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Oamenii muncii din întreg 
județul au primit cu văd.t in
teres import-mtul document 
de partid', Rezoluția J3ir>uhA 
Politic al C. al P. M- 4<- 
in chestiunea națională care 
tocmai prin bogăția conținu
tului sau bazat ț>e învățătu
rile marxist-leniniste^ataliniste, 
pe bogata experiența a Par 
tidului Comunist Jb) af Uniu 
nii Sovietice șt ț>e învățămin 
tele trase din lupta hotărît3 
dusă de Partidul de avant 
gardă al clasei muncitoare 
în direcția educării masse- 
lor în spiritul internaționali» 
multii proletar, trasează o li 
nie justă de acțiune jx-ntru 
rezolvarea chestiunii națio na 
le, considerând rezolvarea de 
mocrataă a acestei proble
me, considerând crearea m- 
tății politice și morale a po
porului muncitor ca o condi** 
ție principală a constf-uiriî 
socialismului în țara noast-ă.

Rezoluția cuprinde astfel 
o bogăție de învățăminte ca 
re vor trebui să fie preluc
rate 'temeinic în toțate or
ganizațiile de Partid.

învățătura nnarxist-lenini • 
stă-stalinistă ne arată că nu 
poate fi liber un popor ca’ i 
asuprește alte popoare și că 
, ;fără realizarea egalității de
pline a naționalităților, prole 
tariatul nu poate să lichide
ze exploatarea omului de că 
ti-e om”.

Bine pregătiți în vederea iernii

Muncițohi depoului du locomotlDE C. F. H. 
Petroșani obțin succese în muncă din ce în ce mai frumoase

Pentru a se asigura și po timpul iernii o producție normală, muncitorii din în
treprinderi — îndrumați de către Partid — au luat din timp măsuri pentru îmbună
tățirea condițiumlor de muncă și au prtgătit din vreme o cât mai rodnică activitate 
a întreprinderilor în acest timp.

Muncitorii depoului de locomotive C. F. R. Petroșeni, au reușit și ei să obțină 
succese remarcabile în acest sens, Iarna i-a găsit cu depoul îngrijit, ca acoperișul 
complect refăcut, la remiză cu geamuri, cu conductele de apă, pentru alimentarea lo
comotivelor, revizuite, cu locomotivele izolate contra înghețului și cu marchizele 
pentru personal bine închise. In remiză, nu mai pătrunde frigul. Cu ușile închise și 
cu sobele ce-și împrăștie căldura în remiză, muncitorii lucrează acum în condiții mult 
mai bune decât în iernile trecute. Cazarma personalului dela locomotive a fost reno
vată, iar camerele de odihnă sunt curate și bine încălzite.

In întrecere, echipele dela 
locosiiative au realizat im
portante economii de com
bustibil fi ulei
Echiirele locomotivelor din 

depoul Petroșani, muncesc 
pe bază de întreceri bine or
ganizate. In cadrul acestor 
întreceri mecanicii si ‘fo . 
chistii și-au propus.să asigu 
re remOrcafta trenurilor cu 
regularitate, să economise
ască combustibilul și uleiuri 
le, punctualitatea la serviciu 
disciplina în muncă și o cât 
mai bună întreținere a țoco 
motivelor.

Și rezultatele nu au întâr
ziat să se arate. In cursul 
lunei Noembrie, pe întregul 
depou, s’a realizat o econo 
mie la combustibil de 13,7 
la sută, — înțtimjp ce în luna

Practic, acest lutru ne e- 
ste ilustrat prin mărețele iu 
făptuiri ale 1 airtidului Co -1 
munist (b) al U. S- care a 
t ansforinat Rusia țarista îti 
tr’o p itrie liberă a tuturo" 
popoarelor, stabilind între 
ele legaturi de frat< rnitate 
șl de colaborare în vederea 
realizării Statului so< lalist

In actualele condiții ale 
constru rii socialismului la 
noi în țară, în condițiile as 
Cuțirii luptei de clasă, apFca 
rea c^t -nai consecventă a 
unei politici democrat'ce îa 
problema națională a deve 
nit o sarcină principala a 
Partidului și a fiecărui m -m 
bru de partid în parte.

Combătând naționalismul 
burghez, luptând cu hoțărî'rc 
împotriva ori cărui fel de ma 
nifestare, smulgem o armă 
puternică din mâna împeria 
lismului și a reacțjunli. oare 

au întrebuințat o în n<flu- 
numărate rânduri penfru a 
desbina și învrăjbi clas imun 
citoare | —

De aceea alunecarea pq po 
ziții burgheze îrt chestiu 
nea națională ar însemna o 
rupere de clasa muncitoare 
din întreaga lume și dt inte 
resele ei, înseamnă o abando
nare a marxism-leninismuluî 
așa cum* 1 * i l-au abandonat con 
ducătorii trădători aL Parti-

Conhnuare îa pagina 3-a

precedentă, economia a fost 
de 6,5 la sută, — laț ulei de 
25,3 la sută, iar la uleiu spe
cial de 15,4 la sută.

Cea Mai mare economie 
de combustibil — 32,1 la 
sută —' a fost realizată de e- 
chipa locomotivei Nr. 342056 
condusă de mecanicii Pleșa 
Teofil și Călugăr Alrxandru, 
Împreună cu focliiștii Ko cl 
Alexandru și Alinte cu Fr 
urmată de echipa mecanici- 

lor Ruau Mihai ji Banu Ien eu fochlștli 

Groza Virgil și Curta Ioani 
cu locomotiva Nr. 650.038. 
cu o economie de 22 la sută 
și echipa locomotivei Nr. 
659.002 condusă de mecani 
cii Banu Gh. Ioan și Marcu 
Aurel cu fochiștii Dobrotă 
Virgil și Igna Mihai, cu o

lâfăridoase, fâ/â șco’î co
respunzătoare, firi cămine 
Ctitsralr, fă’ 1 dispensare, «te.

Dar Partidul celor cs mon- 
cesc, are gr jă de oropsiți! de 
eij. Nu de mult. spre sitei 
lor a tos.

In 
montat 
5! dtla 
țele țăran br 
fost trase ‘inii

în p.ezsnt 
în lucajBțe'e 
becari eleance, iar 

de electrocare a

Deasemenea a fost Intro
dusă electricitatea 
Valea-Roție, unde 
tat până acu» 63 
colonia de Vest a 
•uiiina elactrui a 
dusă în 22 lacuințe, în câtu- 
nnl Vel-a-Victoriei în 23 lo
cuințe, în satul Sohodului, si
tuat pe văile ce urcă spre 
licia munților Metu și Straja 
lumina e’ectrică a fost intro
dusă în 40 de locuințe, iar
i satul depe Dealul lui Ște
fan în 10 locuiațe.

Prin această acțiane de 
electrificare a satelor lăsata 
până mai eri pradă sărăciei 
și mizerie?, regiaul nostru de
mocrat popular, dovedește 
grija sa pentru osmcnii mun
cii dlu industrii șl depe o- 
goare, dovedește griji pentru 
scoaterea lor din sărăcie, mi
zerie șl intunerec.

AC Gârboveau, coresp. voi.
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Printr’o decizie a Mini tern 
lui învățământului public la 
Petroșani va lua ființa în cu 
rând o școală elementar i se
rala pentru oamenii din câm 
pul muncii.

Școala va funcționa j>e lân- 
gar Liceul Mixt Seral din Pc 
troșani și va avea trpi clase 
— 5, 6, și 7. Cursurile vor 
putea fi frecventate d(- mun
citorii absolvenți a 4 clase 
elementare precum și de ab
solvenții școlilor de alfabe
tizare de doi ani.

După absolvirea acestei 
școli, oamenii muncii s<; vor 
putea înscrie la țicee'e serale, 
pentru ași continua studiile 
mai departe.

Plin deschiderea acestei 
școli,' oamenilor muncii din 
Valea Jiului,'ținuți jn cea mai

economie de 20 la sută. Un 
alt număr însemnat de echi 
pe au obținut deasemenea 
importante economii de om 
bustibil.

Printr’o îngrijire mai bună 
precaia șl in arma pregătirilor >n vt- 

derea iernii, în cursul lunei 
Noembrie nici o locomotivă 
nu a rămas defectă, între spă 
lari, iar în timpul parcursu. 
lui mecanicii au reușit să câj 
știge în remorcarea trenuă 
lor de caători, 700 minute 
întârziate, iar la trenurile d^ 
marfă, alte 106 minute.

Pentru ridicare? nivelului 
prcfesional, meseriașii dela 
depou urii«?ză cursuri de 
P‘rffctinnare
La deDOul de locomotive

Continuare in pag. 3-a 

I

neagra m:z<rie și întunerec 
de regimurile tiecute, h se 
deschid largi posibilități do 
a devem oameni ai ști nței și 
ai culturii, c?ipabili al aducă
un
rea unei vieți fericite pentr
ce.

mai mare aport în fauri
TU

ce muncesc.

Acolo unde a fost sărăcie și întuneric 

In satele răzlețite ale Văii Jiului 
pătrunde lumina electrică

In're Lupeni șl Câmpul-lui- 
Neag, rczlețiia printre vAlle 
adânci ale munților, se afîâ 
Comuna Băjbâteei. Casele lo
cuitorilor sunt situate pe văi 
și pe dealuri la distanțe miri 
unele de altele. Locuitorii a 
ceatei coisunc o duc foarte 
greu. In pământul lor sărac 
Crește doar cartofu', ceva 
pomi șl iarbă pentru vile

Dar a ai greu as dus-» el 
sub reginuille rxulotatoare 
din trecut. Satele lor exploa
tate nemilos de capitaliști sunt

iI

16 zile în loc de 2 luci

Cum â fost tran
sportat un ciocan 

de aburi
Printre ultimele lucrări de 

transformare a uzinelor I.S.
S. Hunedoara a fost prevă 
zută și transformarea cioca
nelor cu aburi dela vechc?. 
la noua clădire a se ț-i'ei 
de forjare.

Calculat, pe baza mijloace
lor de transport disponibile, 
timpul necesar ace-tei tran
sferări a fost evaluat la 2 
luni de zile. Din inițiativa 
maeștrilor Deak Iosif și Tru 
ța Petru, transportul cio a 
nelor cu aburi s’a făcut nu 
pe vagonete de linie îngustă 
ci cu ajutorul unei macarale 

' și a vagoanelor de cale fera . .tă normați, țoale operațiuni 
le de transport cfectuându-se
- datorită acestei inițiative -
— numai în 16 zile, realizau 
du se astfel o înșemnată c- 
conomie de timp, brațe de 
muncă și regie.

I

» . ,r. •» nU|<2

in corpul ziarului

O pwgtnâ 
punlru lanerel

Știri din 
străinătate

lr»s> 
*aîul 
un
d,

• linie eiec- 
lo' a fost 

transformator 
sore locuin- 
maccflotl ■■ 
electrk»

• ’ foit 
ârani-

îti comuna 
a‘;u mon- 

bec«ri, în 
Lupenilor 

fost întro-

Până 
montate 
lor 24 5 
acțiunea 
comrwi cont. >uâ.
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Pentru ridiiarea nivelului politic și Ideologic 
al tineretului muncitoresc hueedorean

In județul nostru au fost deschise 
8 școli serale alo U. T. M.

Școala tehnică metalurgică dinCugir 
pregătește cadre tehnice pentru 

desvoltarea industriei
Ridicare* nivWulal politic |1 

Ideologic al tineretului muncitor 
honedorean, conatltue una dl a 
preoouplrllo prin L*lo alo orga* 
nl»a[ ai judo1«ae U.T.M. Huoe- 
doara-DcVa Pe lfu'a acaSte* pre- 
OJuplrl, In ultimul timp au f*at 
fl ființată fi detcbțao Ia județ 
un numâr do 8 școli aerale de 
tineret alo clror curauri ținuta 
de dou* ori pe lăpttoiânt «uat 
fiaov«ntato de cca. 183 do elevi 
recrutați din râadurile tinerilor 
muncitori

Școlile fuBOțiooeazl la Deva, 
Criaclorl, Brad, Simerla, Cug'r, 
Câlan Și Hun«doare unde au fotf 
Înființate două școli, una pentru 
tineretul din brlgla le voluntare 

Deschiderea școalei de
cadre U. T, M la Hațeg

Ședința plenară 
a organizației U. T. M. Hațeg

Iar a doua la Căminul de Ucenici 
Cursurile actător țeoli sunt preda
te de lectori bine pregăti]! iar ma
terialul predat cuprinde proble
mele tineretului noatru legate 
d- Învățătura merxlet lentolitl. 
Lecțiile sunt urmate de semiuarlu 
In cad ul cărora elevii dilcu ă 
fi analizează colectiv lecția silei 
Cela 8 fcoli serale de tineret 
din județul nostru ale căror car
euri vor dorn 15 săptămâni con- 
tribwe la rldicar - de ca'tro 
tinere, educate In s-'lritul devo
tamentului nemărginit fațâ de 
Pr tidul Muncltoreac Român, sub 
a cărui Indremare tineretul con 
tribue prin aportul tău la con- 
atruirea bazelor socialismului In 
țara noastră.

Din partea elevilor au vor
bit tov. Pereș Francisc și 
Viționescu Comei, care și-au 
luat angajamentul căvorcău 
ta să asimileze cât mai bine 
materialul predat.

Cursurile acestei școli de ' 
cadre sunt frecventate de' un 1 
număr de 35 elevi dornici de 
a se adăpa la izvorul nese 
Cat al științei marxiste-lent- 
niste. r | i — 

In seara zilei de 8 D*cem 
brie a. c. a avut loc, la se
diul organizației din Hațeg, 
a U.T. M.-ului, deschiderea 
cursurilor școalei de cadre a 
acestei organizații.

Cu acest prilej a luat cu
vântul tov. ^țăgureanu Ale
xandru, secretarul organiza 
ției locale a U. T. 'Ml-ului 
cate a ținut și prima lecție 
tratând despre Statutul U.
T. M.-ului.

Joi 9 Decembrie a. c, a a-< 
vut loc, la sediul organizației
U. T. M. din Hațeg,, o șe
dință plenară cu ocazia decer 
nării drapelului de fruntaș în 
muncă,.

Luând cuvântul tov. Da-scă 
lu Constntin, secretarul or
ganizației P. M- R., a plasei 
Hațeg, a mulțumit tineretu 
lui pentru munca pe care 
a' depus-o până în prezent 
promițându-le și pentru vii 
tor tot sprijinul din partea 
Partidului.

Tov. Covaci Pius, secreta 
rul organizației județene a 
U. T. M.-ului^ a făcut o in
cursiune asupra luptei tinere 
tului în perioada ilegalității, 
trasând apoi sarcinile care te 
vin tinerilor în Rețpublica 
noastră. In aplauzele entazia 
ste ale celor prozeliți! a ainuri 
țat că organizația locală U.
T. M--ului a cucerit primul 
loc pe județeană și a înmâ
nat tov. secretar drapelul ro 
șu de fruntaș în muncă.

Tov. Mâgureanu, Neiconi; 
Enescu și Solomon au mul
țumit comitetului județenei
U. T.M, p ntru că a apreciat 
j' U munca depusă de către 
t rg. loca'ă și și-au luat an
gajamentul că vor munci cu

un elan și mai mare pentru 
a păstra drapelul și' în viitor.

Echipa artistico-culturală'a 
org. Tineretului Sătesc din 
comuna Totești, sub condu 
cerea tov. învățător Popa 
Traian si învățătoarei Silvia 
Grădinărit;, a desfășurat 
un program artistic în co
muna Totești, în ziua de 21 
Noembrie a. c., și în corn 
Țuștea în ziua de 4 De- 
brie. -----

La sfârșit, tov. înv. Pona 
Traian a vorbit celor prei 
zenti despre ,;alianța dintre ' 
clasa muncitoare Și țăj-ăni I 
mea muncitoare”.

S’au remarcat în executa | 
rea programului tinerii: Ca I 
sian Traian, Maer .Margara. j 
ta, Drăghici Eănț . i Lada ’ 
I si dor. J —

Cu acest prilej s’a încasat 
suma de 3.200 lei care va fi 
folosită în vederea, cumpă ă 
rii de cărți pentru biblioteca 
căminului cu.turaj .din»' To-.* ■ o
tești. ' ---- -

Niou Sbvohea

Umplem butelii d
_ Ir lor nat uniragaz

Reforma învățământului, inifiata de Partidul Muncitoresc 
Român, a deschis largi perspective învățământului tehnic, 
minimalizat și neglijat complet sub regimurile trecute. Ramura 
tehnică a învățământului, este astăzi așezată pe bazele tolide 
ale știinfei realiste și ctrtns legată de interesele poporului 
muncitor fi desvoltarea continuă a industriei noastre. Școlile 
tehnice infiinfate anul acesta, pentru prima oară in tara 
noastră, sunt chemate să ridi -e ți să pregătească cadre ridi
cate ți calificate, necesare economiei noastre naționale, a că
rei planificare va determina rapida sa desuoltare.

Una din școlile tehnice, des
chise anul aceasta in judelui 
nostru, funcționează pe lângă 
Uzinele Metalurgice din Cugir. 
Marea afluență de elevi venifi 
la această școală, ilustrează 
curentul de musse eare s'a 
creiat pentru școlile tehnice.

Deși aceasta școală funcțio
nează numai dela 25 Octombrie-

U.A.E.R.-îștii din 
Ha(eg și Petroșeni 

in întrecere 
socialistă

Tinerii elevi din organiza 
ția Hațeg a U.țA- E. R.-ului 
a provocat pe ^colegii lor de 
la liceul teoretic din Petro
șeni la o întrecere socialista 
în muncă.iPerioada întreceri 
a fost fixată dela 1 Decem
brie a. c., până la sfârșitul 
anului școlar.

Iată principalele puncte 
ale acestei întreceri: i ,suși 
rea învățăturii, disciplina în 
școală și în afară de ea, pa
voazarea claselor ziare d<> pe 
rete, frecvența, pun t îal ta 
tea, munca voluntară și 
sport.

Ținem să subliniem căe’e- 
vii școalei admini trative dia 
localitate dețin până în p.e- 
zent locul I pe întreaga jude 
țeană ,în ceeace privește 
munca lor de organizare a 
a U. A. E. R.-ului. ;

Dacă vreți să aveți o prezentare justă a politicii ex
terne a U.RS.S. «I a celorlalte state și vreți iă fiți infor
mați despre viața internațională.

Citiți revista

„TO.PS HOTEÎIIT
Revista „TEMPS NOUVEAUX" vă dă 0 analiză 

a evenimentelor politic» șl a valorii lor din punctul d ve
dere soviede șl al lumii democratice,

face cunoscut cititorilor vi ța actuală a pjpoare (or din 
toate țărîte lumii, lupta lor pentru democr.ț , pace trainică 
și siguranță z

publica articole din presa str^ioă și alte inform%ții, pri
vitoare la ctle mai importante prcblen ale po iti it inter
naționale :

dă ci'itodlor explicații la problemele ca-e fl interesează, 
face regulat cronica celor mai impo ținte evenimente in
ternaționale.

Revista , TEMPS NOUVEAUX" apare [săptămâ
nal în (ini '■ rusă, engleză, f anceză și germină.

Pub'icu! s* poite adresa nervu cnns i’riț:{, abona
mente și com-nz1', secflri ,.KNIGA—U.R.S.S." Cartea 
Rusă, Calea Victoriei Nr, 42.

datorită sprijinului permanent 
al Ministerului de Industrie, 
Ministerului învățământului Pub
lic 51 Dtrecfiunea Uzinelor Cu
gir, dispune astăzi de local și 
mobilier corespunzător și de un 
internat cu o capacitate de 35 
de elevi.

Școala eate bine or
ganizată

încadrarea școlii cu personal 
didactic capabil să asigure buna 
pregătire a elevilor, fost în 
mare măsură rezolvată, Tehni
cieni cu experiență in câmpul 
muncii și profesori specialiști, 
predau elevilor pe lângă cursu
rile tehnice, cunoștințe generale 
ca: matematici, știinfe fizieo- 
chimice, hîgienă, iitorie, geo
grafie, limba română și limba 
rusă.

Teoria asta strâns îm
binat* cu practica!

Rolul precumpănitor în pro
gramul școalei îl au : tehnolo
gia, studiul materialelor, mași
nile industriale, mașinile de 
forjă, desemnul tehnic, ale că
ror cunoștințe teoretice predate 
în cadrul orelor de după masă, 
sunt concretizate și aplicate 
practic, in curs il dimineții in 
munca din uzine.

Aceste cursuri practice, unde 
elevul imbină teoria cu practica, 
finale în atelierele și secfiile 
uzinelor, constltue an bun prilej 
pentru ca elevul să poată cu
prinde si insuși pe baze știinfi- 
fîce, întreaga și complexa des- 

ftfu rare a procesului de pro
ducție. In orele de practică se 
poate vedea cât de desvoltat 
este interesul elevilor pentru în
sușirea temeinică o cunoștințe
lor predate, interes isvord din 
setea de cultură caracter,-lied 
oamen.lor muncii fi cât de mare 
este dragostea muncitorilor din 
producție pentru creșterea noilor 
cadre tehnice ridicate chiar din 
rândurile vlăstarelor lor.

Lipsuri ore îngre neazâ 
munca elevilor

Dacă munca pedagogică din 
aceasta școala este bine organi
zată și se desfășoară in bune 
condi/iuni, in schimb munca 
pentru ridicarea politică ți ideo
logică a elevilor ere încă o 
serie de lipsuri care se cer cât 
mai grabnie remediate

In această școală lipsește 
comitetul UAER, comitetul de 
școală și comitetul de clasă, 
care să inițieze acțiuni colec
tive pentru creșterea nivelului 
politic al elevilor. Lipsesc cer
curile de studii, în care elevii 
mai ridicați să acorde spriji
nul lor în învățătură elevilor 
mai slabi. Această lipsă.se cere 
a fi cât mai grabnic înlăturată, 
aoându-se în vedere că școala 
înaâ nu dispune de manuale di
dactice iar lecțiile se piedau nu
mai prin explica/ii. Altă latură 
a școlii care influențează mun
ca elevilor, constă in lipsa unui 
laborator de experiențe și a 
unei biblioteci cu căr{i și re
viste tehnice cu ajutorul cărora 
elevii ar putea remedia intr'o 
măsură oarecare lipsa de ma
nuale,
Metode greșite de muncă

La această școală mai sun 
unii profesori, care practică sis
temele birocratismului rigid, ne- 
ceufând să se adapteze posibili
tăților și condi'iilor specifice 
ale școlii. De pildă, profesorul 
Muntiu Gheorphe, fără a (ine 
seamă de elevii provemfi din 
gimnaziile industriale care sun 
lipsiți de nofiunile elementare 
ale clfibrei. și-a început cursul 
cu predarea unei algebre avan
sate pe care elevii cu toată 
silinfa dedusă nu și-o pot asi
mila. Propunerea făcută de 
elevul Banuca prin ore supli
mentare făcute voluntar, profe
soral să ajute e'evii să invefe 
•perajiunile algebrice elemen 
are, este justă și ca putinjă de 
ealizat.

Luptând cu hotărire pentru 
■emedierea lipsurilor născute 
lin greuteț le începutul ii, acs- 
'eltând permanent condițiile ne- 
■esare banului mers cl muncii 
t'dactice, dând viată muncii 
lohtice și creșterii ideologici 
1 elevilor săi, școala tehnică 
metalurgică dir. Cugir îți va 
nutea ’nderlini rolul ce îi re
vine ți pentru care a fost creata; 
pregătirea muncitorilor califi
cați și subinginerilor, n enifi 
să umple 1 ia -ele gol al cadre
lor tehnice din industria noastră

lips%25c4%2583.se
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Din câmpul muncii
La I. S. S. Hunedoara

5'a construit un nou cuptor 
pentru tratamentul termic al metalelor 

Acest cuptor aduce importante 
economii uzinelor

Muncitorii depoului de locomotive C. F. R. Petroșeni
obțin succese în muncă din ce în ce mai frumoase

Cuptoarele pentru txata 
meatul termic al metalelor a 
au luat ființă la Hunedoara 
doar in anul 1939, Ele au 
rămas î;i ă mai mult nefolo
site și neîngrijite.

In ultimii ani acestei!socții 
a început săi i acorde Im
portanța cuvenită și mai 
țmult decât atât s'aluat iniția 
tiva dm partea organizați î 
de partid ca ea s 1 fie re 
novată, să fie modernizați.

începând îndată lucrul 
muncitorii Su iu Alexandru, 
Rotea Ion și sub. ing. Pa 
raschivescu Alex. au reu.it 
să pună la punct instdația 
secției de tratament termi .

Aceeași tovarăși au con 
struit in luna trecută' un nou

Școli de alfabetizare
pentru muncitorii ceferiști din 
Valea Jiului neștiutori de carte

Pe lângă comitatul de ta- 
brică al stației C. F. R. Pe
troșeni a luat ființă o școală 
serală de alfabetizare 
pentru muncitorii C. F. R-iști 
neștiutori de carte, ale cărei 
cursuri sunt frecventate de 
15 elevi. {

TELEGRAME EXTERNE
In 1949 uzinele Sovietice vor fabrica

Gombaine speciale pentru 
minele din regiunea Moscova 

cari vor permite comolecta eliminare a muncii
manuale în industria

MOSCOVA, 14 (Rador). 
In 1949 uzlntle de construc
ții de mașini pentru I dui- 
trla carboniferi ror fabrica 
combaine s eclde pentru mi
nele din regiunea Moncova. 
Primele exemplare de aseme
nea combaine au fi intrat în

Noui succese ale armatei
democrate grecești

Grecia Liberă 13 fRador). 
Postul de radio Grecia Li
beră anunță că trupele ar
matei democrate au curățat 
o mare parte a regiunii Gram 
mos de trupele monarho-fas 
ciste Unitățile armatei de
mocrate controlează acum 
cea mai mare înălțime a mun 
telui Grammos și zona de 
sate.

Anul trecut trupe'e monar 
ho-fascjste au pierdut zeci de 
mu de oameni în lupta pen

cuptor încălzit cu pă ura ca 
re a dat rezultate pozitive 
sub toate asj>ectele. In timp 
ce într’un cuptor electrie pic 
sele se încălze"tu în 8 orie con 
sumând curent în valoare de 
2569 lei noul cuțptor se încăl 
zeștc în numai tre^ore consti 
mând combustibil în valon 
re de 200 lei. Totodată se ri5 
duc și cheltuclile de întreți
nere care la cuptorul electric 
se ridicau la 200.000 lei a 
nual. —

Prin această nouă con . 
strucție uzinele I. S. S'.-Hu- 
nedo.ua au obținut însemna
te reduceri de che’tuc'.i ca
re — calculând combustibil 
Iul, manopera și materialele 
de întreținere se ridicau la 
suma de 986.120 lei anual.

Asemenea școli vor lua 
ființă în curând pe lângă' co
mitetele de fabrică din sta' 
țiile, Pui și Banița, prin 
re vor trece un număr cât 
mai mare de neștiutori de 
carte din rândurile muncite 
rilor ceferiști.

extracției de cărbuni 
funcțiune In minele coi b na 
tulul ,,Tu,augr|l“ obținâ d re- 
z'j ta te remarcabile.

In corrmarațle cu mașlneie 
deja exstente această nouă 
mașFă va permite complecta 
elimina’e a muncii manuale 
fnindustria extfacfiel decârbuni

tru aceste localitap.
O mare activitate au des

fășurat uni ă ile , rmatei de 
mocrate în Tesalia. In noa
ptea de 2 Decembrie, uni
tăți din prima divizie a ar
matei democrate au atacat 
o garnizoană inam că.

La 6 km. de Katerina. In 
cursul acestei operațiun' 
fost capturată o pracă ue 
războiu considerabi ă. Locul 
torii din Sohovo s'au alătu
rat armatei democrate.

Pttrojenî, majoritatea Mese
riașilor din atelier șj remiză 
sunt tineri, fără prea muito 
cunoștințe în domeniul intre 
ținerii și reparării locomo
tivelor. Insă aceștia au țața 
Ies că numai ridicându șj ne 
Contenit nivelul profes on al. 
vor putea sa mu*nceas 1 mai 
mult și mal bine. Pent u a- 
c-easta ei urmează în fie a>e 
seară, cursuri de perf ctiona 
re, predate de techni ;enii 
depoului. Aplicând apoi <11 
noșt'nțefe te eretice tnsrjfîte 
Li munca practică de zi cu 
zi meseriașii au reușit astrel 
să execute reparațiile loco
motivelor la t mp i în con 
dițiuni cât mai bune.

Depoul de locomotive îșl 
renorște parcul de lucumotlve

De aproape 30 de ani tyenu 
rile de marfa —1 în cea mai 
mare parte încărcate cu tăr 
buni — au fost remorcate 
dela Petroșeni la Simoia cu 

locomotive seria 651 000 lo
comotive de construcție ve
che și uzate, care necesitau 
reparații dese și un consum 
ridicat de combustibil și u 
lei. i ------

Prin <itiohld<rea Tlni-i Bumba- 
ști-Livezeni, circulația pe lî- 

nia Slaieria-Petroșani Filiașl 
crescând, locomotivele seria

Lupta impatriua naționalismului burghez
(Urni’r* dl» paj. 1-»>

651.000 —• cu cane se făcea 
remorcarea vor fi înlocuite 
cu locomotive serii 151.000 
iar cele cu seria 342.000 v<>r 
fi înlocuite cu locomotive se 
ria 324.000.

I'rin înlocuirea parcului ac 
tuni cu locomotive corespun
zătoare, muncitorii depoului 
Petroșeni vor putea real za 
economii mult rnai înseni ia 
te de combustibil i i ulei, iar 
rernoi-carea vrenu'ilor va ii 
făcută cu mai mare regulau 
tate .

Bine pregătiți în vetE ja

Reprezentați cinemaîonpatice 
la locurile de munca pentru mun
citorii ceferiști din Valea Jiului

In cadrul acțiunii pentru 
ridicarea nivelului cultural și 
politic al oamenilor mun ii. 
SindicatulC . F. R. pet o.ani 
a organizat o serie de repre 
zen tații cinematografice
chiar la locurile de mun ă 
ale salariaților.

Astfel, în ziua de 9 Decern 
brie, în localul școalei prr-o-

I naiului de micșorare d n stația 
I Petroșani, după tcrmnirea 
' programului de muncă, a ru- 
I lat filmul ,,Lenn în Octorm 
| brie” ,,Ace'aș film a rulat in

mei naționale. Dar ru atât 
mai mult, organizat i or de 
Partid le revine sarcina de 
a desvolta aceste rea zări, 
de a stârpi orice influență a 
ideologiei burgheze asu.pra 
întregei noastre popu'arii, 
de a combate orice nianife 
stare a naț onalismu'ui bur 
flhrz, manifrțtăn care mai au 
încă loc și în unele părți 
ale județului nostru.

In aceeași măsu.ă le revi 
ne sare na ce'or ce a tivgază 
în sânul naționalităților con 
locuitoare de a duce o luptă 
și mai dârză împotriva pro
priei burghezii naționaliste, 
de a scoate de sub înriiienta 
ei populația munctoaie.

O sarcină de , ă «tenie a 
tuturor organizați lor de Pa- 
tid subliniază Re -oluția 
mai depart. e ace- a d& a 
combate mâ-sava înc'r an» 
a rcici'unii împe-ia iste de 
a p opiga a”t s vi t s-rm1 în 
rândurile poporu ui nos'ru.

dului Comunist din Jțigosla 
via. ------

Așa cum arată Rezoluția 
Naționalismul clicii trădă 

toare din conducerea Pa. ti 
dului Comunist Jugos’av a 
dus la politica pă ăn/i lu
ptei de clasă, la polit ca de
mobilizării și desarmăr i oa 
menilor muncii în fața duș 
manului de clasă; tocmai 
prin faptul că au ’ăsat voit 
din mâna acea aj-mă puterni 
că, internaționalismul prole 
tar. ■ I —

Clasa muncitoare de'a ioi 
din țară tpebue — in lunta 
sa împotriva exploatării — 
să se călească in spiritul, in
ternaționalismul proletar^ 
conștientă fiind că mdepen 
dența țării și construirea sa 
cialismului se pot realiza nu 
mai prin lupta unită a tușu 
ror celor ce mun esc în înte 
rior, indiferent de naționalita 
te, și numai prin incadraj 
rea noastră hotărâtă în fron
tul Unic Socialist, condus de 
j^area Uniune So.ictcă

Pe drumul realizării d.pl 
ne înfrăpri între t^ate națio, 
nal'tățile din țara r.o.ist ă, P. 
C. R. și-acum Partidul 51 n- 
citoresc Român, au fă ut 
pași ÎBvrmnați, acordând fa- 
ră n:ci o deosebire — dre
pturi egale tutușor oameni 
lor muncii indif rent de a- 
part inența lor ca ncțiune.

Rezoluț a arată că s a 1 În
registrat înseninate succeșe 
în rezolvarea justa a prob o

A nu combate până la d? 
finitiva ei stânpi e aceaaă 
mart f stare a celui mai a- 
cuțit șovin sm, înseamnă .•• 
perm te dușmanul ii c’e c asă 
să-ș; înfi’tie e ț a^a în t' r> 
durile noastre, înseamnă ai 
perm te să înrc-c- a re îi d 
părta de însă ' garanția e 
xistenței non t ’c ca Sttt U 
dependent. d~ cca mai cm 
consecventă lu;tăt a e pe; 
tru pace U. R. S. F.

Sarcinile pe care Pait du

bunei funcționări in timp J 
iernii,, cu parcul de locoino 

tivevechf ’nfocuitau locom tiveeo 
respunzătoure, încadrați in 
întreceri socialiste, munci 
toni depoului de loco noți 
ve Petroșeni luptă cu un 
lan Crescând pentru a obț n ■ 
noui victorii în muncă ad >■ 
când în felul acesta un apo,t 
înseninat în buna fuir ționa 
re și desvoltuj-e a transțy ir 1 
rilor feroviare, de ■ a'e de 
pinde în bună mă ură desv | 
tarea și înt nirea economii 
noastre naționale.

ziua de 10 Decembrie in saiî 
Comitetului de Fabrică din 
Depoul C. F. R. petroșani 
pentru muncitorii depoului 
de locomoție , a în ziua, de 
11 Decembrie in ateliere e de 
zonă Petroșani. Urmează ca 
filmul să fie rulat în stațiile 
Banița și Subcetaț - prectim 
și in alte sțații C. F. R.

Reprezentațiile de până a- 
cum s'au bucurat de în f/j 
mos succes, mun itorii cefe
riști luând parte la aceste -e 
prezentații îp număr ma.e.

le trasează în fața oameni 
lor muncii trebues traduse.n 
viață cu hoiărire. Lupta con 
Secvență împotriva a tot ceea, 
ce burghez a a creat pentru 
desbinarea cLasei muncltoa e 
lupta împotriva naționalis . 
mului burghez, trebue inten
sificată.

Stârp rea național smului a 
șovinismului mai mult saă 
mai puțin camuflat, a deve 
nit un factor de bază a con
solidării regimului nostru de 
democrat;ie populară.

Fiecare membru de pa tid 
trebue sa fje conștient ă nu 
mai prin rezolvarea justă a 
pra^ltmel »»țio'Lale pil educiriui 
in spiritul internaționaăismu 
lui proletar poate lupta cu 
succes — mobilizând toa^e 
forțele Creatoare, croind o 
colaborare frățeas ă intre 
toate națUaJ ItSțde coalocai'eara 
pentru construirea socialis
mului in ța a noastră, având 
mereu in față exemplul mă 
reț al Uniunii Sovietice

nedo.ua
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LUCRĂRILE O. N. U Dezbaterile„Pacea și modul cum ea trebue 
obținută nu preocupa prea mult 
pe gânditorii oficiali americani0

asupra declaraț el drepturilor omului

IN UNIUNEA SOVIETICA
New York. 14 (Rador). O 

glindind nemu)țuinire;i popu 
Iară cri. scândă față de actua 
la politică externă a State
lor Unite publicația <tUui- 

ted States Nrws declară : Pa
cea și modul cum ea trebiie 
obținută nu preocuț ă prea 
mult pe gânditorii oficiali”.

Arătând că deabca cu trei 
ani în urmă Uniunea Sovie
tică era marele prieten al 
Statelor Unite”, revista se
că politica Statelor Unitei s’a 
schimbat fundamental si a

MUNCITORII BRITANICI 
nu se lasâ înșelați de campania 

anticomunista
Londra, 14 Rador).— 

Binecunoscutul fruntaș co 
munist englez, Pajpwo;th 
membru al Consiliului Gene
ral al Congresului Sindicate, 
lor Britanice, a fost ales 
membru în Comitetul Cent-al 
al unei secții a sindicatului 
muncitorilor din transporturi 
și a celor necalificați. Paip. 

Fenomena din ca in cb mai numeroase reflectă faptul câ

In țările marshalizate inflația se 
acceituiază lovind în sistema! lor economic

devenit ostilii fațS de URSȘ.
In acel.iș timp Japonia ca 

re a dus j-ăzboiu împotriva 
Statelor Unite este acum) nia 
rele mieten al Statelor Uni 
te și un nou aliat potclnția,’ ?n 
Pacific. Nu de mult Statele 
Unite au ajutat Unianii So 
victicc în războiul împotriva 
Germaniei hitlcriste în timp 
ce acum ideiiesteide a ai'uțai 
pe germani ca sa se refacă 
și să-și asume misiunea, de a 
bate pe ruși( închee revista.

I

worth a întruna un număr 
dublu de voturi în rapott 
cu ceilalți candidați.

Corcslpondentul ziarului 
Daily Worker scrie-. ,.Prin 
încrederea arătată lui Pau 
worth, muncitorii au demon 
strat că ei nu s’au lăsat ’n- 
șelați de Campania anticomu 
nistă nlir.ă de ură și calom 
rxie”. —

I

I
I

In ceace privește situația 
financiară a Turciri, ea este 
bine caracterizată de oficiosul 
Ulus, care scrie că deficitul 
balanței comerciale a Turciei, 
în primele 8 luni ale acestui 
an, atinge 240 milioane lire 
sterline. Cauza găsită de că
tre oficiosul Ulus pentru a- 
ceastă situație este volumul 
exagerat al importurilor im
puse de imperialiștii americani, 
care vor trebui Substanțial re
duse în consecință.

Nu mai puțin clare apar 
efectele expansiunii economice 
a Statelor Unite în Uniunea 
Sud-Africană. Zarul englez 
Financial Tines scrie într'un 
articol că rezerva de aur a 
Africei de Sud este sensi
bil scăzută. După cum arată 
ziarul, cauza situației financi
are g-ave poate fi găsită nu
mai fu deficitul balanței co
merțului Uniunii Sud» Africane 
cu USA.

In ceiace privește Spania 
lui Fraaco, txo rții economici 
declară că prețurile urcă în 
mod continuu și că devalori
zarea valutei spaniole este i- 
neviteb lă.

D nrr'un raport al „Asoci
ației p r.tru politica externă"

relațiile dintre stat și Individ sunt relații d armonie, oglindindu-se în 
formule de care se mândrește întreaga omenire progresistă:

„U. R. S. S. este un stat socialist 
al muncitorilor și țăranilor"

zlereloi eostra, am psbllcat o paris 
Vtșinak), cordsc&torul dslsgițigi 8a

acestora.

li numărul trecut al 
din dlsaursNl.pe sars A I 
vlstlcs, I a rostit la 0 N. U. la cadrul daibaterllor asupra datla 
rației drspterllor omului

In «antinuare subliniind ca declarația drepturilor omului tre 
bus na numai al protlsme drepturi anului șl libertăți de bul 
pentru tați, fără deosebire do rasă, naționali!ata. religia, eta, ai 
aă aalgure punerea in practică a

Câteva propuneri făcute 
de delegația sovietici ți 
sprijinite de delegațiile de
mocrațiilor populare și de 
anumite alte state au fost 
incluse in proeetul de decla
rație. Astfel sunt propune
rile care subliniază prin
cipiul formării organelor 
puterii de stat pe baza unor 
alegeri, periodice, univer
sale și egale, cu vot secret 
și principiul libertății și 
drepturilor omului se referă 
nu numai la populaț.a din 
metropole ci ți la popu
lație din țările coloniale, 
aflate sub tutelă, sau din 
alte teritorii neautonome;

cădin Statele Unite rezultă 
balanța comerțului dintre Ar* 
geatina și Stan le Unite a de* 
terminat o criză în finanțele 
Argentinei/ criză care a ajuns 
(a un punct atât de înaintat 
încât guvernul lui Peron s’a 
văzut nevoit aă recurgă la 
„măsuri diiperate" în relațiile 
sale cu țările vecine. Agra- 
varea situației balanței comer
ciale externe a Argeniinei a 
început să aibă repercursiuni 
asupra situației financiare in
terne a Argentinei.

Rezerva de aur nu mai re
prezintă acum decât o frac
țiune față de cifra de acum 
doi ani și prezintă o scădera 
serioasă chiar față de situația 
din va a acestui an.

ii

TipcgMAn «Ptoanssai? D«va os-o»

dreptul oamenilor muncii la 
9 limitare convenabilă a 
21 lei de muncă și la con
cedii plătite periodice, dre
pturi egale pentru bărbați 
și femei in cadrul familiei, 
etc.

Cu toate acestea, adop
tarea amendamentelor eus 
menționate, care ameliorează 
parțial proeetul nu au putui 
schimba caracterul nesatis- 
făcător al acestui proect, 
îndeosebi deoarece aceasta 
•vită complet anumite pro
bleme principale importan
te* despre care vorbesc 
tocmai propunerile sovietice, 
lata de ce a spus Vâșinski 

noi propunem ca adop
tarea declarației să fie a- 
mânată. Daca totuț Aduna
rea nu este de acord cu a- 
ceasta propunem o serie de 
amendamente care ar putea 
st amelioreze in mod con
siderabil proeetul.

Vâșinski a reamintit conținu
tul acestor amendamente. Dele- 

U. R. s. S. a propus ca 
Vet [orația drepturilor omului să 
arate că fiecare popor și fje. 
care națiune arc drept la auto
determinare națională, statele 
care au răspunderea adminis
tram teritoriilor neautonome 
inclusiv coloniile, trebue să ușu
reze punerea in aplicare a aces
tui arept, conducându-se după 
principiile și scopurile O.N.U.- 
Iui m ceea ce privește popoa
rele depe aceste teritorii, că 
fiecare națiune și fiecare națio
nalitate din cuprinsul granițelor 
unui Stat se bucură de drepturi 

9 eă ligile statului nu 
trebue sa ingădue vreo discri
minare in această privință că 
minorităților naționale trebue 
sa h se garanteze dreptul de a 
folosi limba maternă, de a avea 
Propriile lor școli, biblioteci și 
alte instituții educative și cul
turale, că libertățile de bază 
ale omului și cetățeanului, așa 
cam sânt formulate de către 
declarație se referă și [a popo. 
ația din teritoriile neautonome 

inclusiv coloniile.
Delegația U.KS.S. propune 

apoi să se declare eă este drep
tul inalienabil al oricărei per
soane de a se bucura de liber
tatea de exprimare a opiniilor 
ȘI laedor democratice, de a 
apira ordinea democrată, statul 
democrat și instituțiile publice, 
d» a duce lupta împotriva fas
cismului in domeniul ideologic, 
politic și al vieții publice. De- 
seegdiat U- S- ?roP™e **

LONDR Â, 14, <Rador> 
Presa ecoiomică din nume
roase țări se ocupă pe larg 
de situația financiară a țări
lor capitaliste care a înregis- 
ttat în ultimele două luni o 
sensibilă agravare.

Fenomene din ce în ce mai 
numeroase reflectă faptul că 
în țările marahalizate, inflația 
se aceeatuiază, circulația fidu
ciară înregistrând creșteri con
tinue.

Astfel, agenția Reuter a- 
nunță că la Paris în târgul 
aurului s'a remarcat in ultima 
săptămână o serioasă tulbu
rare în urma apariției cifrelor 
bilanțului Băncii Franței» care 
reprezintă o considerabilă ma 
jorare a cir ala iei fiduciare.

Siruația comerțului exterior 
al Suediei, se află într'un g-eu 
impas, în special din cauza 
deficitului balanței comerciale 
în ce privește comerțul cu 
Statele Unite. Acest deficit 
pronunțat obligă probabil gu
vernul suedez să reducă în 
mod substanțial importurile Cin 
Statele Unita chiar la capito
lul produselor esențiale. In le
gătură cu această situație cer
curile economice suedeze cer 
ca volumul schimburilor cu 
USA să se dimimeze. se declare fiecare cetățean al

fiecărui stat, fără deosebire de 
rasă și culoare, naționalitate, 
stare sociali, avere, profesiune, 
orig ne socială, limbă, rel’gie, 
irebtie să se kucare de dreptul 
ăe a lua parte la administrarea 
Sloiului, de dreptul de a alege 
și a fi ales in toate organele 
puterii de Stat pe bază de vot 
universal, egal, direct și secret, 
fiecare cetățean are dreptul, iu 
răr.d cu ceilalți cetățeni să ocupe 
orice funcție publică sau socială 
in țara sa, stabilirea de dis
criminări pe bază de avere, 
educație sau alte criterii care 
limitează participarea cetățeni
lor oricărui stat la cot, in tim
pul alegerilor pentru organele 
reprezentative este incompatibilă 
cu declarația de față. Delega
ția sovietică a propus in sfâr
șit ca să se sublimeze că drep
turile și libertățile fundamentale 
ale omului și cetățeanului enu
merate in declarație sunt ga
rantate de legile statelor res
pective. că orice violentări ale 
acestor drepturi, pe față sau pe 
ascuns 
declarației de bază ___  ...
compatibile cu înaltele principii

coKstitue o viloare a 
și sunt in- 
- - r------ r-i

proclamate de Charta O. N. U.
In îothsUra Vâyiatkl ■ coa- 

dsma*t pa calowaislorit caia 
r *i nd In «tara a! raapiogi prin- 
c pLls fund»m(Btale ale propu
nerilor «oviatis». care cereepund 
«eer: ațelor (I dorințelor tuturor 
ovaenllor mueclf, au încercat 
«a diformeze ci rect erele esenția
le ale aaestor propuneri fi s! 
priz:nte situația ca fi cum, fă
când aceitor propnairi, U. R 
S. S. ar armări ea s'atul ii o- 
erlme ee Individ pi că omul să 
fie numai rotiță ia mecanismul 
statalei.

Vâpiniki a reamintit ci In rea
litate problema contradicției din
tre stat f individ exist! numai 
In societatea împărțit! in ciase 
dominant» fi «lase oprimate, 
intr o astfel de societate, statul 
aste cu instrument de opresiune 
posadat da «lașele dominante. 
Intr e astfel da societate, statal 
se sileele s! sepriase personali
tatea ființei umane al- cărei In
terese vin tn conflict ca cele ale 
stalului.

Cu total alta este situația in 
societatea unde ne exist! clase 
antagoniste. Intr’o astfel de so. 
ciatate nu sunt si nu pot H 
contradicții tntre stat fl individ, 
deoarece statal este aci de fapt 
o ființă «meni colectivă.

Problema contradicției dintre 
stat si individ a fost reactivată 
de istorie In țara mea, a declarat 
conducătorul delegației sovietice 

In Uniunea Sovietic! relațiile 
dintru stat ți Individ sunt relații 
do armonie; interes»le lor coin
cid, oglindiodu-se tn fcrmula da 
care ae mândrețte întreaga ome
nire p <• gresia ti ți anume ; ,Unl- 
unea Republicilor Socialiste So
vietice arie un stat socialist al 
muncitorilor și țărsnller.

Dup! aceia, seeianca plenară 
a Adună ii Generale a trsuat la 
vot, După cum s'a aiătst mai 
a«s, mrjorltatea snglo-amerieană 
a respins toate propunerile so
vietico.


