețe orele, 
de începere a speclaco elor.

unul din zi|m ele exemple 
pol da: într’una din s.rtie 
cu țoale că sala e a plină, 
de bilele mai era încă 
spectaco ul nu bine.oia to- 
înceapa Spie nemulțumirea

c. b



SĂ CUNOAȘTEM ȚARA SOCIALISMULUI
Republica Bielorusă 
în ajunul aniversării Marii 

Revoluții din Octombrie
— Un bilaț concludent —

Muncitorii din Kepiblica Bielo
rus! întâmpina cu mare însufk-ț re 
cea de a 31-a aniversa e a Revolu- 

din Octombrie.
anii Puleni Sovietice, Bielo- 
a devenit o republica pros- 

?l înfloritoare. In ajunul răs- 
boiulni pentru apararea Patriei,, 
producția centralelor electrice, în 
comparație eu anul 1013, a crescut 
de o sulă dc ori. producția indus
triei metalurgice de 58 ori; a 
lei lextile de 120 ori; de 
76 ori și de încălțăminte

Sule de mii de mi i 
țărănești s’au concentrat 
zuri. Pe ogoarele 
Bielorusia, au lucrai până la 
boiu 10.000 de tractoare, mai mult 
de 1500 combaine și zeci dc inii 
de alte mașini agricole.

Ocupauțil germani au 
buna parte din e.onomia 
In cei patru ani care au 
eliberarea poporului bielorus, 
țutorul întregului popor sov e ic, a 
putut realiza mari succese în re- 
construcția economiei na i male.

In Bielorusia au fost rc.onitruite 
și funcționează peste 6.000 de în
treprinderi industriale; totalul su
prafețelor însămânțate aparținând col
hozurilor și sovhozurilor, a inge 51 
la sulă din nivelul dinainte de răz
boiu. <

U11 număr de 26 de ștoli superi
oare și mai mult de 11.000 de școli, 
funcționează în întreaga țaiă. rielo- 
rusia are o Academie de Științe 
și numeroase inșii.ute de cercetări 
științifice. Aciiilalea culturală, a 
bibliole ilor, cluburi or și teatrelor, 
a fost reluată în plin.

Economia națională a Bielcruiiei al 
fost restabilită cu ajutorul activ al 
întregului pop,or sovie.ic.

Ucraina, Republica Federativă Ru. | 
să, Georgia, Kazahslan și alte repu
blici soviei e t irit B-e cru ici rna- 
țini agricole, vite, mărfuri industriale 
și diferite materii prime. Este dea. 
juns să menționăm că țăran i lielc- 
ruși au primit ca dar din partea 
lorlalle republici aproape 300.000 
vaci, cai și vite mari cornute.

Noui ramuri industriile, ca: 
duslria de automob le, tra toare, 
ciclele, mașini electrice, ele., 
ființă astăzi în Bielorusia.

ției
In

rusia
pera

ce- 
mobile de 
de 71) oii 
gospodarii 
in colho-

eolliozurilor din 
raz-

distrus <j 
Bicloru iei. 
trecut <J 'a 

cu C-

co
de

in- 
bi- 

i.iu
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Uriașa desvoltarc a comerțului colhoznic
— Recolta-record de cereale și abundenta de produse 
agricole a provocat o scădere de preturi de 61°|0 pe piață

Planul cincinal prevede crearea, 
unei p.uleiniie baze energetice com
pusa din trei sisteme energeice: In 
Nord, la centru, în Sud, Acest sis- 
leni va concentra 08 la sută din 
toate centralele electrice din llielo- 
rusia Io (a centrul lor electrice va 
fi de 2,2 ori mai mare decât îna
inte de războiu, iar volumul produc- 

va crește cu I00/o. 
I pre.ede condrucții 

a -I mi ioane două 
pătrați de supra-

ției industriale i
Pla ml c,n. inal 

și reconstrucția 
sule mii metri 
fată locuibilă.

Către sfârșitul
va mări considerabil reț aua inșii-. 
Vitiiloi- medicale, a triadelor și ci 
ncmalografe'or.

() mare activitate se semnalează 
in ultimele săptămâni, în piețele col
hozurilor, atât în centrele rurale, cât 
și în cele urbane, Excelenta recoltă 
a anului acesta, a adus lin marc a- 
flux de bunuri în p. ețe. Schimbul de 
produce Intre sat și oraș va atinge 
anul acesta cilre record.

Situația aceasta se datoreșlc, în 
primul lând, rapidelor progrese pe 
care le-a făcui agricultura sovietică 
în perioada de după război. Nu 
liebui 
cui, Statul sovietic, a avut o 
colții de grâu egala cu cea 
cei mai buni ani agricol dinainte 
de războiu Superioritatea re oloi 
de anul acesta poate li judeca.a și 
după proporțiile li,rari or cotelor de 
cereale călie Stal, care sunt cu urnit 

mai mari decât în anii precedențl.

ri al f piui că î îcă anul tre- 
re- 

din

I

ll\l CE AN SUNTEM ?
Techiciana Korențova, distinsă 
cu premiul Stalin va răspunde:

IN ANUL 1950"

C'.l

iova' 
rozul

rezol
(ele

H
La această întrebare, Mari 

na Koicnțova, tehniciană la 
secțiunea de miciomeire a 
uzinei dc instrumente de pre
cizie Colibri, răspunde: „In 
anul 1950' .

Fa a depășit timnul 
am și a ajutat multolr 
răși sa realizeze aceleaș 
zultatp.

Marina Korențova, a 
i’at cu succes una din
mai complexe probleme te. 
hniec. Micrometrul un a 
papal de mare precizie — 
era fabricat până în prezent 
de către meșteri de marc spe 
cialitate.

Korențova, a elaborat tui 
sistem'grație căruia cinci pie 
se importante ale mit rome 
irului pot fi fabricate d-. mun 
citori de rând și în serie.

Aceasta inovație poate fi 
socotită fără prccedent în :

storia tehnicei.. Grație nou 
lui sistem dc 1 udru, brigada 
Koi'entovei a produs în 1,947 
întreg numărub d.- nriciromc- 
trc cât era programat până 
la sfârșitul ahului 1950.

I--0 a dcpit'ri d.-. i timpul 
cu trei ani Pentru aportul 
ei creator in perfecționarea 
rad calia pioccsu ui t hno o- 
g ei de ] oducție și organiza 
i'ea muncii cclect’ve stahono 
\ iste, Korcnloi a a (ost pre 
miată cu p’Ținiul Slaiin.

t

Femeia în U3SS. de Mina Popova
(Editura „Cartea Rusă“)

Regimul socialist al Uniu 
mi Sovietice a dat i femeii 
drepturi depline. Astfel, ea 
a putut pătrunde în toate 'ra
murile de activitate. In U- 
niunea Sovietică, sunt femei 
directoare de întreprinderi și

instituții, căpitani de vapo; x 
mașiniste, tractoriste, condu 
cătoare de colhoz.

Ca. să cunoașteți mai bi 
ne starea și viața femeii so 
vietice, citiți ,,Femeia în I 
R. S. S.” de Nina Popova.

u.

Cărțile care vor apare la 1 Noanvrie □. c. cu 
ocazia Saptămînii Prietaniei Sivieto Române

IN EDITURA DE STAT
Gruzdev 
Ehrenburg 
Turgheniev 
Mamin Sibiriac

N. Nadejiina 
Ana Dobnnskaia

Boris Jitkov 
Williatrs

Gorki
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pentru Lenuța
M&ngusta A Anisi inova

Agrotehnica

V. lan

Cosulețul plin 
Fetița din 
Tundră 

Corabia 
feniciană 
Teiul fer 
înecat

Creșterea ie.oiței de c reale inllu- 
eiițiază dinei celelalte ramuri de a - 
tivitate rurală și, în speria), creș
terea vitelor și recol a de legume, 
care se desvollă în aceia? proporție.

Imense cantități de produ e agri
cole din noua recoltă acumulate în 
centrele m a c și d.sponi ie | entiu 
vânzare, suni îndreptate, in aceste 
zile, către centrele urbane și in- 
du-lria’e. Unul din ce|< mai impor
tante canale prin care produsele a- 
gricole iși găe-c diurnul cat e con
sun. a’orii ora,e or, este come țul col
hoznic.

Iu (O.neițul sovietic, po/i ia pre
dominantă cs e ocu| a ă de comerțul 
de Stal, care. înainte de războiu 
deținea 2 i din întregul comerț de 
deliul din țara. Magazinele de 
Slat desfac alimente (inclusiv pro
duse agricole) și mărfuri de con
sum gene.al. Dea emeni, din ce in 
ce ina- răspândit, este și comerțul 
cooperatist, la țara ca și la oraș.

In piețele colhozurilor se vând 
numai produse agrico’e sau fabri
cate meșteșugărești Cu un cuvânt 
comei țul colhoznic este ca laiul pr n 
cari- se scurge surplusul de produse 
din cohozuri i aci aparținând p r- 
sonal colhoznicilor

IJn cxeir.pu elocvent despre extin
derea pe care a lua’-o co r.erț 1 col
hoznic, i i u.Ilmul timp, îl oferă U- 
craina

In August, piețele din Kiev au 
primit dela (ară, un total de 1071

tone legume, 25II tone cartofi și 
1753 tone fructe . In co.nj.a ație ca 
aceeași perioadă a a ului Inc.t. can- 
litatea dc cartofi adusă spr râu 
zare anul acesta, a sporit cu *jH la 
sulă, aiea de produse facla «• cu i* 
la sulă și acea de grăsimi cu J6 
la sulă. In cursul lumi August, col
hozurile au aprovizionai j ir-ț k du 
Kiev, cu o laidifa'e de produse, ea 
50 la suta mai mult de.ât în ace. az4 
lima a am lui

Consecința 
bundenț- dc 
piețe, a fost 
piețunloi - 
d i e, se

Scăderi C de p oturi 
sele agri < le, au atras 
porlan'e a-upra tuturor 
pietii, in genere.

Extinde ■ a io i.crți lui 
necesitai deschiderea a 
plete noui de desfacere, 
după dalele furnizate de către M - 
iiisleiul Con ortului in U.RS.S.. i» 
I «rimele ase luai a'e an lui curent, 
au fost înființate 200 noi |le • în 
diferitele ora e ale tăr.i. In to
tal, nurr.ărul actual al piiț lor de 
desfacere a | :odu e'or coho/n ce. la 
marile centre urbane, se ridici 
8.000. In primele șase luni aîe 
nului curent s’a cheltuit o su na 
30 milioane ruble numai pwn ru 
vene vonstiucții și amenajări 
piețe, mriu-lv dăJirea a 507 [» 
lioane

trecut.
imediata a acest<l a 
produse 
scăderea 
s adere 

ridică până la
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Astfel,

la

Importante rezultate ale inecaniZmii 
în industria carboniferă

0 stațiune oe cercetai i științifice 
plin deșert, contribue la 
transformarea naturii 

ajntorul științei și nisipurile pot da recolte 
de cereale
lucerna și mciu care s’au do 
ied t rcz.slcnt. li sc'ctă.

I ol la a< castă Stațiu 1 • 
fost elaborată o no ia m.-to 
dă dc luptă împotriva sjce 
tei metoda agriculturii in 
șanțuri, potrivit căreia răzoa 

fel- sunt săpate la o a- 
dâncime d do’ me'.ri.'Grație 
acestei metode și altor ino 
vaț uni. p rspuctixe m;nu >:.• 
te se deschid folosirii terc 
nur lor nisipoase din Repu 
bl ca Cazaita p ntru agricul 
tura <

in

Cu
îmbs șugate

Până nu de mult, în imen
sele step - Ars.sk nu creștea 
nici.un fcl de", eget.-.ț e,fi t a- 
lară de uncie ied uri ă'bat: 
ce.

In prezent ;c t de mii de 
hectare cu grâne ș 1 gume 
sunt cultivate î i ac astă st-.: 
Pă. Schimbarea imitoare se 
datorește în mare parte Sla 
țiunii de c ri clari stiințilu c 
a iiist tutului de botanică ca 
î'e este instalata și funcțio
nează în plin deșert.

Colaboratorii Stațiun i ,m 
selecționat speciile de grâu

3

tru prima oară, în aceasta 
regium , toate procesi le ex
tracției și al 
cărbin 1 > 
metan zatc. Cărbunii ..1 
dc excavatoare pt tei n < 
se inc.nea automat m 
Ioane.

Costul combustibilului 
tras 
tode este de , 
mic decât in 
nat...

In chvua 
vohiți'-i din O 
citor;: acest i; n,< 
tafrit sa e -trag un I 
dc mii dc tone .io 
combustibil, pe>t. p-e\ 
le planului.

tr.insp mu ui 
sunt comp' ct

e.
c’-.a

c. ajutorul acestor 
câteva o.'t 
minele in

c X- 
m - 
mai 
oci-

3
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Poșta redacției

Un nou basin carbonifer 
în Ucraina

ftim mult costul producției. 
Escavatoare puternice su ît 

întrebuințate la această noua 
exploatare c .rboniferă.

Noul basin c.aibomfer va 
asigura partea centrală a C- 
crainei cu un cont! ustib 1 p.o 
p-riu. eftin, permițând crea 
îrea unei baze energice și e’es 
voltai'ea unor noui ramt-r: în 
dustriale.

Un nou bas n carboniferei 
luat în regiunea Kirovograd 
este pe punctul de a fi pus 
in exploatare.

.Acest basm conține mari 
zăcăminte do I • nit, a că - 
ror grosime ajung? până la 
12 inietri. Faptul ci 'din a- 
ceste zăcăminte extracția car 
bunilor va putea li Jacuta 
prin metoda deschisă, va e-

Hangiopol Ec.. Bârsan Ma 
riana și C. Sotir. ,— Deva. 
.Ar fi l.i^e dacă ați folo.-i ap 
t.tudinik pe- care ic [dove
diți, scriind despre reali,ari 
le din secția Dvs.fde 'munca, 
cu date* concrete, reale. Li 
p sa cxem pleîor în te xt face t ke 
publicabile articolele trimise. 
Simpla tratare a problemelor 
generale, neconcretizate, fă 
ra a indica tmmeL' muacito 
rdor, secția, organizația, nu 
este suficientă.

.Așteptăm să ne scricți dc 
spre realizările muncitorilor 
CFR- ști.

N. Gârbovcanu. Despre 
ceeacc ne scrii iu legătură 
cu construirea liniilor p- îa 
leru și etaje, z'arul nostru,s a 
mai ocupat. Celelalte, s’.ni 
publicat.i



1'__ Din câmpul muncii Efectuând o inspecție la atelierele 
particulare din Lupe ni

in cinstea zilei de 7 Noembrie

S'bUOFganizotnouiîntwisochlistelaljonea 
iar muncitorii dela Cugir au provocat la întrecere 
muncitorii dela „SteagulRoșu“ Brașov și „Sadul“ Gorj

Organele InspectoratiTui Munci* 
și ale Sindicatelor au descoperit o serie 

de nereguli în aplicarea contractului 
colectiv și a legilor în vigoare

Muncitorii minei de car 
huni l.onca sunt angrenați1 
h» < instea zilei de 7 Noem 
brie cu minerii dintcelel.il 
te exploatări carbonifere 
din Valea Jiului.

Pentru a putea obține re 
zuhate și mai bune în mun
că. grupele tov. l)eac Ven 
țel și Ulrich Ștefan diti 5ec 
torul I. au chemat ța între 
cere socialistă celelalte gru
pe d n intr aga mina.

In cadrul acestor întreceri 
locale cele două echipe an 
propus următoarele obiecti
vi Depășirea normelor cu

Două locomotive sortite la „moarte“ 
au început o nouă viată

(Urmare din pag. l-a) 
cele două locomotive casate au fost 
salvate dela ..moarte'’ plecând spre 
Lupcni.

Fiecare a fost cercetată in amă- 
nunțirr.e raieni au intrat în c itiile 
lor de foc, le-au ciocănit, au fost 
făcule '■oco'eli. ,Le fa cm reparație 
genera ă tovarăși” a spus tov. Hres- 
tea Nicolae, șeful remizei S’a sta
bilit ca una să fie gata la 15 Oct. 
iar una la 15 Nov. Și, holărît e- 
cliipa tov. Roznec Anton, compusă 
din Iov. Bărbu'ercu loan, Szacacs 
ijavri'ă, Munleanu (jhe irghe, Bulzii 
Florea și Maleaș Simion, a por
nit la muncă. Asta a fost Ia 15 
August.

La 15 Oct. cei 6 tovarăși priveau 
cu mândrie aproape emoționala, 
eum una din locomo'.ive'e de acuin 
două luni, rugini ă, cu mecani mei 
uzate, e.-ea din atelier ca și nouă, 
eleganlă ..

A fost greu. Au depus 1.040 ore 
de muncă, dintre ca e multe noaptea 
iar normele au fost depășite în 
medie în fiecare „șui” cu 57 Ia sută.)

Mu’țumiți și hotărî i au plecat 
ta muncă să termine și pe cea c'e 
a dona chiar înainle de termenul 
fixat — 15 Noembrie.

U. R. S. S. in fruntea forțelor păcii, democrației
socialismului

{Urmare din pag. I a)_________

mișcării revoluționare mon
diale, estd acea torță gigan
tica pe care se sprijină țările 
democrației populare, mișca
rea muncitorească și demo- 
<r itică din țările capitaliste. 
■ lișcarea de eliberare națio
nală din colonii și țările de
pendente.

„Dacă este adevărată teza 
— spune Stalin - că vic
toria definitivă a socialjsm.u- 
iui in prima țară care s’a 
eliberat nu este posibilă fără 
de sforțările comune ale pro 
letal latului din câteva țări, ’ 
apoi tot atât de adevărat 
este, că revoluția mondială 
se va desfășura, cu atât mai 
lepede și mai temeinic, cu 
cât mai eficace va fi ajuto
rul dat de prima Țară So
cialistă muncitorilor și mas- 
celor delor ce muncesc din 

20 la sulă, reducerea < oiisit 
inului di mal. rial explosiv 
cu 10 la stila, și îmbunătăți 
rea calități, cărbunelui.

Chemarea a lost primita 
cu entuziasm de toate uniO 
pelc. luânduse angajamente 
de a se depăși chiar obiceti 
vcle fixate-

La l . M. S.-Cugirjdupă ce 
au fost organizate întreceri 
le locale, mun< itorii de aici, 
au provocat la întrecere pe 
tovahașii lor dela ,,Steagul 
Roșu ' Brașov și „Sadul” 
(iorj.

friitc r,le se vor face în-

Uneori după bucurie și „necaz” 
Remiza de locomotive dela Lupcni 
fiind prea mică nu a puiuț adăno.tj 
pe lângă vechea locomotivă și pc 
cea nouă.

Liniile normale necesitau a fi în
tărite pentru a suporta tonajul lo
comotivei noul, date fiind necesare 
și pregătiri de iarnă.

Dar muncitorii știu să învingă 
greulăți'e. Echipa tov. Tuliuți Petru 
formală din 3 bărbați și 2 femei 
au dărâmai vechiul depou și, zidu
rile unei noui remize mai încăpă
toare, au început să se ridice. Lucră
rile suni mult mai avansate decât 
preliminalul deoarece norma e de
pășită în fiecare zi cu 70 la sută. 
Echipa Iov Petei losif, lucrează la 
repararea și întărirea linii ferate 
norma'e, depășind noima, — în me
die ca 100 la sulă, iar echipa tov. 
Tirinesc Siirion, lucrând la lucrări de 
pregătiri în vederea iernii depășește , 
norma în fiecare zi cu cca. 850/0-. *

Cu toții muncesc cu elan, pentru 
a-și îndeplini cu cinste angajamentele 
lualc, pentrucă ei știu că astfel își 
vor clădi mai curând o viață mai 
bună.

N. GARBOVEANU

toate celelalte țări”.
Acest ajutor îl simt as

tăzi puternic oamettii muncii 
de pretutindeni. URSS este 
forța conducătoare și călăuzi
toare a lagărului antiimpe- 
rialist și democratic. Ea'este 
principala forță pe care șe 
sprijină lupta anti-imperia 
lista, lupta Pentru pace „ șt 
democrație, în lume. întări 
rea URSS a însemnat întă- 
firea considerabilă a forțelor 
democrației și socialismuluj, 
a dus la superioritatea aces
tor forțe asupra forțelor im
perialismului. Ea a dus la 
acel imens prestigiu interna
țional al URSS care se afir
mă astăzi în ONU ca și în 
toate forurile mondiale, fă
când ca balanța să încline 
în favoarea păcii, zădărni • 
cind planurile criminale ale 

lie Atel'cr, le de Scularie si 
Xtelieicle Mecanic-, având la 
baza c iiteiii bine stabilite șî 
tm sistem ele punctaj ciupii 
cale se va stabili uzina câ
știgătoare.

Muncitorii dela Depoul CFR
Petroșeni muncesc cu mai mult elan

(Urmare din pag. Il-a) 

ționeze în cât mai bune con 
dițiuni, ce importanță are eco 
nontia de combustibil și mu] 
te altele- !

- „Apoi asta o putem fa 
ce!” -- a spus Ja discuții 
tov. Dascălii, șef de tură, o 
putem și trebue s’o facem 
și s’a aȘezat apoi la loc, feri
cit că a cum știe șT mai bine 
ce sunt întrecerile socialiste

- „Eu îmi iau angajamen 
tulîmprcu ă cu î trcaga.m a 
echipă - a spus și tov. Ilai 
du să pornim cu mai ’mult'a- 
vând in întreceri, iar ca prc 
ședințe al Comitetului de Fa 
brică să desăvârșesc aceste 
întreceri.

Nu ne vom opri însă aici 
— entuziasmul era acum ge 
neral vom continua și du 
pă 7 Noembrie întrecerile. 
Acum fiecare știm ce avem 
de făcut”.

Și-a luat angajamentul de 
a'munci pe bază Ide întreceri 
și lăcătușul șcf Fogarași Fr. 
împreună cu întreaga lui e- 
chipă și acest a ngajament 
l-au luat alții și alții: era an 
gajamentul tuturor celor de
la Depou.

Acum știau bine ce înseam 

șacalilor imperialiști.
Demascând fără cruțare 

planurile imperialiștilor ame- 
ricani împotriva omenirii 
luptând pentru zădărnicirea 
uneltirilor imperialiste de 
transformare a Germaniei 
apusene într’un focar al a- 
gresiunii, propunând reduce 
rea înarmărilor și interzice- 
rea armelor atomice, Uniu
nea Soviet că apără cu jrutere 
interesele păcii generale, in
teresele democrației și socia
lismului. | ■

UriaȘa ei forță economică 
și politică se află în slujba 
păcii .In 1949, URSS va fi 
odată și jumătate mai puter 
nică decăt în 1940. Aceasta 
înseamnă creșterea și mai 
mare a forțelor păcii și xlemo 
crației, slabirea și mai mare 
a forțelor imperialismului și . 
războiului.

De curând <> comisie fm- 
mata'din repnzcnt tnți ai In
spectoratului Munt ii, ai Con 
siliului Sindical Local Va 
lea Jiului, ai Sindicat ulm 
Mixt l’etroșeni șt Luj-eni a 
efectuat un control la ate
lierele particulare din I upeni 

nă să muncești pe'bază de în 
trecere socialistă.

La dnuă zile
Nu au trecut decât două 

zile dela această ședință ca 
re a rămas vie în mintea tu 
luror. In depou cra numai 
freamăt, numai avânt.

Si, nimeni nu s’a mirat 
când locomotiva 651.006, a 
cărei reparare și spălare a 
fost programată în 507 ore, 
a.fost pusă la punct ân numai 
161, economisindu-se și o în 
semnata cantitate de combu 
stihii.

La depoul C. F. R.-Petro 
șeni, se muncește acum pe 
baze, sănătoase.

C- Lombrea coresp.

ZORI NOI 
primește mică și mar? 
publicitate

Ananjurile ge primesc b 
adminfa'rațja ziarului
Strada Karl Marx Nr. 4

La judecătoria populară 
mixta din Hațeg, refor
ma Justiției a dat roade a- 
șteptate. Datorită introduce 
rii asesorilor populari cât și 
spiritului nou dc care sunt 
animați și judecătorii de ca 
rieră. procesele se judecă în 
tr’un ritm din ce în ce mai 
accelerat, iar pronunțăi ile se 
dau după ce legcja. a fost inter 
prelata în modul cel rnai just.

Astfel în luna Iulie 1947, 
s’au soluționat 52,94 ]a sută, 
din procesele pe rol, în timp 
ce în August 1948 s’au solu
ționat în procenta] de V°>72 
la sută.

In August 1947, p,o< autul 
de soluționare a fost ,dc 
32,94 la sută, iar, în 'August 
1948, de 69,68 la sută.

In Septembrie 1947 s’au 
rezolvat 42,77 la suta, din 
proccsde față de 82,16 la sută. 

unde s a verificat modui de 
aplicare a contractului colet 
tiv precum și a nonn tor de 
funcționare a atelierelor par 
ti< ulare.

In cursul acestei anchete, 
comisia ;i descoperit ni n jnul 
ie abateri și ncregul’, rin 
ce privește aplicarea contrai 
tului colectiv, mai ak- la 11- 
< cnici.

Astfel, patronii: Doiobant 
Vas,le și Malkanazek Anton 
nu salarizează uccni' 11 c n 
lonn contractului colectiv, 
Szjlaghy Adalbert nu a plă 
lit ni< iun salariu labț ucenici 
încă din anul trecut, iar alții 
au plătit ucenicilor salarii 
mult mai mici de că ce'e 
prevăzute în contractul co]ec 
tiv, fapt pentru cari au 
fost dați in judecată.

Deasemenea palrot ui ciz 
mar Bora lacob a fost găsit 
făt ă cat te de meseriaș, măce 
lap-ul Otvos Santo a-e un 
angajat fără nici o'calificare, 
la moara Primăriei din I.u 
peni, meșterul morar Trifan 
Zaharia nu e înscris iu Car 
tea de muncă, patronul tâm 
plar I’eter luliu are un mun 
citor netrecut în statul de 
salariu, iar Bencdek PavJ, 
având brevet de meserie p 11 
tru croitorie bărbătească lu 
crează și croitorie de dame.

Au fost descoperite și alte 
nereguli ca neîntocmirea în 
fiecare lună a statelor de sa
larii, unii fără firme, iar Dat 
zo'I” rancisc are atelier'de'fie 
rărie fără a avea -’eo ca 
liticarc.

împotriva acestor contra- 
venienți care deși s’a consta 
lat că cunosc legile în vigoa 
re s’au luat măsuri pentru in 
trarea în legalitate,iar o parte 

din ei au fost dați în Judecat». 
Magda Voichița, coresp 

în Septembrie 1948.

Sindicatul Metalo Chimic 
Cugir și a luat ca sarcină di 
fuzarea prin conferințe pu
blice a învățăturilor marxi- 
ste-leniniste.

In acest scop, în ziua de 
17 Septembrie a. c., ra fost 
prograinată o conferință a- 
vând ca subiect „Lv.rna d - 
clasă”.

S’a remarcat însă 1 psa 3- 
nei asistențe numeroase, ce a 
ce denotă o slabă organizare 
și mobilizare din partea or- 
nelor competente ale Sindi
catului.

Aceste conferințe trebue 
neîntârziat popularizate prin 
organele și grupurile s'ndi. a 
ie, constituind o sarcina pen
tru fiecare membru, de 
lua parte la conferințe și de 
a difuza el la rândul său, ți 
neică acestor conferințe.

dintcelel.il
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DESKATF.RILS O. N. U.

In Comitetul Politic ol Adunării Generale 
a Națiunilor Unite s’a ajuns la 

Un important acord în privința întăririi păcii 
și colaborării internaționale

Adoptarea rezoluției propusă de Mexico prin care se cere 
marilor puteri să-și reia sforțările pentru înlăturarea diver
gențelor și stabilirea unei păcii trainice

PARIS, 22 (Rador) — Iii ziua 
de 21 Octombrie, Comitetul Poli
tic a reluat discuția asup-a prop*- 
nerii făcute de delegația 
rare cere marilor puteri 
eforturilor lor în veJeiea 
divergențelor și a
oăci Iraini-ce Delegația 
propus ca Adunarea

Vlelic a propus apoi un a.r.eiui- 
ment

Delegaiul britanic a spili.il și 
el propunerea mexicana și a lend.i- 
muiteh propu.e de delegația fran
ceză și sovietica. LI 
cesar să spună ca nu

Guvernul sovietic 
dispus sa sprijine sforțările făcute de 
celelalte țări pentru stabilirea unei 

păci trainice

rezol. ale. 
tlec arat ș 

mext-

a găsit nc- 
exisla <livtr-

Noi și strălucite victorii ale 
armatei democratice greceșt 

Garnizoana monarho-fascisiă
dela Erisos a fost cucerită

2II
1

1 
in

mexican i 
reînoitea 
I cliidari', 

.labili ii ir ei 
mexi ană a

Generală Siși 
exprime credința că mărie pute i a- 
liale vo'- duce o politică în spiritul 
declarat ei pe care au seinna'.-o în 
Crimeca Pi de altă parte cere ca 
Adunarea să confirme că își însușește 
acea parte din declarația semnată la 
Yalta de către Uniunea Sovietica. 
Statele l>nile și Ma-ei Briiarie care 
proclama că o pace trainica poate 
fi realizată numai prin continuarea 
și desvollarea colaborăr i și a bunei 
înțelegeri între cele trei pute i și 
între toate națiunile pașnice.

De egația mexicană a propus apoi 
că Adunarea Generală să sfăluiasc i 

Uniunea Sovietică, Statei-* U- 
nite și Marea Britanic să-și inoiarca 
eforturile pentru a asigura îi lăti:- 
rarea definitivă a răzbciului și în- 
clieerea Ira'aeor de pa e la cea mai 
apropiata data posibilă

De’egația mexicană a propus ca 
să fie sfătuite statele menționatei 
de a porni pe calea îndeplinirii a- 
cestei sarcini atât de noLie: cola
borarea puterilor care au semnat d - 
clarația din Ianuarie 1942 atât piiii 
Adunarea Generală a Națicn |or U- 
nite cât și prin confe ința tuturor 
statelor care au semnat acea fă de
clarație sau au ad ■ al la ea.

De'egatul american D il.es, 
a luat cel d n’âi cuvân'ul in cc

genți' care « nu poa ă fi
Delegatul po onez s’a 

el de acord cu prop.-nei ea 
cană.

La .13,ții. a fost al.a li I ml -uli- 
comilet însă cinai cu re ia I r. a re
zoluției definitive.

este intotde<iund

Capturarea unei importante prăzi de război
l.(.i \ IC, 2 *, R ridai i. I‘i' și a 1 dm li t.i. 1 t<
<■ radio ( li^cia Liber i 1 le d Li . Aulei ia ai
a < a in noapt -a d.- i<. demi.cial <• .1 <>l Jigni I
nbrie trup le armai, i meuL le <;ușmam ji. .-r.rt
etate, au maca, garm port, -a ia in la’.gul arii.

1110:1.11)10 f ase e t 1 d A lo.^t 1 aptul atâ o mp t<n
i-os. In < iuda f<>. u’.tii t.i ) aiad.i <ie 1 a-i -cu. I -<i ț 1,.
tl-’i a prtru va- ie aim.dei (l.-inur r„t.u- au , ,.1
111, orașul a fost (.|il. put <!, a m, r,i mu:.! I \t

I rup 1 arm.il -i d ■> I. s !<.((.■ im. .ml .lu
au d sirii- î n al 1111 •. .mul ■ . ■ soit. 1
i’.m.i gh iiipata, au in atiu.it, d->ra>. 1 ti. e <’. •
rezistența dușman 'lai • < a-i, 1 j tu ■ ■ *, 1

i

Ministerul de Externe italian recunoaște că

Vizita lui Marshall la Roma
PARIS, 2J (Rador) — Subcomi

tetul format dc Comitet il Politic 
al O N II. pentru a reda la pr.rcc.ij 
de rezoluție supus de Mexic și a 
ținut ședința în după amiaza zi
lei dc 21 Oct., adoptând in tina- 
iiimilate arnendamen ul so.'ie ic pr» 
pus la pun.tul 4 al paragrafului F. 
al rezoluției mexicane.

Subcomitetul a început apoi 
cutarea amendamentului francez 
vilor la primele trei puncte 
au fost acceptate.

întrucât nu a fost propus

di;-
Pr-
care

care 
a-tă 

ședință, a declara! că gu enil Ste
lelor Unite priveșle cu simpatic 
principii'c de bază ale rezoluției 
mexicane, dar a făcui iezerve că de
legația Statelor Unite con i 'e ă ca 
rezoluția este un apel general și nu 
o , dire.livă tehnică".

Delegații Republi i’ Dominicane. 
Iranului și Republi i Hai'i, c:ie au 
luat apoi cuvântul, au declarat ca 
sorijițiă fără reierve rezoluția me
xicană.

Delegaiul francez a aprobat și el 
propunerea 
mat 
tatu!
fost
o ză
amr

Delegatul Chinei, a declrrat ca 
își în u-eșle propune-ea mexicană.

A vcrl il apoi de egalul sovieic 
A I Vâșinski care în principiu, 
s’a dec arai de aco d cu prop n rea 
mexi.ana adi.ugând că ea a.e doar 
utie e formulări nesatis ăcăloare pen
tru de egația sovie i î. Delegatul so-

mexicană și și-a expii- 
legie.u! pcn:ru faptul că tra
co Germania și Jvponia nu au 
încă semna e D? egația fran- 
a pro us apoi o s'rie de 
dam nt .

Tel Aviv, 23 iRador). Gu». 
vernul Statului Israel și gu- 
venul Statului Egiptean au 
anunțat că au ordonat trupe 
lor lor încetarea focului, Vi 
nori la ora 12.

nici 
un alt amendament, subcomitetul a 
liolăiît să adop.e re o uția mexicana 
cu retușările de mai sus și să o 
supună spre discut e Co.niletu ui Po-. 
litic.

In ședința dn după amiaza zi ei 
de 22 Ocloinbrie. Comitetul Po
litic al 
tiunilor 
mexican 
aprobat în unaniniita e dc subcomi
tetul de rt dact re, prîn rare se cere 
marilor pu cri să-și rria sforț_rite 
pentru în a urarea divergențelor și 
stabilirea unei pă i (r. jriice.

Toți vorbitori au subliniat ma
rea însemnătate politică a acestei- 
propuneri pentru întărirea păcii gc- 
nera'e și a colaborăr i i.tein țio. a e.

Delegații Libanul!i și Australei 
au prezentat totuși amenda nente la 
textul aprobat de subcomit.ț. 
care însă le-au retras.

înainte de a se trece la vot, 
legalul sovietic Bogomojov, a 
cut următoarea declarație:

,,Delegaț a sovietică crede 
câ este necesar să (declare că 
ea va vota în favoarea rezo 
lufei mexicane deoarece 
cordă un interes deosebit 
pelului cuprins în această 
zoluție de întărirea păcii 
niversale și de înlăturarea 
vergențelor d.ntre state 
cest apel este privit favora 
bil de Uniunea Sovietică de
oarece guvernul sovietic este 
întotdeauna dispus să sp’iji 
ne sforțările făcute de cele 
lalte țări pentru stabilirea u 
nei păci trainice între popoa 
re. Deasemenea, delegația so 
vietică socotește necesar să 
sublinieze că eforturile făcu

!<• pviiti u stabilirea parii 
între puteri. țx»l iiotu u iun t 
dc succes numai cu condiția 
ca obligațiile ce i'czuli.1 din 
acordurile internaționale in 
t heiatc anleiior sa tic obser 
vale cu strictețe de părțile 
conlractatite".

Trecându-.e la voi. Co ni.e ul P 1- 
lilic a aprobat în unanimi.ale pro
eclul de ri-zoluț.e ce_i
pus de subcomitetul de reJac are și 
a holărit să-1 iua.n.’eze spre exami
nare Adunării Generale.

fusese su-

A.dunăr.i Generale a Na- 
Unite a discutat proeclul 
de rezoluție revăzut și’

i*

de- 
fă-

ti
a
re 
u- 
di 
A

i

i

a avut drept scop pregătirea înglobării 
Italiei în „Blocul Occidental44

R< L\[ A, 2 ț Raikii , J-1 :m 
<<• l’tiSSe" anunța cabSfoiz.i 
ministrul dc extcnie nalta .. 
a dei lai at ifl fața consiliu 11 
dc miniștri că discuț ii a 
viile cu Marshall iu cur-.ul 
\ izitei ai c.stuia l i Roma s’atl 
Concentrat asupra ch.-sini iii 

olabot âr.i europene ș> ci 
..inițiativa” Italiei in Ceea c 
privește reorganizarea Eurc

j C« >->' lip opie, <1 CU ’ -
i>ț a lui Marshall in ce .i.ve 
ște ,.rt organ zar(-a Europ 1 .

A< t—te cl^.il.ir.jț 1 ^unt - 
ide la Roma > a 
it-t oi:« iai i ă 

MaTshall a avut drept s. orp 
picgăltr a înglobării lt.di-i 
in Blocul • lecidiutal" și ..ini 
t ativa” gu'eniulii Iui 1» 
1 •aspefi, se redute la exc a 
tarea ordinelor americane.

>c '
o rc-cu 10.1- 
vizita kti

s. or.»

Singurul rezultat al amenințărilor guvernului, va fi creșterea unității 
și a voinței noastre de luptă — declară comunicatul Federației Naționale 
a minerilor francezi, răspunzând hotărârii prin care

Guvernul Francez a ordonat să se 
muncitoriitragă în

a dat ord41 foi- 
tru|>elor să tragă 
se vor î mpotrivi;
ale acestora, 

publicat la sfâr-

PARIS, 23 (Rador). — Vineri, 
seara a avut loc un consiliu de mi
niștri, în urma căruia ministerul de 
Interne Jules Mo.h 
țeloi de poliție și 
în muncilor i care 
acțiunilor teroriste

In comunicatul
silul consiliului de miniștri, se a- 
nunțâ chemarea sud arme a tuturor 
■rezerveor jandarmerie , a ctg. 1948 
precum și anularea tuturor concedii
lor militarilor. Totodată puterile prefec 
ilor an fost • xti se la maxim m Toate 
întrunirile au fost interzise

*
PARIS, 23 Rador l-\d • 

rația Națională a minerilor, 
a publ cat in noapt?a de Vi 
neri spre Sâmbăta un como 
nicat prin care ia act de ho 
tărîrile Consiliului de Mi 
niștri de Vineri și declară 
printre altele: Singurul re 
zultat al amenințărilor Gt> 
vernului, va fi creșterea uni 
tații și a voinței '.de luptă 
a tuturor minerilor.

Franța nu va fi niciodată de partea asasinilor
L’Humanite scrie: „Au îu- 

drăsnil s’o facă și pe aceasta! 
.Minerilor care cereau pâine p«n 

tru copiii lor, guve.nul le d.r 
plumb, lată poli.ica guverni l iiț 
Franța nu va fi n'ciodată de 
parlea a a in ’or. Și o spur.e.-r» 
cu (oaiă tăria: Nu sun em lu 
1939 Aceasta pintru ca să se 
știe".

PARIS, 23, (Rador). — Pe 
sură ce se agravează situația 
Franța, comentariile pie ei 
se diferențiază din ce în 
mult. Presa franceză de 
continuând poli.i a tero istă
menințare a guvernului, este plină 
de insulte, calomnii și amenințări 
Ia adresa clasei muncitoare și con
ducătorilor ei.

Tip. „Progresul" — Deva

nu
ci in 

franceze 
ce inai 
dreapta, 
și de a-

greviști
La Carmaux întreaga popu
lația s'a alăturat greviștilor 

apărând uzina electrică
PARIS, 23 _ (Rador). — încercă

rile guvernului de a reprima greva 
genera ă a junerjo: .u . jit< rjjor- 
telor șrmalc s’a .lovit de iCzis.ența 
holărită a greviștilor De trei ii* 
în. diferite regiuni ae Frânt i cu
prinse de ereva _au loc ciocniri- 
intre ..detașamentele secur.tații re
publicane", poliție și jandarmi pe 
de o parte și greviști pe de alta 
parte.

- In ciuda faptului ca i ,,.-n 
trele de greva sunt concen
trate importante forte rma 
te, guvernul nu a reușit s.i 
obțină ezullatele dorit* 

Astfel. în centrul minier 
Carmaux, unde 600 d* 
gard:ști din așa zisele „Deta 
șamente ale securității rc-pu 
blicane” au ocupat uzina e- 
lectr.că, întreaga populație a 
1 iat parte 'a contraatac, d rpă 
care uzina electrică a tre
cut din nou în mâinile ‘Te- 
viștilor.

spili.il
atiu.it

