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Conferința rostită de tov. V. LUCA la Atei etil Român despre: 
I. V. STALilH, Marele continuator al operei lui 
Marx, Engeis și Lemn, genialul învâțator al 

oamenilor muncii din întreaga lume
BUCUREȘTI. 22 (Rador) — Ei* 

după amiază a avut loc în au'a mlare 
a Ateneului Român, în cinstea ani
versării lui losif Visarionoviil 
Stalin. o adunare festivă organi
zată de Comitetul Central al Par
tidului Motcitnrobc A con
ferențiat tov. Vasile Luca. secre
tar al C C. al P.M.R. despre „ l. 
V. Slalm. maree continuator al o- 
peri i lui Marx, Engels și Lenin, 
genialul învățător al oamenilor* 
muncii din întreaga lume”.

Erau de fată conducătorii PartiJ 
dului în frunte cu tov. Oh. Olreor- 
ghlu-Dej, secretar general al C.C 
al P.M.R., Ana Pauker, Vasile Luca,

Cuvântarea tov.
Luând cuvântul, tov. Vasile Luca 

a arătat că numele lui Slalin este 
adânc săpat în inima șt conștiința 
popoarelor din Uniunea Sovietici 
Slalin este numele pe care-1 rostesc 
cu dragoste și speranța ormenit 
n>td.c4i-dc..ce._iLdx.c£.iiQbul p.v'n- 
tesc. întregul nostru secol poartă 
pecetea numelui lui Slalin, secol 
ce deschide o nouă eiă în istoria 
omeu.ru: era doborî ii regimului ca- 
pita.ist, era revoluțiilor proletare, a. 
construirii societății social e fără 
de clase antagoniste si fără de ex
ploatarea omu.ui de către om; secol'- 
al socia ismului și ai comunismu lui.

Toată viața și activitatea li.i 1 
V. .Slalin este strîns legată de is
toria eroicelor popoare sovietice, dc 
Partidul Bolșevic, dc mișcarea mun
citorească internațională, de lupta 
internațională de eliberare a po
poarelor împotriva jugu ui imperia
list, de lupta ți activitatea das
călului și prietenului său Vladimir 
llici Lenin, a cărui operă o conti
nuă și desvoltă cu atâta măiestriei 
în nouile condiții de construire a 
socialismului și a comunismului.

In continua.® vorbi.orul a sirbli— 
niat marea importanță a apar.țiej 
tn românește în Editura P.M.R. a 
primului volum din ,,OPERELE” lui 
(. V. Slalin cuprinzând lupta în 

perioada anilor 1901-1907, care scot 
in evidență imensul aport teoretic ai 
lui 1. V. Slalin la puneiea baze
lor Partidului clasei muncitoare.

In acea vreme ocupă un loc de 
Crunte în lucrările lui I. V. Stalin 
problemele legale de chestiunea ba- 
z,.lor ideologice ale Partidului mar
xist de tip nou ce trebuia creeat 
In vederea luptelor revoluționare ce J 
se anunțau. I. V. Slalin dovedește I 
necesitatea contopirii mișcă:ii mun- j 
citorești cu socialismul, arătând con^ 
erei calea pe care se poate realiza 
aceasLă contopire.

Alalui i de Lenin, Slalin a elabo. , 
rat bazele organizatorice ale par
tidului de tip nou.

Tov. Vasile Luca a arătat în con
tinuare cum 1. V. S.a in în 1904 a 
elaborat programul partidului de tipP 
uou în prob ema naț onală, schi
țând prin i.. i e r.e care în mod ge
nial le-a deivoltat mai târziu Ini 
lucrarea sa „Marvt.mul și Cheshu-1 
nea Națională”. El a formulat În
vățătura după care se cotduce Par
tidul nos.r» î.r rezolva.ea justă a 

Teohaii Georgescu și Lotar Rădă- 
ceanu, ser ■ ari ai C.C. al P.M.R., 
membrii Prezidiului Mărci Adunai» 
Naționale în frunte cu prof. Dr. 
C. I. Parhon, președinte, membrii 
guvernului în frunte cu d. Dr. Pe
tru Oroza, primul ministru.

Deasemcnea au participat rnom- 
bri ai Corpului Diplomatic în frunte 
cu ambasadorul U.R.S.S. S. I. Kaf- 
taradze și numi oase personalități 
din viața politic, șl culturală a ța
rii. reprezentanți ai Armatei, munci
tori, muncitoaie, ele.

Festivita'ea a fost deschisă dc1 
tov. Leonte Răutu, membru al C. 
C. al P.M.R. <*

VASILE LUCA
problemei naționale — învățătură 
care stă la baza Rezoluției B rou '• 
lui Politic al C.C. al P.M R. în 
chestiunea națională.

in continuarea expunerii sale, to. 
varășul Vasile Luca a arătat că I. 
V. Slalin a elaborat principiile teo
retice ale primului stat socialist din 
lume, principii pe care le-a apli
cat in practică. Prin Istoria Parti
dului Comunist (b) al U R S.S., I. 
V. Slalin a înarmat massele munci
toare cu o adevărată enciclopedie a 
marxism-Ieninismu ui.

In lucrarea sa „Despre malerialis-

i Intr’un înalt spirit de entuziasm și rragiiste fierbinte’

Omrtemi muncii din județul 
nostru au swb<Morît cea 
de a 69-a amversa a a 
Gânerah'ssimului I.V. Stalin

l ’ spirit de entuziasm și 
dragoste nețărmurită, oamenii mun
cii din județul Hunedoara, au săr
bătorit cea de a 69 aniversare a z - 
lei de naștere a maielui Slalin.

Prin participam sa mas’vă la 
meetingurile ținute în ziua de 21’ 
Decembrie, popu'ația muncitoare hu- 
nedoreană și-a -exprimat adâncile 
sale sentimente de dragoste fier
binte, și recunoștință față de ge-r 
nialul conducător și învățător al 
oamenilor muncii de pretutindeni; 
tovarășul Stalin. Cu aceiași tărie.' 
ea și-a exprimat încrederea neșo- 
văiloare în drumul luminos re cartf 
activitatea bogvtă și munilaterală, 
precum și învățătura genială a mă
ritul Stalin l-au deschis forțelor 
muncitorești mondia’e spre înfăpdl 
tuirea societății în care să fie în
lăturată exploa-aiea omului de că. 
tre om: Societaea Socialistă.

Cu numele lui Slalin pe buze, 
miile de participant! au marifestatf 
viguros pentru solidaritatea cu Ma
rea Țară a So.ialismu’ui, care sub 
conducerea gen’.a!ă a tov. Stalin,; 
luptă cu îndârjire pen.ru cauza mă
reață a proletariatului mond al și 
«ecu-itaea popoarelor,, pcriȚit paceț 
și progres, împotriva * ti Lr j S- 
nice ae imperialiștii. .... ori la 

mul dialectic și materialismul is
toric” I. V. Stalin maestru neîn
trecut al concepției d alectice mar
xiste, ridică pe o treaptă nouă, 
mai înaltă, materialismul dialectic, 
la o culme a gândirii filozofice 
uiarxisle-leniniste.

Pe drept cuvânt, milioane și mi
lioane de muncitori din toa e tă ie 
văd azi în Slalin pe învăță.orul 
lor, din ale cărui o, e e au invăjal 
șl învață cum si lupte cu succes 
centru victoria [ro e ariatu ui.

1. V. Slalin. maree continuator al 
lui Marx, Engels, Lenin este astăzi 
genialul învățălur al oatn ■irilor' 
muncii din înt enga lume. Momen
tele cruciale din istoria poporului 
sovietic sunt legate de >.urnele lui 
(. V. Stalin.

Sub cutele stcțgu'ui roșu, cti nu. 
mele lui Stalin pe buze, armatele 
sovietice apără popoarelor indepen
dența lor națiorli ă si libertățile de
mocratice.

Călăuzit de știința marxisf-leai- 
nistă, poporul lovie.ic lup ă nu nu
mai pentru a Construi socialismul, 
dar și pentru a duce cu succes râs. 
boiul său drept

Pe baza a e tei științe marxiste- 
leniniste, a fost elaborată de cătie 
I. V. S alin o strategie și o tactică 
militară superioară turui or celor e- 
vistente până acum. losif Visario-
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noui războaie pentru înrob ica po. 
poarelor libere.

Ziua aniversării Iov. Sta in a con
stituit penfru oamenii muncii din 
județul nostru, prilejul minunat de 
a-și exprima devotamentul și recu
noștința față de Uniunea Sovietică' 
■1 căr«i sjutor activ ți permanent, 
rod al minunatei politici stali- 
n'isle. a contribuit din plin la suc 
ceselc muncii și luptei pentru re
construirea și întărirea țării noas- 
tie, pe drumul făuririi bazelor so
cialismului. *

In sala Teatrului Comunal din 
Deva, în prezența unui impresio. 
nant număr d- parti. ip.nți, cea de 
a 69 aniversare a Generalisimului 
Slalin, a fost săibătorită î.'.tr’o at
mosferă de ma e enluz asm.

Festivitatea a fost desch să de 
Iov. Florea S mion re re arul adJ 
junei al J dețenei PMR, după care 
tov. Buda Ioan membru în Bi oul 
Județean, a conferențiat despre 
..Viața și opera Qeneralissirnului- 
Slaliri”.

După conferință a urmat un fiu 
mos festiva artistic, alcătuit djrț 
coruri, rerila i și dansuri, execu
tat de ecl. pee ar istice a'e ogarii.

CooLtiuare. iu paj 2.

TELEGRAMELE
trimise

Seneralissimului I. V. STALIN
Cu prilejul celei de a 69-a aniversări 
de către tov. Gh. Cheorghiu-Dej.prot. 
Dr. C. I. Parhon și Dr. Petru Groza

Moscova-Kremlin
TOVARĂȘULUI STALIN
Cu prilejul zilei Dumitale de naștere, Comitetul Central a 

Partidului Muncitoresc Român Hi transmite scumpe IOSIF 
ISSARIONOVICI, calde felicitări și urări de sân .tale și viafă 

lungă.
Pentru comuniști nu există pildă de glorie mai mare decât 

aceea de elev al lui Lenin ți Stalin. Partidul nostru sr strâduește 
ra membrii săi să se dovedească demni de acest titlu de florie, 
luptând ți muncind pentru construirea socialismului in (ara noas
tră, pe drumul trasat de marele Lenin ți de marele Stalin.

In num«i« Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român, 

GH. GHEORGHIU-tEJ

Excelenței Sale ------------------- _ . .
Generalissimului L V. STALIN, 

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice

MOSCOVA-KREMLIN
Cu ocazia celei de a 69-a aniversări a Dumneavoa

stră, vă rugam să primiți cele mai călduroase urări de 
sănătate și viafă lungă pen’ru apunea continua opera de 
construire a comunismului in Uniunea Sovietică zi pen
tru a sprijini lupta tuturor popoarelor dordoare d. oace.

0 Prezidiul Marei Adunări Naționale din Republica 
Populară Română se folosește de acest prilej pentru a 
exprima dragostea și recunoștința poporului român față 
de cel mai sincer prieten și sprijinitor al său, față de 
cel mai luminat și desăvârșit conducător al luptei pentru 
pacea democrația și libertatea oamenilor muncii d pre
tutindeni.

Prof. Dr. C. I. PARHON
Președintele Marei Adunări Na/ionale R. P. R.

Excelenței Sale
Generalissimului I. V. STALIN

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice

MOSCOVA- KREMLIN
Cu ocazia zilei nașterii Domniei Voastre vă rog să pri

miți in numele poporului român, el Guvernului și al meu per
sonal. cele mai bune urări de sănătate și via(a lungă pentru 
propășirea popoarelor Uniunii Sovietice și pentru adâncirea legă
turilor prietenești dintre fările noastre.

Aniversarea Domniei Voastre este pentru întregul nostru 
ponor un fericit prilej de a-și manifesta dragostea nemărginită 
nentiu Umunea Republicilor Socialiete Sovietice ți pentru mare
le ei conducător.

Poporul român iți exprimă eu acest prilej recunoștința sa 
fa(ă de marea Ur i-ne Sovietică, apărătoarei hbertâ(ii și inde
pendentei popoarelor, luptătoare consecventă penfru pace și con
ducătoare a luptei vapoarelor împotriva imperialismului.

Trăiască gem-.lul losif Vissarionovici Stalin, prietenul iubit 
al poporului român !

Dr. PETRU GROZA 
Președintei# Ccnslliv lui de Miniștri cl R. P. R

omeu.ru
pen.ru


Știri și fapte agricole din
Țara Socialismului

In U. R. S. S. au luat ființă
încasarea impozite!or-o sarcină de ba
ză a organizațiilor de Partid dela sate

r(.£T<n-

tiv 
de

t<-sc împotriva ac-stor mă 
suri luate.

Organizațiile de Partid de 
la sate au datoria să ducă o 
intensă muncă ele lămurire în 
rândurile țărăti mii munc toa 
re pentru a plăti impozitele. 
Organele fiscale și In spe

rial acelea <-u împo .ițele ră
mase tu urmă, treime să* < 
tensiiice munca pentru m ,t 
satea impozitelor, mau ma 
suri împotriva < hiauiirnmi 
cate caută -ă sr susir.'uja (le 
la achitarea datoriilor < .ri 
Stat.

cri

In vederea încheere no -'ui 
an financiar, percepțiile de 
circumscripții <1 n județul no 
stru. s’au chemat I i într • 
cere fixându-și ca obie 
intensificarea încasărilor 
impozite fiscali-.

In cadrul acestor îmr ■
s’au evidențiat prin rezulta 
tele obținute, percepții! ■ \ , 
circumscripții, Ilia, Gră tie, 
Hațeg, l’etroșeni, Pui și De
va, Activitatea perceptori . 
lor și ageiiț'lor fiscali din a 
ceste localități a fost sporită, 
iar organizațiile de Partid a > 
dus o intensă muncă de lă
murire în rândurile țări uimi 
sărace, pentru a-și plan im
pozitele către Stat, demas - 
când chiaburii satelor și io 
știi moșieri care au încercat 
să zădărnicească lu rârile 
pentru încasarea impozite
lor.

Greutățile întâmpinate de 
către organele fiscate au 
fost creiate de chiabtn n sa
telor și foștii moșieri. Acești 
dușmani neinipăcați ai popo 
rului muncitor caută ?i pe a . 
ceastă cale să saboteze sta 
tul, încearcă să loveas1 a me 
reu in interesele cetor ce 
muncesc dela orașe și sate. 
Ei știu că achitarea impozi 
telor către Stat, înseamnă 
mai muțte poduri în județul 
nostru, mai multe școli și 
dispensare medicale la sate, 
înseamnă un ajutor mai ma
re dat de către Stat oameni 
lor muncii, și de aceia unei

i
A fost inaugurala școala 

primara din com® «dranîșea
Zilele trecute a fost inau

gurată școala primară d n sa
tul Brănișca, plasa llia.

La inaugurare au luat par
te subprefectul județului, in 
spectorul școlar Sonoc loan, 
repre. <-"';mții Județenei [’. 
M. K., șt organ zației de pla 
să și un mare număr de ță- 
răni.

Localul pentru școală a 
fost început în anul 1940. Cu 
toată vo.nța țăcănim i munci
toare din această comună, 
școala nu s a putut ridica. 
Regimurile ciocoești din 
trecut, aveau tot interesul 
să pună bețe in roat • când 
era vorba de facerea unui 
lucru Care sa folosească po
porului muncitor.

In primăvara acestui an, 
când țărănimea muncitoare 
din Brănișca a fost îndruma 
tă de organizația de ba ă 
dm localitate a pornit cu o 
voință dârză la muncă pen 
tru terminarea școalei.

Pe lângă elanul și voHța 
dârză a țărănimii djii Brăniș 
ca s'a mai adăugat și spri-

jintil prețios pe care prefec 
tura județului l-a acordat. 
Mâna <ie lucru, transporta 
tea materialuli” lemnos șj 
confecționarea cărămizilor,’ 
au fost realizate prin muncă 
voluntară. Iar restul materia 
l'ilui a fost pro urat cu banii 
pruniți dela prefectură.

câta bucurie își privesc 
astăzi școala țăran i din Bră 
ntȘa. In locul bordeiului, ca 
re avea aspect de paragină, 
a.i au Școală luni noi ă un
de fiii lor p'imtsc lumină.

cât va stațiuni de
In colhozurile «lin 

t)c<t Volga se experimentează
de câtava vreme primele 
tractoare electrice roii-t.utc 
de profesorul lJ.sto. și .in;i 
netul >t țenko.

Rezultatele experiențelor 
au dovedit că nouile mașini 
au o serie de avantagii.

Tiactoarele electrice sunt 
foarte ușor <le mânuit.

Fiecare tractor electric |a 
ca- o economie anuală de 

combustibil de 20 — Z5 to
ne. Arc un consum 
soare redus de to 
iar mâna de lucru 
dusă cu o treime.

Actualmente sunt în pro 
ect o serie de 50 'le trac
toare electrice pentru nece 
sitățile a trei noui stațiuni 
de mașini și 
trice. 
cepe lucrul 
anulai 1949, 
urmând să efectueze în de - 
cursul anului muncii agri o 
le zeci de mit de hectare. 
In colho- iri, trac'oarel - el ■ 
trice vor efectua tot < onplex. 
ul de mutici agricole, dela a

de un 
la sută, 
este r •-

tractoare elcc
Aceste stațiuni vor in

dii) primăvara 
flrcarr din «le

Pentru sabotarea campaniei însământărilor

Chiaburul Seiden
o fost condamnot la 2 ani închisoare

Oamenii muncii din județul nostru 
au sărbătorit cea de a 69-a aniversare 

a Generalisimului I. V. STALIN

zațiilor, școlilor și armatei din lo
calitate.

LA SIMERIA. în cadrul festivi
tății ținute în sala Sindicatului.' 
pentru sărbătorirea celei de a 69 
aniversare a zilei de naștere a tov. 
Stalin a conferențiat tov. Gheor- 
ghiu Nic. presed. filialei A.R.L.U.S.

Programul a fost complectat cu 
un festival artistic, Ia a cărui reu
șită au contribuit formațiile artis
tice ale organizapi'or de massă ș? 
scoalelor din localitate.

LA DOBRA alături de popula, 
tia locală sute de țărani din satele 
învecinate, au participat la aniver
sarea zilei d e naștere a tov. Stalin. 
Meetingul a fost deschis prin în. 
tonarea Imnurilor Sovietic și Ro
mân, după care tov. Birta Iolanda 
membră în Biroul Org. de Plasă 
P M.R., a ținut o conferință în care 
a cuprins pe larg viața tov. Stalin

Echipele culturale locale au des
fășurat apoi un bogat festival ar
tistic al cărui conținut a ilustrat (pu
ternic dragostea poporului nostru 
pentru genialul conducător al lu
mii muncitoare, tov. Stalin

Ca,
ne 

par*

In Campania însămânțăn- 
lor din toamna trecută, chiu 
burii satelor, dușmani ai po 
porului muncitor,,au încercat 

‘să saboteze însănânțările, 
ca in felul acesta să loveas 
că în interesele celor ce mim 
cesc dela orașe și sate. In
să încercările lor s'au lovit 
tot timpul de vigilența trea 
ză a țărănimii muncitoare. 
Cei care s au dedat la aseme 
nea acte, au fost demascați 
și duși în fața justiției po 
porului.

Astfel, în z/lele trecute Tri 
banalul Deva, a condamnat 
pe chiaburii ‘ ideii Ștefan 
d.n Dieva, »roDric-tar a 50 de 
jugăre de pământ, la 2 ani 
închisoare, și .o.coo lei a 
mendă, pentru că a refuzat 
să însămânțeze suprafața ca 
■re i s'a stabilit de către Co 
misia Comunala de insămân 
țări.

Pedeapsa dată acestui sa
botor, arata justețea cu ca 
re judecătorii poporului sanc 
țtonează ne cei ce lovesc în 
interesele oamen lor munc i.

I

I

LA HUNEDOARA în sita 
zinoutui Muncitoresc. devenită 
incăr>ătoa:e marei af uente de 
ticipanți. fesiivi’atea a fost deschi.
să prin Imnurile Sovietic și Ro
mân,

A vorbit apoi tov. Moldoveanu 
Gh. secretarul Org. PM.R. din J 
S.S. Hunedoara, expunând viata și 
lupta revoluțion ară a tov. Stalin

Conferința subliniată de lungi a 
plauze, a fost urmată de un bogat 
program artistic dat cu concursul an
samblului sindicalului local.

LA CUGIR miile de muncitori 
dela cele 
cu mare 
zilei de 
în cadrul 
Cristian,

A urmat un festival artistic a> 
cărui conținut a subliniat dragos
tea fierbinte a muncitorimii pen-, 
tru marele ei dascăl.

Deasemenea ziua ce ei de a 69 
aniversare a Generalissimu ui Stalin 
a fost sărbătorită la Călan, Orăș-1 
tie și Brad, prin meetinguri, în ca. 
drul cărora s’au rostit conferințe 
despre viața marelui Stalin.

două uzine, au participat! 
entuziasm ia să ba. om ea, 
aniversare a tov. Stalin, 
căreia a conferențiat,, tov. 
secretarul Org. P.M.R.

Cu «prijinul Ministerului Agriculturii
La H țpg s'a organizat un curs de inițiere 
psntru personali tehnic agried din județ

In vederea campaniei în- 
sămânțărdor de primăvară și

"V . -1J
i'-.â'Li.l

și pentru împrospătarea cu 
noștințelor technice-politi~e 
ale personalului technic. agii 
col. Ministerul Agricultuții 
a dispus să se organizeze 
cursuri de inițiere de câte 5 
zile.

In județul nostru unaseme 
nea curs s’a organizat la 
Hațeg î'icepând cu data de 18 
Decembrie a. c. La acest 
curs participă întreg perso 
naiul technic agricol d.11 ju 
deț și medicii veterinari.

tractoare electrice
rat până la strângerea recol 
tei. Xouil ma . ni vor fi dea 
setnenea folosite ț>entru pre 
lucrarea produ-u-lor agri o. 
precum și la activarea îtjsta 
/ați lor de irigație, l i măcina 
tul gtânelor, etc. 

hi uzina de motoare din 
Sverdlo-sk a încep it mon
tarea tractoarelor electrice, 
piesele fiind fabricate de -țo 
de uzine.

Totodată a î»i> eput și pte 
gatirea cadrelor «mecial s‘e 
în munca cu nouite măștii. 
Institutul unional de ."le tr. 
licăre a agriculturii a 1 -le
gat. în acest scop trei br« 
găzi de colaboratori știiin- 

fict.

Grădinile Adjoriei 
Colhozul „Beria“ a 
strâns o recolta de 
un milion și jumă
tate lămâi

Colhozurile și sovhozurile 
de culturi citrice din Adja- 
na au strâns în acest an o 
recolta excepțional, de. boga 
tă.

Sovhozul .,Beria’' a n s 
o recolta de un milion și 
jumătate de lămâi, adică de 
două o-i mai mult decât a 
fost prevăzut în plan.

Recolte tot atât de bogate 
au fost strânse in co'l o iri- 
le ..Qctomvrie Ro-u" , ,Ca- 
kvinsk” și multe altele.

Culturile citrice au deven t 
o sursă principa’ă de veni 
■mii pentru colho,u ca Jta re. 
giunile subtropice.

Colhozul .țVoroșilnv ' -r 
regiunea Cobulet, a realizat 
in acest an din culturile ci
trice im venit de câte .-i>eoo 
ruble de familie.

Colhoznicii uzbeci 
își cumpără 
motociclete 

și aparate de radio 
Magazinele cooperativelor 

din Republica Uzbecă au 
vân dut populației sătești în a- 
nui 1948. peste 14.000 de a- 
parate de radio. ;-.eoo 
motociclete și biciclete, -ooo 
it< mașm de cusut șt înșir : 
mu te muzicale, în valoare 
dt ze< i de milioane de r/’-’e.

In perioada Ianuarie 
tomvrie I94S, coopAa; vex
au vândut colhoznici o de 
două ori mai multe rnă’f 
decât în 'n;reg an ui 1

UMptera butaiii d«
Laleraiaț UQ 
U Ate



Prin perfecționarea metodei sale de muncă 

Crupa tov. Barna depășește zilnic 
0

,0norma cu 160

Conferința tov. V. Luca

Minerul Barna Alexandru lin 
noștri Se știe că prin introducerea 
batajul came ă, de câtva timp grupa 
sucea e. Prin perfecționarea metodei 
depă.ește zilnic norma cu peste IcO 

întrucât raționa i za rea lui rroa.e 
din minele Văii Jiului. împărtășim 
n n.epe prupa lut Barna Alexandru

In abatajal lui Barna

Abatajul Iui Barna Alexandru, nu 
diferă prea mult de abatajele ca
me ă obișnuite. E exploatat pe două 
fronturi, in dieap.a și în stânga. 
Dela cele două fronturi de cărbune, 
pornesc două scocuri oscilante, care 
varsa cărbunele pe crațer (banda 
rulantă) care apoi transportându-1 
prin preabalaj îl varsă în rol,

înainte de raționalizare, abatajul 
• vea aceeaș formă, acecaș mecani
zare. Diferența constă în faptul că 
tavanul abatajului e întărit cu o 
rețea de bârne așezate la interval 
de un metru în direcția atacării 
frontului de cărbune, rețea pe care 
se sp. rjină o podea de scânduri. 
Înainte, poditura de scânduri forma 
singura întăritură a tavanului.

Cu tavanul 
tul de cărbune 
adânci de cca 
carea cu găuri 
fie.are pușcare 
tone cărbune, în timp ce cu găuri 
adânci numai de 1 m. deabia se 
puteau obține cca 20

Prin acest procedeu, 
economie de explozivi 
suta, împușcările fiind 
se realizează o mare economie de 
timp, deoaiece după fiecare puș
care, minerii așleap.ă 20-30 minute 
brnr. în care fumul provocat de ex- .. 
ploziv. e evacuat din abataj.

Alte avțntagii ale metodei 
lui Barna

astfel întărit, fron- 
este pu cat cu gă,uri 
2 metri. Prin puș- 
adânci de 2 m. la 
se obțin câ.e 35-40

m. deabia 
tone, 
pe lângă o 

de 50 la 
mai puține,

Prin abatajele cameră stratul de 
cai bune e exploatat de cele mai 
multe ori de sus în jos. Adică, după 
ce un abataj a fost exploatat com
plet, partea de jos — vatra — care 
dev.ne tavanul noului abataj ce se 
va deschide cu trei metri mai jos, 

■e podită cu o rețea de scânduri.

Concurs de ping-pong 
pentru începători

Sindicatul Metalo Chim.c 
Deva organizează in ziua de 
25 Decembrie a. c„ în sala 
clubului cultural a sini.» 
tului dm Cal. Horia Nr. 2.

Telegrame externe
«ptiM scurte

•J

r
Hongkong, 22 -Rador). — 

Unități ale armatei Kuomm 
t.uiguăii din peninsula Le 
Ciu s’au răsculat împotriva 
«'oaiducerii Kuoimntangului. 
Generalul Ciang Ken Sun, 
comandantul forțelor din pro 
vincia Kuang Shu Van, pre 
cum și generalul Pang Po 
Chan, comandantul adjunct 
al acestor armate au fost îm- 
pușcați. Unitățile răsculate 
»u t'^'ut la desarmarea ba

Aninoa a e-le cunoscut cititorilor 
unei noui metode de muncă In a- 

lui reușește să realizeze 1 Inie mari
sa'e de muncă, grupa i"v Barna 
la suta.

fi introdu .ă în oricare abataț c.t 1 eră 
celitori'or noștri mine i felul cum 
din mina Aninoasa.

Dacă se lucrează după metoda tov. 
Barna, scândurile sunt așezate pe 
o rețea de bârne. Minerii găuresa 
stâlpii de armătură. încarcă găurile 
cu explosiv și la dau foc. Rupân- 
du-se stâlpii rocile de piatiă se 
prăbușesc î.i locul rămas gol. Apoi, 
stratul de cărbune e atacat cu trei1 
metri mai jos și astfel se deschide 
noul abataj. 1

Exploalaiea complectă a unui a- 
bataj, dura înainte cca 15 zile. în
trucât prin aplicarea nouei mr ode 
de muncă norma e depășită cu peste 
100 Ia sulă și timpul de exploatare' 
a fost redus la cca 6-7 zile.

Prin exploatarea abatajului 
tr’un timp mai scurt, s’a observat 
că pre iunca pe abataj, adică greu
tatea robitor de deasupra ce tre- 
buesc susținute cu stâlpi de armă
tură e mai mică. Acest lucru se 
explică prin faptul următor: Tim
pul de exploatare fiind mai scurt, 
rocile de deasupra abatajului nu au 
timp suficient să se așeze complect 
pentru a apăsa cu întreaga lor 
greutate pe stâlpii de abataj.

Observând acest lucru, grupa 
Barna Alexandru nu a mai pus 
gurile 
metru, 
metri 
sine o 
material lemnos precum și reducerea 
la jumălate a timpului necesar mai 
înainte pentru lucrările de armare, 
timp care c întrebuințat pentru ex
tragerea cărbunelui.

Cum lucrează grupa 
tov. Barna

în-

lui 
iu- 
inde armătură din metru 

ci la o distantă de câte doi.
Acest lucru, a atras după 
economie de 50 la sulă, la

Grupa tov. Barna lucrează în 
trei schimburi de câte 8 ore. Fie
care schimb (echipă) e formală d n 
8 oameni Fiecare echipă la rân
dul ei. e împărțită pe cele două 
fronturi de cărbune. La fiecare

un concurs de ping-pong 
pentru începători.

înscrieri se fac la se r 
îariatul Sindicatului. Taxa 
de înscriere 20 lei.

taljoanelor de gardă, con?o 
lidându -și pozițiile în pro 
vincia K-jang Shu Van.

•
^OmA, 22 (Rador). — 

Kenet Royall, ministru) de 
război al Statelor Unite, a 
sosit Luni la Roma cu a- 
vionul, venind dela Atena. 
Se spune că Royall va avea 
o intervedere cu ministrul ita 
lian al apărării, Rondelfio 
Pacciardi. 

I1
front — o parte a abataju'ui — ui» 
miner netezește frontul de căi bun» 
cu ciocanul de abataj și face gău
rile pentru „puș. •re’’, doi ajutor* 
mineri aruncă că.bunele pe scocul 
oscilant, iar cel de al patrulea se 
ocupă în permanență cu armarea, 
curățirea și întreținerea abatajului

Un lucru foarte important care a- 
julă această grupă să realizeze mari 
depășiri de norme, esle strânsa co
laborare între cele trei schimburi 
La terminarea lucru'ui, fiecare echi
pă lasă schimbu'ui următor un front 
de cărbune pușcal, iar cel de al 
doilea front armat și curățat —» 
gala pentru a i se face găurii» 
pentru pușcare, Împușcarea pentru cei 
de al doilea schimb se face ch ar L> 
ultime'e minute ale lucrujui, și pre
zintă avan ajul că în timpul sch ro
bului, fumul provocat de exploziv! 
evacuează abalajui, ceeacc înseamnă 
timp câștigat.

Lucrările de armare, de curățire, 
și de înlreținere a abatajului sunt 
făcute cât mai bine, înlă.urându-sa 
astfel executarea unui lucru pentrU 
a doua oară.

De mare importanță este și în
sușirea cât mai temeinică a meto. 
dei de muncă. Căci trebue să știm 
că jumătate din oamenii grupei Iui 
Barna suni oameni noi, care până 
acum câtva timp 11’au cunoscut mi
neritul. Pentru antrenarea lor Îd 
muncă, atât tov. Barna cât și cei
lalți mineri ve.hi, depun mult iu-' 
teres. Și străduințele lor n’au răma» 
fără rezu'tat. Oamenii noi Iu rează 
tot așa de bine ca și cei vecht

In te'ul acesta, grura tov. Barna 
realizează zi nic depăși i de normă 
de pesle 160 Ia sută, întrecând ori
care altă grupă din Va'ea Jiului, a- 
tât în mărirea producției cât și în 
reducerea consumului de material 
lemnos și expiosivi.

1. Branea

1

Telegrama C. C. al U. F. D. R. 
V. STALIN 

aniversări
trimisă Generalissimului I 
cu ocazia celei de

■ 
a 69 a

Cu ocazia zilei Domniei Voastre 
de naștere, Un unea Femeilor Demo
crate din Republica Populară Ro
mână. vă transmiie ce'e mai sincere 
urări de sănala'e și viață lungă.

Mitioane’e de femei din țara noas
tră care se bucură de pace, ds liber
tate și văd înflorind zi cu zi Re
publica lor dragă, știu ce vă da
torează Domniei Voastre personal 
și poporului sovietic, 
și sprijinitorul nostru.

Milioanele de femei 
blica Populară Română 
cu zi gigantica luptă 
poporul sovietic sub directa Dvs. 
conducere pentru pace, pentru p o- 
greș, centru libertatea

De aceea, rugăm să 
dată cu urarea noastră, 
v-ă sub conducerea clasei 
ia frunte cu Partidul Muncitoresc

e iberatorul

din Repu- 
urmăresc zi 
ce o duce

popoarelor? 
primiți, o 
asigurarea 

muncitoare

La
5

Mag’zinul de Stat
, Lanțul** Deva

I

sau pus în vânzare
muniții oe vânătoare

r

M
slrategîa' 

lupt* im-

69 ani-I

novici Slalin a îmbogățit 
și tactica a deivoltat-o in 
potriva hitlerismului.

.V ..1 a • ic a 
versart- t na-teiii lut I. V. 
Stalin prin muncă și luntă 
pentru construirea tetnelitloi 
socialismului în țara noastră 

a continuat tov. Vasife 1 
Luca- '

La baza acestei munci și 
lupte, noi punem învățătura 
lui Marx, Kngcls% Lcnin și 
Stalin. f

In fața noastră stă în p.?r 
manență marele exemplu al 
construirii socialismului în 
Uniunea Sovietică, sub ge
niala conducere a lui Sta 
lin.

Sub conducerea lui Stalin 
a fost construită pentru pri 
ma dată în lume o țară so
cialistă.

Sub conducerea lui I.'V. 
Stalin și a Partidului Comu 
nist (b) al URSS.a fost creia 
tă metoda socialistă de indu
strializare a țării, metoda 
transformării socialiste a a 
griculturii, care a îmbogățit 
tezaurul învă ă urii marxiste 
leniniste și a înarmat poporul 
muncitor de pretutindeni cu 
o puternică armă în construi 
rea socialismului.

Această învățătură a lui I. 
V. St lin. în ce privește in
dustrializarea s' cialtstă, a • 
cest drum al Uniunii Sovîetl 
ce în construirea socialismu 
lui, este în întregime vala
bil și pentru țara noastră, și 
reprezintă drumul tuturor po

Român, 
active în

In
al

mereu combatante 
frontu'ui răcii. 
Comite ului Central

f

1, vom fi 
cad, 11I 

nume e 
Uniunii Femeilor Democra

te din România 
CONSTANȚA CRĂCIUN

Asemenea telegramă a 
fost trimisă Generalissimului 
]. V. Stalin de către tov. 
Gheorghe Apostol in nume
le Comitetului Executiv al 
C. G. M.

Cârti aparate în Editura Tineretului

I. V. STALIN „Sarcinile Tineretului1* 
Discurs rostit la Congresul al Vlll-lea 
a Cnmsomolului în ziua da 26 Mai 1928

In acest discurs, tovarășul 
Stalin tratează sarcinile de 

blză cate rerin Comsomo'u- 
lui.

Marea sarcină permanen 
tă a Tineretului, este cuce
rirea și însușirea științei, 
căci din rândurile tineretu
lui trebue să se ivească spe
cialiști și cadre bine pregă

poarelor Î11 construirea socia 
lismului.

Sub conducerea lui I. V. Stalin 
și Partidului Comunist (b1 al Uniu
nii SovelLe s’a deschis un nou 
drum In ce privește transformare^ 
agriculturii.

Rezu'ta ele in'roducerii vi tori.asrl 
a socialismu'ui la sate prin crearea 
gospodă iilor cole t ve, au fost ve- 
rifica'e de succesul obt nut pe aceafr 
tărâm, în Uniunea Sovietică.

J. V. Sla'in si Partidul Comunist 
(b) al U R S.S. au înfruntat și În
vins greutățile interne și externd 
ce s’au ivit în industrU'izare si în 
introducerea socialismu ui la sate.

Noi trebue . ă învățăm de a marele 
Partid fra e. Partidul Comun st (b) 
al U R.S.S. cum pot fi învinse greu
tățile ce se ivesc în ca'ea constru. 
irii socialismului.

I. V. Stalin. organizatorul 
^.rălucitelor virtorit isto/icc 
împotriva hitlerismului, este 
în acnlaȘ timp omul înspic 
cate își îndreaptă năzuințele 
toate popojrele doritoare do 
pace din lume.

U R S.S. în fruntea căre'a se a 
flă marele Slalin, demas ă ațâțăriltf 
ta războiu a'e forțe’or imper aiisle? 
Statul Sociali*', duce o consecventă po 
litică de pace și inspirat de I. V.' 
Slalin exprimă întotdeauna năzuin
țele de libertate și pace ale între
gii omeniri. 1

Sub conducerea lui I. 'Ț 
Stabn, Uniunea Sovietică a 
fost transformată într’un pu
ternic bastion al păcii în 
junii căreia se strâng toatp 
țările de democrație popula 
ră, toate forțele populare ca 
re,,luptă pentru libertate, pen 
tru independența lor națio
nală, pentru pace. Libertatea 
țării noastre, independența 
noastră naționa’ă sunt 
strâns legate de gloriosul 
nume al lui I. V. Stalin.

De a rmata sovietică con
dusă de geniul militar al 
lui I, V. Stalin e legată eli
berarea țării noastre de sub 
jugul fascist.

Partidul Muncitoresc Ro - 
mân, organizând și mobili
zând poporul nostru pentru 
ronstruirea socialismului știe 

că ea •<• poate bizui pe ajutorul 
și sprijinul frățesc al Uniu 
nii Sovietice, pe legăturile 
de prietenie cu țările de de
mocrație populară și cu toa 
te forțele progresiste din lu
me, care formează frontul 
socialist internațional con - 
dus de Uniunea Soviet.că. și 
de geniul lut I. V. Stalin.

tite. fără de care nu este 
posibilă construirea socialis
mului.

Cuvântarea tovarășului Sta 
lin este un îndreptar de muu 
că și luptă pCn.ru tineretul 
muncitor al țării noastre ca 
re trebue să-și facă o sarci
nă de seamă dai însușirea 
minunatelor învățături ale 
Generalissimului Stalin.

pCn.ru
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Lucrările Congresului de Uni
ficare a Partidelor Muncitorești 

poloneze a luat sfârșit
Varșovia, 22 (Rador), — 

In ședința de Miercuri dimi
neața a Congresului de Uni 
ficare <4 Partidelor Munici, 
torești din Polonia au conți 
ouat desbaterile asupra ra
poartelor cu privire la Sta
tut și la sarcinile organiza 
torice ale Partidului Unic 
Muncitoresc Polonez.

Congresul a adoptat apoi 
Î11 unanimitate Sta utul Parti 
dului Unic ^țuncitoresc.

In ședința de Mai ți au 
fost anunțate rezultatele a- 
legerilor organelor centrale 
de Partid. In Comitetul Cen 
trai al Partidului au fost a- 
leși Bierut, Cyrankiewicz 
Zambowsky, Beriman, Mine 

Modzelewski, Zaavad 
zki, Matuszewsk\ RadK'i - 
ewice, Gomulka, Kouv'.didui - 
ki s. a. i

Delegații au ovaționat 
nonl Comitet Central și pe Bo

Irțslaw Bierut.
Inch .zând Congresul, Bie 

rut iai arătat importanța e- 
normă a Congresului pentiu 
viitorul mișcării muncitore
ști poloneze și pentru între 
gul popor polonez, Congiesul — a» 
mai spus Bierut a fost sa 
iutat de zeci de delegații ale 
muncitorilor, țăranilor inte 
lectualilor, armatei, femeilor 
și tineretului. Au fost trimise 
mii de felicitări și telegrame 
care au întrunit în totul ssm 
naturi.c milioanelor de oa 
meni ai muncii. Acest lucru 
dovedește încrederea nenli 
na pe care massele muncitoa 
re poporului polonez în 
plin avânt de muncă, o au 
în Partidul Unic al clasei 
muncitoare polon■ z'.

In încheiere Bierut a sub 
liniat că Congresul deschi
de o nouă paginătln viața »o 
porului polonez.

lAdunarea Naționala Cehoslovacă 
a ratificat In unan'mitate Tratatul de Prîatenii 
Colaborare șl AshiMfă Mutuală Româno-Ceho
slovac, semnat la București,

rratat consolidează rdațiil 
dintie cele doua țări.

Ca și celelalte tratate a^c 
m; nătoaie încheiate de G< 
boslovacir Tratatul cu R. 
I’. R a ca scop gaiau'.i- 
r««a Securității și l.niștei ne< • 

sare pentru reconstrucția 
Darnica a economiei cehos'o 
vace. și‘apărarea împotriva u 
„ei noui agresiuni germane.

Ministrul de Afaceri Strai 
ne cehoslovac a reamintit a 
noi Conferința dela Varșovăi 
a celor opt miniștri di Ex
terne. la care a participat

la 21 Iulie 1948

In cadrul unui uriaș meeting
Peste 100 000 porticîpanți gu 

salutat realizarea unității
Varșovia. 22 Jxador). — 

Un meeting de massă al po 
pulației muncitoare din Capi 
tala poloneză a avut loc cu 
ocazia realizării unități par 
tidelor muncitorești polone 
ze. -----

Luând cuvântul Boleslaw 
Bierut a arătat că Congresul 
de unificare a partidelor mun 
citoreȘti a pus căpătă sciziu 
nii vechi de 40 de ani din 
mișcarea clasei muncitoare 
poloneze.

Orice muncitor din țara 
noastră, a declara Bierut, 
trebue să n cas'ă hotărî 
rile Congresului de Unifica
re a partidelor muncitorești, 
și sa lupte pentru realiza - 
rea lor.

A vorbit apoi Josef C} 
rankiev.icz care a spus că 
Congresul de unificare apar 
tidelor muncitorești în 
■ seamnă o victorie uriașă 
a clasei muncitoare polone 
ze.

i luvântările lui Bierut și 
Cyrankie’.vicz au fost căi L- 
duros salutate de cei 100 
mi participând la meeting,

Vorbind în numele celor 
21 delegații străine pr zen 
r<- la meeting, Rancto, m m 
bru iu Biroul Pol.Ec al f ir

tidului Comuirst Francez 
felicita; populația munci 
toare din Varșovia pentru i 
nificarea mișcai ii muncito 
rfsd poiontze.

a

u-

I

1 
I 
I

BRAGA, 22 Rador).
In Ședința de M irți, Xd nia 
narea Națională Ceho Iova 
că a ratificat in unanimita 
te Tratatul de Prietenie o- 
laborare și Asistență Mutua 
lă Româno-Cehoslovac, s m 
nat la București la 21 Iu
lie 1948.

bi declarația sa raportorul 
Sling a arătat că Trat tul 
Româno Cehoslovac v : con 
tribui la apărarea păUi ș 
bunei stări a acestor do.tă 
•ări. El ș a încheiat de- 
i-lar.alia prîntr’un salte adre 
Sat poporului român și gu
vernului Republicii Popula
re Român’.

A luat apoi cuvâ>: ul mini 
strul de Afaceri Str e al 
Cehoslovaci.a, Vjadimir Cle 
mentis, care a subliniat că 
între Cehoslovacia și Româ
nia au existat legături de 
prietenie și în i,rec: t, inșii 
o prietenie după concepția 

reprezentanților cla e'or 
conducătoare din ac -a vr 
me și nu o adevărată prieie 
nie așa cum o înțeleg po
poarele român și cehoslovac, 
După cel de al doilea război 
mondial, prietenia dintre ce 
le două țări a căpătat fornle 
mai concrete și acum a. est

și tov. Ana Pauker. mini 
strul de Afac.-.n Struni. al R. 
i‘. R. și în cursul căreia sa 
aratat limpede care e tc ca 
Da ce trebue urmata ț>en 
’ru a îniătura renașterea u 
• iei Germanii reacționare, im 
neiialiste și agresive.

i»i încheiere, Cleinentis a 
urat poțxjrului român suc
ces în munca lui de con ■ 
slruire a socia nulul.

Discursul mims.rului Afa- 
«erilor Străine al Geho lova- 
ciei a fost îndelung aplau
dat de întreaga Adunare.

întrevederi între ministrul de 
italian, Sforza și ministrul de 

Schumannfrancez,

I

i

CANNES. 22 (Rador). — France 
Presse anunță că în zilele de Luni 
și Mărfi au avut loc la Cannes în
trevederi intre ministrul ae exter
ne italian. Sforza și ministrul de 
externe francez, Schumann.

Redactorul diplomatic al agenț ei 
France Presse scrie că conversați le 
dintre Sforza și Truman au t 
6cop să stabilească „orientarea I ._>• 
liei față de grupul occiden'.a.ilor”.

Guvernul ita ian o irădueșie per-' 
manent să devină mai activ în blo
cul occidental, socoiind între altele 
că va obține astfel „o poziție mai 
puternică” alunei când chestiunea

externe 
externe

coloniilor ilaiene va 
in discuția O NU.-ului, 
1949 la Lake.Succes.

Desvălu nd <a.e va fi piciul pe 
care va trebui să-l plătea ca I alia 
spre a obț.ne în această priv mă 
sprijinul blocului occidental, icdac- 
torul d.plomalic al agenției France 
!' es-e seric: „Numai iu musura în 
ca,e făcând pare din sistemul de 
aoărare ncciden'al, Italia ar pane 

1 dispoziția a eslui >i;.cm ba,:c.e 
de care dispune în fostele sale <•- 
Ion i; numa alun i ar , u ea fi lra.â 
în consideiaie adeziunea ei Ia oa<- 
lul atlantic’’.

veni din nou 
în Aprilie

Oamenii 
Sovietice 
marele

Prin scrisori adresate Generalissimului Stalin 

muncii din tonte Republicile Uniunii 
lac cunoscut victoriile obținute 
efort de îndeplinirea înainte 
termen a planului cincinal

A in 
de

22 (Rador). — Tas^MOSCOVA,
Lransmite:

Din toa e Renub'icile Uniunii So
vietice sosesc la K emin telegrame 
ei scrisori adresate de muncitorii; 
din industrie, transport și agricul
tură, Generalissimului 1. V. STALIN 
prin care aceștia fac cunoscut condu
cătorului Partiduui și pop o ului, 
victoriile obținute în marele lor e- 
fort de îndeplinire înainte de ter
men a pievederilor p a ului cincinal 
postbelic.

Muncitorii din mari e industrii 
din 01a.ee Gorki, Celiabins-k, Har- 
kov, etc. vorbe c despre realiza' 
rile lor în legătură cu înde, linlrea. 
cu mult înainte de termen a pro
gramului anual. Munci.o. ii din re
giuni e Ro tov, S a ing ad, Vo onaj, 
Po.tava, Crin.eea, pie rim și din 
alte regiuni de s.epă și siepă îm
pădurită. fac cuno u'.e rea izările 
lor în dornen u! giganticului plan 
de luptă împotriva se.etei.

oer-
căr_

In ziua de 5 Decembrie, 
sonalul marelui combinat de 
bune „M-> kvaugol”, și-a- îndeplinit 
planul de producț e pentru anul crt. 
adică cu 23 de z ie înainta
de termen. O cân i.ale de 850 000 
tone cărbuni a fost scoasă de că
tre minerii dela Moskvaugol în plu9 
peste plan, ceeace înseamnă că ei. 
au îndeplinit prevederile 
cincinal în ceeace pr.veș.e 
ția de cărbune. în doi ani 
luui.

Printre mărie rca'izări 
nicieuilor ți muncilo.ior din dome
niu! industriei e ectrice, ziaiul „Iz- 
vestia” subl n ază lap ul că in 1948 
6’a făcut în Un'u.iea Sovietică u: 
număr record de ins a ații e ec ri e.

Toa e aces.ea dovedesc în nod 
categoric că activi a.ev muncitori
lor țov e i i, în vede ea îndep.i i ii 
planului cincinal s'a;i. ist, dă roade 
din ce în ce mai slrăucite în toate 
domenii e de activi a e industrială

planului 
prod tic
si nouă.

ale tih-

Presa italiană acordă o mare atentie J 
întâlnirii miniștrilor de afaceri strei

ne francez si italian dela Cannes.
ROMA, 22 (Rador) — Presa ita

liană acordă o mare atenție întâl
nirii miniștrilor de afaceri streine 
francez și italian dela Cannes.

Ziare'e guvernamentale și în spe
cial ziarul semi.oficial II Corriero 
dela Sera, nu ascund că scopul a- 
devărat al acestei întâlniri nu este 
numai „rezolvarea chesliun i uniu
nii vamale intre Ralia si Franța”

cuin s’a comunicat otic al. Ziaiel» 
arată că la întâlnirea dela Ca a ne» 
..vor îi examinate și alte chestiuri”.

Ziarul de dreapta Tempo srie 
că în cursul convorbirilor de Lunii 
seara, a fost discutată chestiunea 
fostelor colonii italiene, în timp ce 
Luni a avut loc un schimb de ve
deri cu privire la participarea Ita
liei ia blocul mijtar al A.LniciM*.

Succesul grevei generale
a salariaților publici din (talia

ROMA, 22 RadoO. — 
Fa greva generală a f.nicțio- 
„arilor publici din Italia au 
luat parte în medie So — 90 
la sută, cu toate manevrele 
conducerilor* sindicatelor de 
niocrat-creștine și a încercă 
rilor poliției de a sfărâma 

, greva. ;
D. Vîttorio, secretarul ge

neral al Confederației Gene
rale a Muncii d.n Italia, a 
subliniat la o conferință de

presă ținută la Roma, ma> 
rele succes al grevei generai 
le de protest a salariat lor p6 
blici.

Citiți
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