
Sâ ne însușim temeinic 
materialul ideologic îfl 

legâturâcu problemanaționalâ
Rezoluția Biroului Politie 

al C. C. al P.M.R. in ches
tiunea nafională consideră 
rezolvarea problemei nați
onale drept una din sarci
nile importan'e ce revin 
clasei muncitoare condusă 
de Partidul ei in lupta pentru 
desvoltarea democrației noa
stre popu are, pentru pace 
trainică, împotriva imperia
lismului fi a reac{iuriii. „In
dependența fi suveranitatea 
naționu a, construirea socia
lismului in țara noastră spune 
Rezoluția pot fi asigurate 
numai prin unitatea tuturor 
oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate."

Dar pentru a asigura 
această unitate, pentru du
cerea la îndeplinire a sar
cinilor Partidului în această 
chestiune este nevoie de în
sușirea în primul rînd de 
către membrii de Partid, a 
materialului ideologic în 
legătură cu problema nați
onală este nevoie de studie
rea profundă și amănunțită 
a Rezoluției — acest impor
tant document de Partid, care 
pune într'o lumină clară 
problema națională din țara 
noastră.

Numai o însușire temeini
că a cestui material ideolo
gic va da membrilor noștri 
de Partid posibilitatea de a 
descoperi și combate cu tărie 
manifestările naționaliste, 
ori unde s'ar manifesta ele.

Cu prilejul unei ședințe de 
Partid convocată pentru pre
lucrarea Rezoluției Biroului 
Politic al C.C. al P. M. R. 
în chestiunea națională s‘a 
putut constata că unii tova
răși din cond îcerile orga 
nizațiilor de Partid sau de 
masse din jud. nostru neîn- 
deajuns de înarmați politi
cește, au rămas nepăsători 
față de unele manifestări 
naționaliste fie din partea 
unei fracțiuni a populației 
românești, fie din partea 
unor elemente din rândul na
ționalităților conlocuitoare.

Tovarășii noștrii nau ști
ut să sesizeze și sa lichideze 
la timp diferitele manifestă
ri naționaliste ivite atât în 
rîndurile tineretului maghiar 
și evreu, cât și în rîndurile 
tineretului român. La Deva 
și Hunedoara, organizația 
U.T.M. na reușit să scoată 
de sub influența reactiunii 
maghiare și catolice și să 
antreneze în mu,nea alături 
de întreg tineretul muncito
resc un însemnat număr de 
tineri muncitori maghiari. 
O bună parte a tineretului 

muncitoresc evreu a fost lă
sat și el pradă influenții 
nefaste a sioniștilor. Greșeli j 
și manifestări asemănătoare 
au fos. observate și în rin- ' 
durile femeilor.

Influența ideologiei bur- | 
gheze naționaliste se poate 
remarca deasemeni în me
diul rural. In numeroase re
giuni din județul nostru chia- 
burimea română și maghia
ră ațâță deschis la șovinism 
țărănime i muncitoare de j 
ambele nționalități pentru 
a o desbina în lupta împo
triva exp’oatării chiaburești 
și moșierești.

0 serie de slăbiciuni în 
tratarea problemei naționa
le au putut fi constatate și 
cu prilejul unor manifestări 
culturale sindicale, manifes
tări al căror (el principal 
ar fi trebuit să fie tocmai 
cimentarea frăției între po
poare. In aceste manifes
tări nu au fost antrenați în 
mod suficient muncitorii 
maghiari din întreprinderile 
respective. La fel, nu în toa
te întreprinderile muncitorii 
maghiari sau de alte națio
nalități nu sunt antrenați să 
colaboreze la ziarele de pe
rete în limba lor maternă.

Desigur că aceste slăbi
ciuni se datoresc in cea mai 
mare măsură organizațiilor 
respective de Partid. Orga
nizația plasei Deva a fost 
aspru cr iticată pentru că 
a neglijat activitatea unei 
organizații de bază dintrun 
cartier din Deva, populat 
cu maghiari. Organizația de 
bază citată nu a fost îndru
mată și controlată îndeajuns 
astfel încât ea nu a putut 
să combată cu deplin suc
ces pe agenții reacțiunii ca
tolice care au reușit să in
fluențeze o bună parte a 
populației din cartierul res
pectiv.

Adâncind studierea Rezo
luției Biroului Politic al C. 
C. al P.M.R. continuând 
prelucrarea temeinică a pro
blemei naționale, organiza
țiile și membrii P.M.R. din 
județul nostru vor reuși să 
traducă în viața linia Par
tidului în chestiunea națio
nală „sdrobind orice urmă 
a naționalismului burghez, 
mobilizând masele muncitoa
re pentru noi victorii în lup
ta lor unită pe drumul con
solidării democrației popula
re, pe dramul construirii 
socialismului" așa cum spu
ne în încheere Rezoluția.
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Cum se desfășoară 
întrecerile individuale 

la Ate ii erele Centrale din Gurabarza
întrecerile țocialiste In producție 

desfășurate as.âzi în uzine, fabrici, 
mine ți ateliere, sunt [>c zi ce trece 
lot mai bine organ zatc, îndrumate 
ți urmărite .Muncitorii. învățând li
nul dela celălrlt — prin schimb de 
exzxirienta — să lucreze mai bine, 
să-ți îngrijească uneltele de lucru, 
să înlrebuinteie fiecare minut cu 
folos, să e onomisească rra e i'ile 
prime, obțin lezullale din ce e mat 
bune în muncă. Nenumărate ino.ațli, 
raționalizări ți noul metode sunt 
introduse in procesul de fabricație, 
Ușurându-și prin aceasta munca ți 
ajutând la îndeplinirea p-ogran 4 
lor de produe’ie.

La Atelierele Centrale din Guia-» 
barza — Regionala auro.argintiferă 
Brad — în perioadele trecute 
fost pornite nenumărate întreceri în 
lr« echipe, iar rezulta e'e obț nute In. 
cadrul acestora au fost din cc în ce 
mai bune. Echipele af’ate în între
cere îți depășeau regulat normele; 
fiecare căutând să muncească cât
mai

or-
bine ți ■ 11 mai organizat

Acolo unde sunt bine 
gonizate, întrecerile indivi
duale dau rezultate bune.

Pentru ca aceste rezultate să fia 
mereu depășite, pentru a se puteai 
obține rezultate tot mai bune era 
necesar ca fiecare lucrător din ceh - 
pa respect'vă să muncească cu 
toată râvna, să cunoască cât mai 
bine meseria și să-și organizeze cât 
mai bine munca, pentru a nu fii 
o piedică în desfășurarea muncii 
întregei echipe.

Și atunci s’au organizat — acolo 
unde a fost posibil — îmreceri in
dividuale.

La secta fierărie a fost por
nită o asemenea întrecere între fie
rarii Cor Teodor și Furdui Nico- 
lae. Ei aveau de executat inele 
pentru fixarea axelor cu came la să
gețile din șteampuri.

Muncind cu aceiași dârzenie, dar 
mai organizat ți însusindu-și mai 
mult tehnica muncii, întrecerea a 
fost câștigată de fierarul Furduii 
Nicolae. care a realizat o depășire 
a normei de 80 la sulă, în timp ce 
fi erarul Cor Teodor a obtinut o 
depășire de 20 la sulă.

Asemenea Întreceri de desfășoară

însemnate depășiri de norme obținute de 
muncitorii atelierelor dela minele Lupeni

Conștienți de importanța 
muncii lor, muncitorii dela 
Atelierele ,Teohari Georges 
ca" dela mjnelei din'L.upeni 
au realizat ir» luna Noem- 
brie importante depășiri de 
norme.

Astfel, echipa tov. Gr^ff) 
Arpad, lucrând la repararea 
geamurilor dela puțul Ște 
fan, a depășit norma îi me
die cu m la sută; echipa 
tov- Șipoș Ludovic, care a 
lucrat la repararea vagone- 

ți în ce'elalte secții ale AtetiereBrr 
Centrale. La secția de tâmplărie, ti
nerii lâmp'ari Li ră Ni olae si Ma
ieu Augustin. se întrec in confec
ționarea meselor centru » oa a p.o. 
fesională din localitate.

Intrecarlle rtai intaleaa ți 
lipsite de orgaaizara ți in 
drumare, au eșuat.

Dar nu toate întrecerile indivi
duale au fost bine organizate. Nu 
toate au fost suficient de Îndrumate 
și popularizate.

Ața a fost întrecerea pornită în. 
-■Sire strungarii Adam Aurel—David 
Lazăr ți Ștefan Filimon—Tod Pe

tru. Cei patru strungari aveau de 
executat fuse pentru cărucioarele de 
lunicular. Se lucra la două s'rungVai 
in câte două schimburi pe zi. Ti
nerii strungari au terminat lucrarea

• F-W 3.

La uzinele metalurgice oln Cuglr

Problema câliriî oțelurilor 
rapide a fost rezolvata

I

Sponndu-și continuu efor
turile , și ridicindu- i
nivelul profes onTl, munc te
rii clin întreprinderi obțin rea 
lizări dm ce în ce mai îmbu 
curatoare in muncă. InOva 
țiile raționalizâr le și perfec 
ționarea mașinilor fac ca ri 
randamentul acestora să fie 
în continua creștere, crește 
producția și productivitatea 
muncii, se înmulțesc produ
sele, se îmbunătățește pe zi 
ce trece calitatea mun ii în 

fabrici, uzine și ateliere.
La uzinele metalurgice d n 

Cugii, unde se fabrica pie-se 
și articole de precizie activi 
tatea, din lipsa unor mate
riale de strictă necesitate, în 
ultimul timp a fost serios 
stânjenită; programul uzinei

telor a depășit norma cu 42 
la sută, iar echipa lui Fiasch 
Ludovic, care lucrează la re 
pararea stâlpilor de abataj 
a avut o depășire de normă 
de 82 la sută.

S’au mai evidențiat echi
pele tOv. Szakacs Gavrilă și 
Bentze Vasile care, lucrând 
la repararea locomotivelor 
pe bază de întreceri soci di 
ste au depășit norma, prima 
cu 55 la sută, iar a doua -’u 
65 la sută.

Cititi
în corpul ziarului

Pagina tineretului

Până la 15 Decembrie

Minerii din Mun
ții Apuseni au 
realizat pro
gramul de 
producție

Ultimele știri 
din străinătate

neputând fi îndeplinit din 
clin castă cau ă.

Dela carboncutral la 
carbonat de bariu

Lipsind „«arbonentralul" 
necesar călirii oțelurilor rapide 
producția de scule d ■ preoi 
zie e ra ser.os ameninț ită.

Trebuia găsită o substanță 
care să înlocuiască . arbo iea 
traiul, în operațiunile de ca 
lire a oțelului rapid. Subingi 
nerul Radu Teodor a încer 
cat să determine- substanțele 
ce compun Carboneutralul, 
dar totul a fost zadarnic. Șț 
atunci și-a amintit de un stoc 
mportant de carbonat • ba

riu, care stătea depozitat în 
magazie. A făcat cu acesta 
o sene de îacercări ți după 
multă atrâdaaie, prin tratarea 
cu »ccid clorhidic, adăugând 
apoi borax, etc. a obținut o 
nouă aaie, care îrlocuețte 
cu mnlt succes narboneu talul.

O economie da 1,109.200 lei.
Realizarea subinginerului Ra

da Teodor rine aă asigure 
pa mai departe că irea oțelu
lui rapid și să co-mbue Ia 
îndeplinirea preg-ri,. lui de 
producție a uiinci C gir. Prin 
ea însă s'a făaut o econo
mie de 1.109.200 (ei, față 
de costul carboneutralului pe 
un interval de 2 ani, < ât eate 
asigurat conaumul e std sub
stanța.

1. GR0ZÂVESCU, corarp
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Cum se desfășoară»

pentru creșterea nivelului politic ideologic al
munca

tineretului hunedoreon

isvorîlu 
s’a dui 
□ sânul

Munci'
indi- 
a nu
răz-

ca o

naționalismul burghez prin exempluf 
viu al războiului trecut in caie 
boane de tineri au fost carne 
tun a exploata.o. dor. Deaceea, 
lAzi cu atât mai mult, pe linia
zoluției Biroului Politic al CC. al 
P Al R. trebue intensificată lu; ta. 
pentru a înfăptui unitatea de voință 
»t luptă a întregului tineret, 
Jerent de naț ona State, pentru 
mai da posibilitate reacțiunii 
boinice să folo cască tineretul
unealtă de ai urare a privilegiilor ei 
Partidul ne-a arătat drumul pe care 
trebue să mergem: drumul consoli-- 
dării unității de acțiune a întregului 
tineret, indiferent de naționalitațe, în 
munca și lupta dusă în frunte cu 
clasa muncitoare, sub conducerea Par 
tidului Muncitoresc Român pentru ri
dicarea Republicii noastre Populare, 
drumul stârpirii tuturor manilestalii
lor șovine sau naționaliste, — uium 
trasat de Rezoluția Biroului Poli.ic 
al CC. al P.M.R.

Bejan Petru

I

Zilele trecute, organizat a jude*., 
teanâ U.T.M. Hunedoara. LX va, a ți-ț 
nul o sed n(â de lucru, în cadrul că-* 
reia s’a analizat munca cuprinsă în 
olanul de lucru de pe perioada tro» 
cută.

Analiza muncii a felului Î11 
caie s’a desfășurat, a fost făcută în- 
spirit ci itic și autocritic, subi’i.i- 
du-se luali zările și lipsurile, ivi Ic 
în acțiunile pentru ducerea la înde 
pliniie a planului de muncă.

Una din sarcinile principale ale- 
planului de muncă, ca e a conslitu ț 
□bic Iul unor ampe discul i a fost4 
ridicarea n ve u ui politic.ideologic șl 
cultural al tine e ului 
din județul nostru.

Analizându-se munca 
domeniu, s’a constatat 
îndrumării și sprijinului 
lid și CC. al U.T.M. 
județeană UTM. a reușit în mare 
măsură sa îndeplinească sarcinile im-' 
puse de creșterea ideologică a tine
relului din intreprinderi.

Pe linia acestor preocupări, în 
județul nosliu au fost organizate

m)jnci (presei

din acest’ 
că datorită 
dat de Par-, 
organizația

ți puse în funcțiune 8 școli serale 
de cadie UTM ale căror cursurll 
sunt fiecventate de 200 elevi re. 
cruțați din rândurile tinerilor evi- 
■ lentlati in producție.

Prin buna organizare a cursurile»'. 
•e'ecționarea și | regal rea lectorilor, 
frecvența regulată a elevilor și in- 
lensflficaiea sein narii or 
dențiat ș.oli e serale din 
ho și I S.S. Hun-dosra.

Din discuții, a reeșit 
din Simeria, Criscior și 
lângă faplul că nu au reușit până 
■11 prezenl sa asigure o frecvență 
regulată e.evilor, lectorii nu dau a- 
lenția cuvenită pregătirii materia.ului 
de piedat, fapt , are determină dis. 
iuții neorganizale și inutile în tim. 
oul lecțiilor. Aceste școli trebue să-ri 
îndrepte atenția in direcția reme
dierii cât mai grabnice a acestor 
lipsuri care influențează simțitor bu
nul mers al muncii de educare.

Pentru lărgirea posib lităților de 
ridicare a nive'ului poiilic și Ideo
logic al tineretului, prin grija or
ganizațiilor de tineret, au fost 2n-

s’au evi-
Dcva, Cm-

ființai*- nână în prezent 16 cercuri 
de »'ud u co'ec'iv, cercuri care fuiuo 
ționeaza [A langa organizație U. 
TM. din intreprinderi și contribue 
efe.liv la desvoltaiea cunoștin jelor 
tinerilor d.11 producție. Aceste c*-r- 
cur) se bucură de o atenție deo
sebită din p-artea t nerilor caie ii 
lim.ml liber se adună și p ei 11:rcază 
colectiv, articolul de fond din ,,Scâ.i 
teia”, „Tânărul Mun.itor” , a! e 
materia'e care cunrind probleme le. 
gale de muu. a tineretului

Demna de subliniat es e dragos'ea 
fi străduința de a învăța a t ne i- 
lor muncitori din brigăzile de pro 
du|* dea I.S.S-Hunedoara, al că
ror ce.c de tudii înreg rează o a 
fluență mereu sporită. In prezent 

,,Ce e-.tr
, „Sarcinile Uniunii Ti. 
alte broșuri ți lucrări

t
s’a cons'a'.at că cercu. 
din Dibra, Ciis -or 
lipsite de viată. Slu. 
îndruma'e ți controlai*

care 
români 

nx

de
de

în 
vo
ii ir 
din

1

manifestat deschis 
tânăr căutând să-l 
munca respect ivăJ 
aceste lucruri, or- 
a luat Doz.tie să-

i

Știri și tapte din viata tineretului sovietic
Școli de arhitectură 

pentru constructorii sătești
Un nou marinai de li
teratură pentru elevi 

sovietici

Rezoluția Biroului Politic al C.C. 
al P. M. R. ne-a arătat drumul 

pe care trebue să mergem în 
lupta pentru înlăturarea orică

ror manifestări șovine sau naționaliste
Apariția Rezoluției Biroului Poli

tic al C.C. al P.M.R. in chestiunea 
■ațională, este de un real sprijin 
și ajutor în munca organizațiilor 
UTM. prin faptul că astfel s’au 
•cos la ivea'ă unele lipsuri 
din superficiailatea cu care 
munca in ac* astă direcție 
unoi vigaiJzatil.

Dacă Uniunea Tinerelu ui
toresc este organizație revoluționa
ră călăuzită de învățătura marxis
ta eninistă.stalini ta condusă si e 
du.a a de P M R , forța conducătoare 
in Republica P-ipu.a.ă Română, care 
cuprinde in rânduri e sale toți ti. 
nerii muncitori conș.ienți. inul erenr 
de naționalitate, aceas.a este una d.n 
realizările de seama ale Partidului 
nostru.

Rolul UTM de a cuprinde și an 
trena în munca de educare a tinere
tului, de participare activă la recons.' 
trucția țării, la consolidarea econo
miei noastre naționale, se înfăp
tuite pe zt ce trece. Drin cuprin
derea a sule de tineri maghiari, e 
«ret, și de alte naționaliiati în rân
durile sale. Rolul U.T.M de a se 
interesa. în colaborare cu Sind.ca- 
teie. de revindecările tinerilor mun
citori se resimte prin o seiie de 
succese obținute prin contractele co
lective. demascarea pairont.or 
exploatau atât pe tinerii
muncitori cât șt pe cei de alte 
tionalități.

In activitatea organizațiilor 
tinerei, s’au manifestat o serie 
lipsuir în ceeace privește rezolva- 
lea probleniei naționale. Astfel 
eadiu, unei brigăzi de tineri 
lunlari, ce avea ca responsabil 
tânăr de naț.or.ali a e rnagh ară
Deva, unii utcm.șli de naționaă-4 
talc română s’au 
împotriva ace,ui 
„răstoarne” din 
Desigur, față de 
ganizația UTM.
oătoasă combătând această atitudîz 
ne, intensificând in ace.as timo miil
ea centru educarea tineretului in spi
ritul unității tineretului. O manifest 
tare naționalistă de separatism, s’a 
observat în rândurile utemistilor ma
ghiari din Deva, pe care oig. U. 
T M, nu i.a cuprins în munca sa, 
fapt care a dus la ruperea lor de 
viata tineretului muncitoresc.

Aceași slăbiciune în muncă a a- 
vubo Org. U.T.M. și față de ti
nerii evrei, ceeace a avut drept re- 
rullat că aceștia au putut fi indluși 
în eroare și antrenați în acțiunile 
șoviniste ale sioniș.ilor.

In fața acestor probleme și în 
spirilul Rezoluț ei Biroului Poiitjo 
al C.C. al P.M.R. în chestiunea na
țională, noi știm că lupta împotriva 
exploatării omului de către om nu 
poate fi înfăptuită fără înlătura ea 
tuturor separatismelor naționaliste’ 
burgheze și realizarea unității de
pline de vederi a luturor celor ce 
muncesc din țara noastră. Tineretul 
muncitoresc fără diferență de nat o- 
uaiitate și sex, a văzut unde duce

Școala de arhitectură și 
planificare din No\o-ior<. 
ask pregătește arhite ți pen 
tiu sate. In anul curent a 
absolvit școala pi imul grup 
de aihitecți. Tinerii coihot 
nici au învătat în această 
școală 4 ani. l£i au urmat 
istoria arhitecturii, desenul, 
modelajul, arta ornamenta
lă, etc..

Brigada de tineri aihitecți 
a plecat să activeze în sate. 

Arhitecta Ostrețova, in 
trecut muncitoare la sovho 
zul ^Gigvat’’, a fost trimisă 
în regiunea Rostov. iar teii 
niciana Remizova în Crime 
ea.

Afară de școala de arhi-

teciută cr-ată în timpul râz 
boiui'.'i, în piezynt au fo- 
orgaiiiztjte școli țțsem^.iă.aa 
re în Kalaci, regiunea Voro- 
ncj și No* ofosirsk. Până în 
1955 vor fi pregătiți 20 ' de 
aihitecți pen r li colhozuri.

Mai ea desvoltare a con 
strucțiilor în colhozuri cete 
cadre de specialiști in pro
fesiuni noui. In Republica 
Federativă Rusă au fost 01 
ganizate 20 de școi, care 
au format 'oco debrigadi?ii 
constructori, mocani "i, eco 
nomiști, meșt; r , ■ plan fi a . 
tori. Mai mul. de 80 00 > d ■ 
zidari, strungari si sooari au 
fost pregătiți direct în co 
hozuri.

i
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O universitate populară
Lectoratul Universității din Moscova

Lectoratul Universității 
din Moscova este foarte po 
iar. In anul curent numărul 
studenților era aproape de 
7 ori mai mare decât în 
anul 1933.

In noul an școlar vor fi ți
nute mai mult de 300 de con

Deschiderea celei de a 3 
serii a școlii de cadre 

sindicale serale Brad
In ziua de 15 Decembrie 

au începui la Brad cursurile 
celei de a treia serii a Școa 
lei de Cadre sindicale se
rale în prezența reprezentan
ților organelor sindicale și 
P..M R . a lectorilor și a

de elevi.
partea Consiliului 
Județean Hunedoa 
a vorbit tov. \a-

celor 41 
Din

Sindical 
ra-Deva
rița Ioan despre importanța 
școlilor de cadre sindicale.

Munteanii Maria cor«<p. rol.

'ferințe. Spre deosebi'e de a- 
nii trecuți, nu se vor ține 
conferințe izolate, ci cicluri 
întregi, consacrate opere - 
lor clasice marxist-leninste, 
materialismului istoric ș dia 
lecție, marilor realizări cal 
turale și științifice.

Locuitorii din regiunea 
Moscovei care vin Dumini - 
ca în Capitală, sunt vizita 
tori obișnuiți ai Lectoratului 
unii dintre ei frecventând de 
ani de zile cursurile.

Lectoratul a devenit o a 
devărată universitate popu
lară. Anul acesta va con
ferenția acolo, academicia - 
nul M. Mitin, membru co
respondent al Academiei de 
Științe, Maximov și alții.

Acum câteva zile a ?vut 
loc la Moscova o conferiți 
ță organizată de către Mini
sterul Instrucțiunii Publice, 
In colaborare cu Uniunea 
Scriitorilor Sovietici, referi 
tor ]a problema predării 
cursurilor de literatură în 
școlile secundare.

In această ședință loar: 
animată, scriitorii, cnticjjj li 
terari. profesorii și coiabo 
ratorii Academiei de Științe, 
pedagogii din Republica Fe
derativă Rusă au dis' U’at, 
alcătuirea celui nia: bun ma 
vii școlilor secundar?, 
nual de literatură pentru ele

Rezumând discuțiile, mini
strul Instrucțiunii Publice— 
Voznesenski, a sublimat im
portanța deOj“bită a studi 
rii operelor bteraturii sovte 
tice, c.u ajutorul caro a p- 
dagogii vor putea sâ cultive 
la elevi sentimentul de pa 
triotism sovietic și mândri.- 
națională.

I

i

tinerii de aici studiază 
Corn orna u ” 
neielulu,” și 
idealouice.

In schimb, 
rilc de studii 
Orăstie sunt 
diile nu sunt 
de organizația respectivă, lipsă care 
a determinat lâncezirea acestor ce - 
curi.

In aceiași d recție de muncă — 
pentru r.dicarea mve'u ui politic ci 
ideologi al t ne e.ului muncitoresc 
din iudei, s’au mai constatat o alta 
serie de lipsuri, — pe care le con- 
știtue numă u insufi.ient al bib ru
tenilor, conferințe'or educat ve, ș ec- 
ta ote or ar is ice și cinematograf 
In mai mu e intreprinderi o.gaiiza- 
țiile ți membrii de Partid nu în
conjoară tinerii muncitori cu dia- 
gostea și că dura necesară cent -•! 
a.i stiiuua și angrena în num.a tiu 
producție .

Toate aieste lipsuri, au fost d s- 
cutaie și analiza e in sp rit critic 
iar peniru în ă urarea lor, organiza
ția jude cana și.a propus - oncentra- 
rea eforturilor sale de viitor.

Din discuție cuplase în anali
zarea panului de muncă cât și fe. 
lului în ca e s’a desfășurat munca 
în pe.ioada trecută, 
grija și eforturile pe 
zația județeană U.T.M. 
și ajuta.ă de Par id. e 
tru ridicarea nive u ui | 
logic a', tinerilor din județ. Reali
zările obținute până în p ezent în 
acest domeniu consti ue un T p'it’ 
care se impune a fi cont nu-t șl i 
tensificat, astfel ca prin înlăturarea^ 
lipsurilor esizale. să se asigure 
desvoltarea tinere.u ui 110-tru pe dru
mul luminos al învățăturii inarxist- 
leninisle.

s’au de*p i s 
care o i»jri- 

î dru r. i ă 
u .e per- 

i c $i ideo

Citiți
Tânărul Muncitor

Prin munca voluntară 
Utemițtli din Deva, Cugir, Vinerea, Șibot și 

Orăștie, au colectat și transpar- 
tat 26.000

Animați de dorința de a 
contdbui prin eforturile lor la 
desvojtarea și intensificarea 
producției din întreprinderi 
le metalurgice din județul no 
stru, utemiștii din Deva, Cu 
gir, Vinerea, Șibot și Oră- 
știe, au întreprins Duminică 
IQ Decembrie, o vastă acțiu 
ne de muncă voluntară p< n 
tru colectarea și transportul 
fierului vechiu aflat la fostul 
depozit de muniții din Vine 
rea. ,l

In cadrul acestei acțiuni, 
tinerii au prestat 460 ore de

kg. fier vechiu 
muncă voluntară și au în
cărcat și transportat la ga 
ra Orăștie, cu destinația 
Oțelul Roșu, 26.01.0 kgr. f er 
vechiu.

S’au evidențiat un număr 
de iS tineri din Șjbot și 
Deva, care au încărcat sin 
guri 16.000 kgr. fier ve - 
chiuț_ t |_

O mare contribuție au a- 
dus-o țăranii muncitori din 
Vinerea, care au transportai 
la gafa de imbarcare materii 
lele fioroase colectate de ti 
neri. lontscu Kihai cottsp. voi.
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Din câmpul nB.un.<?U
La Atelierele Centrale din Gurabarza

Prin raționalizări se asigură permanen 
ta funcționare a instalației de afinare

Anul *1949 va însemna un pas 
înainte în desvoltarea
sportului de masse

Programul de activitate al 0. S, P. pe anul 1849

I.a secția de afinare a 
aurului (sala de cimentări) 
operațiunile de afinare erau 
docori întrerupte din cauza

La Atelierele Centrale din Gurabarza 
obținându se un aliaj special pentru suduri 

Un motor a fost reparat într’o 
1 oră în loc de 8 ore de muncă

Detc'iî:’ etoitnrilor niu.k; 
torjlor dela Atelierele Cen
trale din Gurabarza și stră 
daniilor lor de a-și ridica 
continuu nivelul profesional, 
'raționalizările acestora a - 
duc simțitoare ușurări în 
muncă.

Astfel, la ateliere a fost 
adus de curând un motor 
dela mina Bozovici, care, 
din cauza îndelungatei sale 
funcționări, prezenta nume
roase crăpătură Necesar la 
comntesoarele din mină, 
motorul trebuia sudat cât 
mai repede, pentru a nu 
stagna producția.

Inamte, asemenea iu'-rări 
rau executate prin sud'mi 
autogenă cu agil verde și

Până la 15 Decembrie

Mi serii din Munții Apuseni au 
realizat programul de producție

După însemnate depășiri 
de norme si nenumărate, suc 
ceSe obținute în muncă de 
către muncitorii din indu - 

Stru inineră nurifer», din re*» 
giunea punților Apuseni ne 
vine știrea că minerii din Re 
gionala Auro - Ajgintifeiă 
Brad au îndeplinit progra 

mut de producție pe anul 
. in curs, până la data du 

defectării lagărelor d n bionz 
dela transmisie.

Lăcătușul Iga Gheorghe, 
în colaborare cu strungarul 

necesitau 8 ore de mujici'.
Sudorul Turcu L. cărui-1 

i-a tost dat motorul, a io 
cercat să-l sudeze a_. u^en 
însă din cauza materiali:! 
aceasta nu a dat rezultate 
bune. Și atunci a încercat 
prin sudură electrică. Dfîn 
sârmă do c’ipru cu un înveliș 

din tablă zineafă a obținut an alia) 
speoial, cu cire apoi sudaraa s'a 

făcut în intimat i o- 
ră în condțtunt mulțumitoare

Repararea motorului, 
pe lângă reducerea timpului 
de lucru, a cheltuelilor și e- 
conomisirea de materiale, a 
contribuit la îndeplinirea, 
programului de prolucție, 
de care depinde bunăstarea 

oamenilor muncii.

15 Decembrie.
Realizând programul de. 

producție înainte cu 15 zi
le, minerii din Munții Apu
seni, dovedesc încă odată 
hotărîrea lot dârză de a sta 
în fruntea producției, de a 
contribui cu elanul lor spo 

rit la îmbunătățirea condi- 
țiunilor de trai pentru toți 
cei ce muncesc.

Intr’un cadru fastiv 

Gali Ștefan, au confecțio - 
nat lagăre cu bile, cu care 
apoi a înlocuit lagărele din 
bronz. înlocuirea acestora 
a eliminat astfel desele repa 
rații, care în afară de faptul 
că erau costisitoare, stânje 
neau operațiunile de afinare 
1 ransmisia pe bile merge cu 
multa ușurință, asigurându 
se îmacelaș timp o permanen 
ță funcționare a instalației 
de afinare.

Cum se desfășoară 
întrecerile individuale 

la Atelierele Centrale din Gurabarza 

ătCTWl l-g)
in acelaș timp, au executat ace'aș nu
măr de fuse si au obtinut aceiaș de. 
pășire de normă: 56.25 la sută.

Ori cu tot acest pro.eiitaj ridicat 
aceasta denotă că spiritul adevărate
lor întreceri socialiste nu au fost 
suficient imprimat în munca celor 
patru strungari; ei nu au căutat șit 
de aceea nu au putut să se înv.ngă; 
unul pe celălalt. Au urmărit doar 
stadiul lucrărilor la f îo e ți s’ats 
mulțumii să muncească pentru ași 
ajunge adversarul, fără a căuta me
toda de muncă prin care să-l depă
șească. 4

In acest caz, organizația de Par
tid trebuia să intervină luând sub 
îndrumare și însuflețind întrecerile 
acestor tovarăși.

O .la întrecere, care deși a dat 
in liiupu. cât s’a desfășurat, rezul
tate excepționale, din cauza lipsei 
de organizare a fost întreruptă după 
o zi de muncă. Este vorba de între, 
cerea desfășurată între sudorii Hen- 
z<l Mo.se și Gligor Toma. Ei a. 
veau de executat axe pentru vago- 
uetele de mină. In prima zi normal' 
a fost depășită cu 200 la sută de

BUCUREȘTI, 21 (Rador). — In 
cadrul unei conferințe de presă care 
a avut loc eri la sediul Organizației 
Sportu'ui Popu'ar, >e relarul general 
al O.S.P. Marcel Vlaicu, a înfățișat 
orogramul de activitate al Orga, 
nizației Sportului Popu a. pe anul 
1049. 1

O.sa a arătat că în 1949 O.SP. 
va organiza o seiie de competifil 
de masse.

Intr’o ședință cu conducerile o - 
ganizațiilor de masse, s’a hotărlt 
ca să se organizeze concursuli po 

1 ou'are In întreaga țară la urmă- 
| [oarele sporturi: atletism, cross, 

(vor fi menținute si cross-urlle tra- 
1 diționale 1 Mai și 7 Noembrie), 
I cross popular de sky, concurs po-

Henzel, iar Toma Gligor a obținut 
o depășire de 205 la sulă. \

A doua zi însă cei doi muncitori 
aveau ochii înroș ti și aveau du
reri Vizorii folosiți la sudură e- 
rau uzați si lumina puterni ă păi 
trundea prin ei, provocându-le du-i 
eri de ochi. întrecerea, d n această 

cauză, nu a mai puiuț fi continjuală.
Organizația de Partid și condu

cerea Atelierelor Centrale nu s*au 
îngrijit Ia t mp ia muccitoiio aflată 
iu întrecere să li se pună la dis
poziție materialul de proiecție nece. 
•ar, pentru ca întrecerea odată pori 
uită să poată fi continuată. Condu
cerea atelierelor a comandat totuși 
100 buc. sticle colorate pentru su
dură, dar caie livrate, nu corespund 
— ceeace trebue îndreptat.

Organizația de Partid are sarcina 
de a organiza cât mai b ne întreg 
cerile pornite din inițiativa crea., 
loare a oamenilor muncii, de a îm 
griji ca munca să fie dusă în condi- 
tiuni optime, fiindcă numai atunci 
ce poale sconta pe rezultate mulțu
mitoare, numai atunci efortu.ile spo
rite ale muncitorilor vor contribui 
cu adevărat la întărirea economiei 
noastre naționale, la ridicarea nive
lului de trai al tuturor celor ca 
muncesc. 

pular de șah, concurs popu'ar de 
voley-ball, concurs popular do no
tație, concuis popular do tir.

Insigna de sportiv al R P R. țun 
trialton cuprinzând probe d.n u- 
măloarele sporturi: atletism, nața- 
ție, tir).

Dea emeni va fi oiganizată Cupa 
Tine'elului — o competiție de ge
nul C U.T, ■ în care vor Jt intro-1 
duse o scrii de sporturi noi ca 
gimna tica de ansamb u (mascul n 
și femenin) și hand-ba Iul (masculin 
p femeninț în locul foot-ballului, 
care este de acum un sport popular.

Finala acestei competiții va avea 
loc la București.

Organizația Spor u'ui Pop dar va 
depune toate eforturile pentru orga, 
nizarea competiț’i'or arătate mai sus

In caArul compe ițiilor spor i\o u« 
iarnă, primul concurs — pe ca,o 
O.SP. îl va organiza în Ianuarie 
1949 — va fi crossul popular de 
sky.

Parale! cu desfășurarea concursu
rilor sfxjitive, vor avea loc ț con
ferințe cu probleme politice și e. 
ducat’ve.

Secretarul general al O.S P. a În
cheiat școțând în evidență faptul 
că aiul 1919 va înse.ana un pas 
înainte în desvoltarea sportului de 
masse.

In Albania

Selecționata de foot- 
bi II a orașului Tirana 
a învins combnata 
muncitorească română 

cu 2-1 (1-0)
BUCUREȘTI, 21 (Rador) 

Combinata muncitorească de 
foot-ball carQ a făcut deplasa 
rea în Albania în urma invi 
taliei, forului de specialitate 
albanez, a jucat Duminică cu 
echipa selecționată a orașu 
lui Tirana.

După un joc spectaculos în 
care fazele unui fott-ball de 
calitate tiu au lipsit, echipa 
albaneză a învins cu scorul 
2 — 1 (1 — o).

Matchul s'a desfășurat pe 
stadionul Kemal Stofa, în 
fața a 23.000 specta ori.

Astăzi echipele, se vor în
tâlni în revanșă.

S'au inaugurat 2 noui școli și un pod
construite prin 

1» COI»
In ziua de 4 Decembrie a, 

c._ intr’un cadru festivv a a- 
vut loc în satul Mada, în pr0 
zeuța reprezentanților P.M- 
R- și organelor administrați 
ve, inaugurarea festivă a
școalet primare din locali- 
tate construită prin munca 
ifiluntară a populației locale.

muncă voluntară

Scoțând în evidență avan 
tul cu care țărănimea manei 
toare a lucrat la construirea 
localului de școală, vorbito 
rii au arătat că, prestând.r- 
se un număr de 8.200 ore 
de muncă voluntară, s’a rea 
lizat o economie de 390 
mii lei.

| In aceiași zi în satul Balșa, 
din acelaș notariat, s’a 
inaugurat o altă școa'ă con 
struită tot prin munș a a o 
luntară a țărănimii muncitor 
re care prestând 6.208 ore I 
de muncă cu carele:și 22.000 1 
ore de muncă cu brațele, au i 
realizat o economie de 61Q ț 
mii lei.

Cu acelaș entuziasm țărăni 
mea dat Bozeș a inaugurat 
un pod nou construit în sat 
tot prin muncă voluntară. ,

Ședința Institutului de Istorie 
al Academiei R. P.

BUCUREȘTI, 21 (Rador). 
Eri după amiază, Institutul 
de Istorie al Acadețniei R. 
P. R. a ținut o ședință de 
comunicări.

In fața unei numeroase as’- 
stente compusă din acade
micieni. membri ai Institu 
tului, profesori și studenți. 
prof. academician Petre Coa 
stantinescu-Iași, vicepreșe - 
dinte al Prezidiului .Mari, A 
dunări Naționale șt Direc 
tor al Institutului de Istorie 
al Academiei R. P. R. a des 
voltat comunicarea despre» 
,.Activitatea politică și șttjn 
țifică a lui 1. V. Stalin”.

A urmat comunicarea p:ol 
academician Constantin Ba) 
muș. întitulată ,,Reconsidera 
re asupra răscoalei lui Spai 
tacus”.

Au avut loc apoi discuții 
asupra comunicării prof. Bal 
muș, concluziile fiind trase 
de prof. academ. P. Con-tan 
tinescu-Iași.

Conferința 
tov. V. Lues 

la Ateneul Român
Marți 21 Decembrie a. c., 

ora 6 d. a., în sala mare a A- 
teneujui Român tov Vasilc 
Luca. Secretar al C. C al 
Partidului Muncitoresc Ro 
mân a conferențiat despre: I. 
V. Stalin, Marele Continua 
tor al operei lut Marx, En 
gels șt Lenin, genialul în 
vățător al oamenilor muncii 
din întreaga lume.

Ministerul Comunicațiilor', 
Regla Autonomi Transporturi Auto 

Autogara—Deva

AVIZ
Se aduce la cuno

ștința publicului călător 
că începând cu data 
de 1 Ian, 1949. Auto
gara R. A. T. A. Deva 
deschide treseele De
va Vașcău si Deva — 
Băița, cu autobuse R. 
A. T. A. care vor cir
cula zilnic

Deva —Vașcău cu 
plecarea din Deva la 
ora 12 și Deva—Băița 
cu plecarea din Deva 
la ora 13 (!’ și 19 <7>.

O rice alte tnlorma- 
țiuni se primesc la Au
togara RATA Deva.

Autogara
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In Un unna Sovietică au început 
alegerile pentru desemnarea 

judecătorilor populari *

ț^oscova, 20 Rador). — 
La 19 Decembrie, au avut 
loc în Republica Autonomă 
Tătară precum și în regiuni 
le Ivanovo și Tomsk .din 

Federația Rusă, alegeri pen
tru desemnare a judecă.o i’.er 
populari. Tot în cursul ace
stei luni, vor avea lo.' ale
geri asemănătoare în alte 20 
teritorii regiuni.

Alegerile de judecători po
pulari in U'RSS constitue o 
campanie politică extrem de 
importantă. întreaga activi 
tate a tribunalelor din GR 
SS se bazează pe principii 
le democratice, Aceasta se 
reflectă mai întâi de toate 
în faptul că în țara soviete 
lor justiția este împărțită în 
mod egal la toți cetățenii, 
indiferent de starea lor o ■ a 
ă. naționalitate sau rasă.

Democratismul insțanț ' > 
de judecată sovietice s" o 
glindește și în publicitatea 
lor. Deseori ședințele ju ■ 
decătorești se tio la între

prinderile industriale, în col
hozuri sau instituțiuni, ;e >a 
ce este de o mare impor » 
tă educativă. Prezenta pu
blicului muncitor în țns' mț - 
le de judecata pune acu ' 
tea acestor instanțe sub j 1 
trolul public. Această Dubh 
citate este asigurată și pr’n

Forțele populare 
chineze au ocupat 
orașul Tangku

Nanking, 20 (Rador).
France Presse anunță că uni 

tățlle avansate ale forțelor 
populare au ocupat Tangku, 

portul orașului Tiects'n tă
ind astfel complect legătura 
cu marea nvjor ta e a tru 
pelor Kuomintangului dela 
Tientsin- I

Sporirea tarifelor feroviare 
in Onnndcn.

MONTReALL, 21 (Ra 
dor',. — Ziarul ,,Agence D- 
conomique ct Financiers" a- 
mință intr'unul din ultimele 
sale numere că d.recția nan 
Spor tur.lor canadiene a pri
mit din partea căilor ferata 
canadiene o cerere de spo
rire a tarifelor fero ziare cu 

faptul că procedura judecăio 
rească în URSS se efectu a 
zâ în limba vorbită de ma
joritatea populației din lo 

calitatea respectivă.
La caz de nevoe, aciuatul 

poate recurge li serviciile 
Lnut interpret.

U11 alt important principu» 
democratic al activității ju
decătorești din Uniunea So
vietică este faptul că acu
zatului i se garantează dre 
ptul la apărare.

Acuzatul are dreptul 
pună întrebări martorilor, e- 

rperțllor și celorlalf acu
zați și să ia parte la coti 
trolarea probeior prezentate.

să

Greva funcționarilor publici italieni
Peste un milion funcționari 

publici italieni au intrat 
Duminică în grevă

ROMA, 21 (Rador). -- Pe. 
ste mi milion de funcț onari 
nublici au declarat grevă Du 
minică.

Această grevă paralizea-ă 
traficul feroviar italian, pre 
cum și serviciile poștale și 
telefonice.

In ciuda străduințelor gu
vernului de a intimida pe 
funcționari și de a încuraja 
activitatea elementelor sci . 
zioniste, majoritatea functio 
narilor municipali, și admi 
instraț lo'jDro i icia’e a șed lor 

și spitalelor, toți fă
când parte din sindicate ati 
liate la Confederația Gene
rală a Muncii din Italia, au 
declarat grevă in unanimi
tate.

De Gasperi a încercat D.j 
nunică seara să sparga uni
tatea funcționarilor publici 
amenințând prin radio pe 
greviști.

In acelaș timp Ministeru^

20 la sută.
Această cerere urmează u- 

nei alte cereri de acum câte 
va luni când se solie.ta spo
rirea tarifelor cu 15 la sută.

Ziarul adaugă că nu este 
probabil de această urcare a 
prețurilor in domeniul fero 
viar să fie ultima.

Mac Arthur violează hotăririle luate de Comiiia pentru 
Extremul Orient cu privire la demilitarizarea Japoniei
In loc cleMami ji rwe

Comandamentul militar american din Japonia 
reconstruește fosta bază navală japoneză dela 

Yokosuka
NEW.YORK. 21 (Rador) — După 

rur\ s*a a nuntal în presa sovie- 
licA, la 28 Octombrie ainbasadon 
rul sovietic Paniușkin a luat cuvân
tul la ședința comis ei pentru Ex
tremul Orent unde a declarat ca coJ 
mandamenlul militar american din 
lajonia transformă fosta bază na- 
v?iă japoneză dea Yokosuka tnlr'o 
b«*ză navală modernă care va pu
tea fi folosită de vase mari.

El a subliniat faptul că aceasta 
măsură contravine hotărîrilor dela. 
Cțiro gi Polsdam privitoare la de
zarmarea și demilitarizarea Japo-^ 
nîei precum și hotărîrii luate de 
Comisia pentru Extremul Orent în 
legătură cu această chestiune.

muncitorilor pen 
a ei nu răspund

funcționarilor 
organizațiilor 
care aceștia

de Interne a dat publicității 
un comunicat în care deda 
ra că ,.au fost luacc loat; mă 
șurile'’.

Direcția Căilor Ferate Iia 
Ilene a mers și mai departe 
în eloitul de a sparge uni
tatea muncitorească și a chc 
mat pe muncitorii plecați din 
câmpui muncii să reia lucrul 
imediat.

1» apelul lansat acestor 
muncitori t«î • formulat.'f ame
nințarea că vor fi suspenda 
te toate vărsămintele .care 
constitue fondul pentru plata 
alocațiilor 1 
sionari dacă 
acestui anei.

In numele 
publici și al 
sindicale din 
fac parte, secretarul general 
al Confederației Generale a 
[Muncii din Italia. Di Vit- 
torio, a răspuns acestor amc 
nințări atrăgând atenția a- 
supra manevrelor guvernu
lui care călcând în picioa
re drepturile fundamentale 
ale muncitorilor, drepturi 
consfințite de Constituție, în 
cearcă, astfel să înfrângă re 
zistența funcționarilor pub
lici și să le interzică să lupte 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de viață.

Di Vittorio a declarai că 
funcționarii publici sunt Spri 
jiniți de întreaga clasă mim 
citoare italiană.

In ziua urmăloa-e, purtătorul de 
.-uv.înl al De tarta meniu ui de Stat 
•1 Statelor Unite, Mc Dermott. a 
,<cut o r'ec'a atie pre-ei In cate a 
încercat să re pingă fap ul că Yo- 
uosuka e te transformată înfr'o bază 
navală modernă. Dar știri e publi
cate de presa americană contrazic 
afirmațiile purlătoru'ui de cuvânt al 
Departamentului de S at- Astfel, de. 
pildă. unul din uit me|e numere ale 
publicației News Weck Magazin con
ține un articol intitu'af: „Miraco
lele dela Yokosiica”. In articol se 
declară că fo.-la bază navală impe
rială dea Yoko.uka, care se întinde 
ne o suprafață de • milă palrată 
In r,eninsula Miura, reprez nlă a- 
cum cea mai bine echipată bază 
a fiolei S a e or Unite dn Orienț. 
Baza are trei uriașe docuri pluti
toare (ce! mai mare dintre ele este 
de 1 150 pi.ioae pe 221) și trei 
mal mici Se mai găsesc acolo 20 
macarale rulante. Turnătoriile și ce
lelalte ateliere care se ocupă cu re
pararea vaselor, au fost puse sub 
supravegherea persona'ului american.

Salariile a 70 milioane muncitori 
Unite sunt sub 
de existența 
stitui baza rcvi ndicărilor 
muncitorilor pentru ridica . 
rea salariului.

Totodată condițiile de m.:n 
că se înrăutățesc din ce in 
ce mai mult Creai e are drept 
urmare o mărire a număru
lui de accidente in industrie 
și sdruncinarca sănătății 
muncitorilor.

din Statele 
minimumul

New-York, 21 'Rador). - 
Tob:<i, ministrul american al 
Ap meii a recunoscut că sala 
riile a 70 milioane muncitori 
din Statele Unite sunt sub 
minimumul de existență.

Agenția Fcderatid Press 
scrie că lupta împotriva ex 
ploatării sângeroase va con

I
Accentuarea tendinței ex 
pansioniste a monopoliști 
lor americani

New-york. 21 (Rador). — 
Tendința din ce în ce mai 
accentuată a mor.opoliștilor 
americani de a-și asigura e- 
xpansiunea economică în ță
rile Europei Occidentale este 
reflectată într’un discurs pro 
nunțat la Detroit în fața a- 
sociației Constructori or ame 
ricani de automobile de că
tre ministrul Comerțului, 
Charles Bauyer.

Reamintind faptul că indu 
siria americană de automo
bile a câștigat totdeauna 
sume imense prin investiții 

Rlat.unea hidro e eclr câ. una -ika 
principdee sure japoneze de - 
tricitate. e-te în pe-rieilă sia.. r 
poale turn,za suficientă etiergi. e 
le. trici.

Avăndu se In vedere a i-sle eoa- 
d.tii minuna e — Yokosuka refă- 
itilă ți modernizală — |Oj e ■ 
Ustirință să adâposleas. A doua p'Jt- 
tătoare de avioane, două va e d<- 
linie, patru crucișătoare și 16 die- 
Irugâtoare.

Iu tncheere articolul -ublin ară ci 
In caz de urg.-nfă. acea-ta hâzi 
nas ala poale fi măd’ă în scurt 1 inp 
de mai mu t ori fată de a tu ila sa 
mărime.

Areal fapt. ca și alte e petrecute 
în Japonia, confirmă că geneta'ul 
Mac Arlhur violează hotăriri v Iurte 
■ie Comisia je-.lru Ex.remul Or e ît 
cu privire la demi ilarizarea J .fi
niri ți in loc de desarmare I e- 
construe- e această bază navalâ. Fer 
le> menționate mai sus ara.ă ade
vărata valoare a de.larațiilor prr- 
t-ătorului de cuvânt al Deparla-ree- 
Lului de Stat care a încercat să ge 
aceste faote.

făcute în străinătate, el a 
recomandat plasar a capita
lurilor americane în într, rin 
deri străine, sublmi nd A nu 
iriai cu ajutorul acestei . des 
centralizări" a industrii ajf 
tomobilelor industria airkeft 
Cană va p itea să soluț onejșe 
problemele care-i stau in 
față.

Umplem butelii cH
Aragaz inform&ț un 

I» Adt. v 
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