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La și in alte pirți a|c E i 
i»>pt-i anul i S48, numit p< 
«ju-pt < tivânt anul revoluție 
• u, a adu- și 111 Moldova
și Țara Româneasca, aliate 
sub suzeranitate otomana 
dealtfel si in Transilvania d<> 
mutației habsburgice, mari 
mișcări cu caracter denmcr.i 
11c sj național.

Ținând 'vama de cura ie 
rul feuda] al imțx-rnlor (>to 
>nan și habsburgic c are a,.i 
prcati deoparte i i de cealaltă 
a munților populația b?i‘ti 
nașă, exploatând bogățiile și 
oprimând credința localnic 
lor, era prese Ca oda ta Cji nă
zuința de scuturare a jugului 
străin, sa se trezească in 
marile mulțimi dorința de a 
înlătura orice exploatare, 
deci și pe acea a lutifimdia. 
rdor băștinași, pregătind c 
v enimentele care aveau -â ur 
muze.

Această realitate este r an 
bruiată de faptul că mișc ir,- 
lor din 1848 ]e-a premers pu- 
K-rnica răscoala a iobagi o 
din Transilvania dela 1784 
care n’a reușit decât formal 
să desființeze iobăgia iar 
dincolo de munți în Țara Ro 
mânească, răscoala popuia 
ră dela 182i, condusă de Țu 
dor Vladimirescu.

Mai mult în anii premergă 
lori acestor mișcări se cu
nosc alături de frământările 
curentelor ideologice inova
toare de reforme cu caiac 
ter social și politic, mișcări 
d< inassc a aceea condusa | 
de Ecaterina Varga, ceeace 
,u orda evenimentelor ce vo 
urma caracterul unei revo
luții condusă de burghezimea 
pe atunci în mare parte pre 
gnesistă și sprijinită pe țâră 
nime, și pe muncitori care 
trăiau un proces de înfiripa
re atât îh Țara Româneasca 
și Moldova, cât și în Tran
silvania-

Tjozincile mărci revoluții 
burgheze din f ranța aveau 
sa dinamizeze mulțimile în 
lupta lor pentru libertate și 
pâine.

*

își strânge rândurile
Pe margina Conferinței Județene a Tineretului Sătesc

La t(> Mal, la Deva, se vor des
fășura u.rari.e Confer.nței Județene 
.1 Tineretului Sătesc din jti'lețul nos
tru. Evenimentul . in afara de 
alegerea Comitetului Județean al li
nei etulu. Sătesc i de'C unarea de- 
legaților care il vor reprezenta la 
in-ima Conferință pe țara, care \a 
avea Toc 29 - J0 Mai a. c-, — poartă 
in sme, o semnificație mai largă și 
mal importantă, asupra earuia vo 11 
insistă mai mult p-.-ntru ai putea | 
cuprinde adevăratul ințele-.

Tineretul Sătesc, care reprezintă I 
viitorul țl nădejdea satc.or noastre, 
a cunoscut din plin ca J întregul 
popor, vremuri de crâncenă exploa
tare, fund ținut în intunfe- 
rr.ulF neștiinței și mizeriei, mun
cind din greu pe moșiile hoerești 
ți pământurile chiaburești, fără să 
fi cunoscut vreodată bunăstarea și- 
be.șugui.

Încătușat in lanțuri.e crudei ex- ■ 
piuatari, tineretul a eor. ce mai n 
meros tineret al țar.i, a fost intot- 
dcauna victima nc-t iițci de carte, 
bolilor sociale c are I au ținut intPun 
lanț nesfârșit de suferințe, cliinu i 
și umilințe. 1

Sul' .1 < <■'t mabokl |a ț-i 5 
Mai r.848 .K um o sula de a n 
>e (iriu la r>i.i|, pe Câmpia 
Libertății o m.irc adun mc.

Programata < a o' den.o . 
'tiație a păturii coiidii.ăto.'i 
re românești, nemulțumita 
de absența drepturilor <-i po
litice in muia constituție 
maghiara, adunarea 1 are a 
v ea lo după o prima amâ 
nare, <"le raliu terizata pi iu 
părți, iparea masivii a palo
rii țărănești, și sub presiunea 
căruia sunt introduse in re- 
zoluți revendicările cu pri
vire l.i uzul limbii române, 
libertatea < uliului, desființa 
rea fără despăgubire a 10 
b.igiei și dijmelor și altele 
<-coace a imprimat adunării 
un caracter social.

Politica de diversiune .1 
împăratului, care aprobă in 
scrisul nouii constituții ma 
ghiare, după care țran.'il 
v inia era unita < u l ngari.i, 
laeiînd în -..celiiș timp anu
mite promisiuni roinânio in 
scopul de .1 lichida forțele 
revoluționare îomâne și ma 
ghiare, căreia se adaoga 
greșita politică naționala a

Mihail Mihuțescu
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(Continuare în pag. IV a)

D vorbă cu eroii muncii din judrțul nostru

Tov. CARA NICOLAE dela Atelierele 
C. F. R. Simeria, un vechi luptător 
pentru interesele clasei^princitoare 
IV* to\. Cara X ic(>1 “

R. Simeria decorat cu
acasă la... Hunedoara.

De un șir de ani el face 
in fiecare, zi acest drum intre 
cele două centre desigur cu 
excepția nopților pe care 
le-a petrecut dormind pe 
vreo bancă in atelier.

Sub alte regimuri nu se 
acordă nici-o 
nătătii celor

Tocmai atunci 
lise puțin dintr’o 
sub alte regimuri

atenție să- 
ce muncesc 
se restabi- 
boala care 
cari nu a

«

Educat slib regimurile reac
ționare clin trecut iu spiritul! 
urci față de popoarele vecine, pe 
tiiTrpu) lui Xnt'>nes.u, arc- t line et 
a fost silit să moară pe câmpiile 
Uniun i So, ieti.c-, |U| tâ td silnic con
tra popoarelor pașni e a e U.R.S.S.

I a 23 August, chinei i'o.corul noș- 
tru — datorită Armatei Sovietice 
și luptei dârze a forțe or lemocra-

' Gh. Pleșu
(Continuare în pag. III a)

Terminând lucrările congresului
cei 30 de membrii a

U. I. S„ vor vizita
Terminând lucrările Congresului 

Comitetului Executiv U.I.S., ținut la 
■București in zilele trecute, și in ca
drul cârti a s’au adoptat rczoluțiunț 
privitoare la atituJinea de lupta 
pentru democrație în actualele condi- 
țiuni — cei 30 de membri ai Co-

ActONAMEN ■ E .
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Pe 3 LUMI tel 350 oHan p «0 lat

Populația orașului Deva a participat la 
Marele meeting în semn de 
protest împotriva atrocităților 
săvârșite de monarho-fasciștii 

<BiK> Grrecia
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In după amt.Vu zici de 15 
inir,iin uliii d ini[ r< «onar t de mare, 
grafului ^Pro^rcsu/’ din loialitate 
din Greria înunarijo*! ta, jrvtum 
poporului ^icc, lurcriiea
tionalc. *;

După intonarea ftitnu ni Rvnubli 
< ii l’oȚiilarc Român*, tov. E>a Da 
gomir, secretara <hi unii Feiui!nr 
Democrate din România, i i!ia:a 
Dv\a-Hunc oara d lenbra, n (,d

cazangiu la Atei erele C.â . 
.Ordinul Muncii" ]-am vizitai 

cordau nici o atenție săna 
tații celor ce muncesc, Țar
ii uimi' pe lumea cealalta 
Astăzi- insa datorită îhgri,;rii

B S
(Continuare io pag. Ifl-a)

I

lată cei mai vrednici și mai devotați muncitori din 
județul nostru decorați cu „Ordinul Muncii11

De 1. Mai, o serie dintre cei 
fabrici, uzine, mine, de pe ogoare;! 
tură, artă, etc., au fost distinși cu 
ale Republicii Populare Române,

Și județul nostm are mân 
dria de a avea o serie de 
de tovarăși, care pentru e- 
xemplcțe înârețe pe rare le 
au dat în câmpul muncii, 
prin disciplină desăvârșită, 
ridicarea producției, produc 

ztivitații munci1 ș> calității pro 
,duselor, introducerea de no 
metode în muncă au fost 
decorați cu Jrdinrl Mun 
cil".

Comitetului Executiv 
județul Hunedoara 
mitefului, .n oiiți de o Jelcgatie 
de stu-Jenți români vor vizita jude-» 
țul Hunedoara.

\stfel vor fi vizitate uzinieie I. 
M.S. ilunedoara, minele din \ a ea 
Jiuiu , prc.um si șantie.ul na(iona£ 
,,Gli. Gheorghiu-Dej’’, dc’a Fi ia;- 
Bumbești-Livezeni. ț

■ •

a
. c o. 11 nt«t - 

*•1 vi u U
JCHkl 4C U

U.I.DR, de- 
tare ia cu- 
membra in

milet ui (antral al 
thide meciingul, du;a 
vântul prict. Vi <Ju Ana, 
Comitetul Județean al l.F.DR. Ilu- 
nedoaraj Jr. a.

In numele femeilor din jud. lin 
neuoara, \ orbitoarea î-i f'.rrimâ -n 
lidarilatca cu |U| ta paitivajiil rgrciij 

âti.i tolo.iaki cont, a in oarei 
si execuțiilor în nussa i a laibarieL 
întrebuințată de monarho-fas iști.

la cuvântul apoi, tuv. .Măiâo- 
cu M freca, secretarul Ju-.cțtnei l . 

I ,M. Hunedoara lieva, care in nu
mele tinerilor din județ i i exprim^ 
indicarea fața de atro.it tțilc im
perialiste 
cista, 
tul sa 
până

In
liste din jud. Hunedoara, vorbe șt o 
tov.
siliului Șinei.al Judecau Hu.edi.t- 
ra r^eva, condamnând <u ndi na'c -

(Conttnuait tn pag. lila)

uin GreJa moiiarno fas- 
luâncu-și totodată anga^amen- 
4|TTijinc lu, ta tine» viului grec 

la victoria deplin..
numele muncitorimii .'-indica-

I

Tont ici Minai, bccrctai ui Ccn

mai bravi oameni al muncii did 
din școlg institute de știință, cul- 
unuî dintre cele mai înalte ordine
^Ordinul Muncii”,

TOROK ȘTEFAN 
muncitor la uzinele I. M. S 

Hunedoara
La uzineele I. M- S- Hu

nedoara, la secția țaminnoa 
re lucrează tov. Tor^k Șt 
de specialitate lăcătuș, iu 
stalator de apă.

I'iu de plugar, in vârstă de 
ani, activează neintrerupt 

de 15 ani in câmpul muncii. 
[ otdeauna pbn de inițiali-, â 

și devotament in munca, tot 
dc.iuna evidențiat,, în perina 
nența un îndemn, un e 
xcmplii dc muncii pentru cch 
lalți muncitori. ']o>. ToifeM 
este și movator. .-V . onstrint 
o instalație cu ajutorul că 
reia se curăță cu apă canalii 
rile laminoarelor de sgură, 
pentru a căror curățire nu 
m.ii este nevoie de întreru 
perea lucrului, putându- e 
obține astfel mari siK'ce.'C

Luni 17 Mai 1948

LU( 1 R).Ș. jJ. 15 -Ager- 
piua,, f-.ri di.-p.i .tim.izn 31 
'osit j><- .n-roportul iiaiH-n-s 1 
v i-nnni di 1.. l’r.ig d. I) 
I’ntt. <h putut. prc-?<‘dint< Ic ;- 
'iH .1 ții , v 1 . u -01 îctr e i lî 
d na Prin.

La -osirc- au fost sidauir 
di- < ondulatorii Arlus 
<> numeroa-ă d--legație a 
1 urilor A. R. L. S. 
1 um șt (.lu- o di-Ț galic 
țXifteu l . L. D- 1<

Qasțx.-;ii vor 
va zile în 
v itați ai A. R L. I ’

Răspunzând caldelor ac 11 
mâții ak- ]iul. 1 icului, d. de
putat P. itt a >pjs îmre ai 
telc

,. Simt iiiâmhu de a vizii a 
un pop<>r. rare -a realizat pro 
greși- n.âi de mari, ajungând 
dela un ire< ut rea'țion.ir. R 
'itiiația rle.istazi, < are tinde

(Continuare in w>g. lV-a)

<îi

r.iin.inc

România ca in
8-

Pentru aceste merite, c\i 
și pentru munc i sa de antre
nare ,t 'c elorlalți tovară'i a 
laturi de(cl in muncă, tov To 
rok Ștefan a fost decorat c u 
..Ordinul Muncii,c]asa I".

D0BRANSCHI IOSIF 
muncitor lăcătuș la I. M. S 

Hunedoara
l'ov. Dobr.in-chi Io-.ii, Ll 

căluș la uzinele 1. M- S. Hu 
nedoara. a fost deco at <u 
..Ordinul Mum ii clasa 11-a" 
pentru abnegație și d vota- 
ment in muncă.

El lucrează la întreținerea 
furnalelor aco o unde, lucrul 
este mat greu și nevoia bra 
iilor <1<- muncă mai simțită.

și noapte li munca, earuia 
ti închina și timpul liber, in 
primek rânduri a[e muncii 
voluntare, întotdeauna t- 
xemplu, tov. Dobransehi. a 
fost un’imbold în muncă pen 
tru ceilalți tovarăși ai săi.

I. BRANEA

(Coatfauar* la pag. Mt J|
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Desvoltarea tehnicii
extracției de cărbuni în U. R. S. S.

de Academianul L. D. Șeviacov

I țările vecine și prietene

Producția industrială și pianul 
trienal al Ungariei

Rciolu|ia Socialistă a creat pic 
mizele (tentiii tiaiAloi .narea a iica 
lâ a tehnicci producției in luate 
ramurile economiei iiaiiiria'.c, in Iu 
siv în industria i arbonifer t.

In această industrie - mai mult 
punte '.(Ccât în a'te;e unele Irit 
eătuil specilii-v utpila muu,ui 11 t 
deosebit de pionuipate.

în re/immile >apitaliste, a upra 
industriei carboniic e exerciți o in- 
fluvnpi negativa, în a iară de exis 
ten (a propi ie tații private asupra pă
mântului, subsolului și mijloacelor 
de producție, și pro'.oițd e cajita 
tulul, |H- care proprietarii partiiu 
lari |xjt sau doresc sa-l mveste isca 
în construcția sau reconstruit a mi
nelor.

In condițiile economiei sovie.i c 
planificate insă, unde în iliidustria 
carbonifera s’au făcut și se iac 
investiții colosale, inginerilor care 
întocmesc proectele și constructori) 
lor de mine li se oferă posibilități 
nemărginite în ceeace privește crea 
rea de noui tipul de mine care, ii 
nând seama de condiț.ile geologice 
respective și având in \e.leie .ac 
tualc'le sarcini economice sj (ie cât 
mai productive Acest pruni iu a 
călăuzit pe oamen i sovietici au i 
au alcătuit proectcie primelor mine 
în .anii imediat uniiâto i Revoluției. 
Constructorii sovietici de mine por
nesc cu siguranța ia lucru, căci in 
orânduirea sovietică plani i ată nu 
există tluctuațiuni a;e picții, crize 
industriale și supra-producție.

Aceste realități po itico sociale și- 
au găsit o Fidelă oglindire In as
pectul tehnic al minelor din U.R. 
S.S. Astfel, in raionul l’rocopievsk 
din bazinul Kuzbaș, extrem de bo
gat in cărbune de calitate superi • 
oară, a fost construită cea mai .na e 
mina din Europa — ,,Koi'ksovaia”. 
care poartă numele lui 1. V. Stalin.

La începutul anului 1931, la o 
distanță de câțiva zeci de Km. la 
Sud de Celeabinsk, au lost desco 
perite în mijlocul șesului uniform 
zăcăminte de cărbuni extrem de bo
gate. In prezent se știe că gro
simea maximă a stratului, care are o 
formă stranie, atinge 100 metri. A- 
cesta e cel(mai gros strat de cărbuni 
din LI.R.S.S. și probabil, din in 

j treaga lume. Partea superioari a 
stratului e exploatat in carierele din 
Karkino și dă anual câteva mili
oane tone de cărbune.

O caracteristică a desvo tarii in 
dustriei carbonifere sovietice este 
construcția după un anumit plan a- 
tât a minelor mari, cât și a celor 
mici.

Desvoitarea economiei naționale, 
nu în mod neorganizat, imn se iln- 
tâmplâ ici condițiile capitalismului, 
ci potrivit unui plan dinainte în
tocmit face cu putință crearea ue 
centre industriale, acolo unde exl ta 
premizele. necesare |ventru aceasta: 
adică materia primă principală. U 
neori se întâmplă că în regiunea 
data nu există dela ineput țoale 

! condițiunile necesare desvo'.tărli in
dustriei respective. Atuni aceste con- 
dițiuiji se creiază treptat, în mod 
planificat, în cusul procesului de 
construcție a noului cenți U indus 
trial.

La construirea minelor de car-, 
bune în Uniunea Sovietică se țipe 
seama de particularitățile structurii 
geologice a zăcământulu', de legă
tura dintre 'terenurile pe care se a- 
flă situate minele, de posibilitatea 
de a folosi în comun consttucțiile 
de suprafață: fabrica de mobilare, 
hateriile de cocs, mijloacele de co- 
municațiie, uzinele ejectri e și re 
țelele electrice, conductele de apa, 
coloniile muncitorești, etc.

O altă trăsătura caracteristică ti 
industriei minere sovietice este me
canizarea și automatizarea procese
lor de producție. Mecanizarea a de
venit posibilă numai datorită faptului 

că în nouă orânduite socialistă din 
< U.R.S.S. au fost lichidate obsta
colele pentru aplicarea marinilor. Pa 
de alta parte mecanizarea a devenit 
o necesitate, fiindcă programul’ de 
extracție atât de mare pe care și la 
propus Industria mineri, ar fi fost 
imposibil de îndeplinit foloxindusi 
ii Liniai mum a manuală.

Ța e rea car bun citii *>e face In cea 
nuii mare parte cu ajutorul mari
nilor și ciocanelor pneumatice. Au 
fost construite chiar așa numitele 
combine minere, ma?ini care efec 
tuiază mai multe procese de muiicj. 
Transportul cărbunelui se lace pc. 
benzi rulante și cu trenuri clvitrue. 
In lotul vechilor vagonetel iu o ca
pacitate de tone, in minele
sovietice se întrebuințea/ă acum va- 
gonete standard de 1-2-3 tone. Apa 
se scoate din mine cu pompe ele 
trice centrifugale. Alături de ven
tilatoare centrifugale se înlrcbuin 
țea/.ă și ventilatoare de tip ejice. f

S’au schimbat complect și cons 
trucțiile de suprafață. Cărbunele o- 
data ieșit din mină e transportat și 
încărcat în mod automat.

In munca sub pă.nânț intre 
buimeaze metode nei u los.ut.- în 
Rusia veche: înghețarea solu.ui, ci
mentarea, folosirea acrului compri
mat, etc.

Sub Puterea Sovietică a luat o 
mare desvoltarc e.xTracția me -anizată 
a cărbunelui în cariere. Asemenea 
cariere exista la Korkino, Bogolovski 
și in alte părți. Pentru a asigura 
reușita mecanizării muncii în mine, 
in Uniunea Sovietică a fost orga 
nizată o nouă ramură industrială, 
aproape necunoscută în Rusia dina
intea revoluției —• constru țuj de ma 
șini pentru mine. U.R.S.S. nu mai 
are nevoie să importe mașini 3 in 
stalațiiuii pentru nune.

In timp de 30 de ani, minelq 
de minereuri au fost complect ele 
trificate. Cu aer comprimat nu mai 
funcționează decât ciocanele pneu
matice, iar cu vapori doar escava-

Mărirea producției în 
industria metalurgică și textilă din Polonia

Producția turnătoriilor din 
teritoriile reocujaate ale Polo
niei pentru anul acesta va fi 
aproximativ de 367.000 ton- 
fontă, 401.300 tone de oțel 
și derivate și 334.oco tone 
de zinc. Planul de redresare 
economică al teritoriilor n 
câștigate prevede o cfeȘter-t 
a producției de cocs metalur 
gic. Pentru -autul atcesta se 
prevede o producție de 390 
mii tone.

Producția fabricilor textile 
clin teritoriile recâștigate . a 
ajunge la 7.700 tone de bum 
bac și 3.700 tone fire de lân < 
care vor reprezenta 66 ni l.u 
ane metri de pânzeturi și 4

o nouă motocicletă
tip sport

Fabrica deț,motociclete din 
orașul Gorki a început pro 
ducția unui nou tip de rho 
tociclctă care a trecut cu 
succes prin seria de încer
cări la care a fost supusă.

Noua ■ mașin <ănt - 
ște 165 kg motorul are 2o 
H. P. iar viteza poate ajun
ge până la 120 km. pe oră. 

tiKirik* vc Iii. I Itvfii ltuLea a trium
fat. Pentru aceasta insa a lost ne 
vot de reorganizarea producț vi na 
țioiral» de motoare tip special; a 
diferitelor aparate și insta a ii pre
cum și standardizarea lor.

Mecanizarea irescundit i rcorganb 
zarea pc baze superioare a podii 
ției au adiu la o sporire < misiile 
rabila a randamentului muncii, {

Naziuprli i ualoart aie ingineri 
lor sovietici nu s’au mărginit nitniaî 
la adaptarea i luncțioiiarca celor 
mai moderne icali/ari ale tehui ij j 
ti ele s’au m freput pe \âi noui, 
ca de exemplu gazifiicarea cărbu
nelui sub i pământ. i

Neasemuita trecere a proJucțici* 
schimbarea tehnicii > i eorgam/area 
muncilor mineie a cerut crearea de 
noui cadre de muncitori, tehnicieni 
și ingineri.

Numărul studcnțjjor din facilită
țile de nune a fost mult sporit 
totodată a luai naștere și o scrie dq 
noui institute .o i lehiiict rnlnt req 
In numeroasele școli profesionale si 
curssmi care au fost create, activi la 4 
tea de pregătire a minerilor cajiii.afj 
a luat un ca a.ier de mas-* >5.

Guvernul sovietic a rnordat dea- 
seinenerj o marc importantă ireerii 
unei vâsle rebele de instituții de 
cercetării știinulice minere. In ca
drul noiiii se.țiuni de științe tchnicq 
dela Academia de Știință a l ,P.S.Sț< 
a fost înființat im Institut Miner.

Trebue subliniat faptul că proe 
tarea pe scară \ asta de noui mine 
precum și înzestrarea acestora cere 
o mare încordarea gândirii teoreticei 
pe ac^u i Acum in Uniunea
Sovietică se folosesc foarte mult 
la alcătuirea proccte.or de întreprin
deri minere ntelode’.e me.ani.o anali
tice. in această privință .Țara So
cialismului ocupă 'primul loi îrt 
lume.

In U.R.S.S. a lut naștere o vastă 
literatură asupra activității minere^ 
literatură care nici nu poate fi com
parată cu cele câteva cărți și reviste 
care apăreau in Rusia țaristi

’ I
milioane metri ci<- stofa. Tuta 
Iul i n\ eslițiiloi prevăzute, pen. 
tru industria metalurgică și 
industria textilă a teritorii1™- 
reocupate se fixează Li 4 
miliarde --o2.ooo.ooo de /cț’ 

0 pasăre de acum 100 milioane ani 
0 prețioasă descoperire paleontologica în Cazahstan

< u prilejul unor cercetări 
geologice in regiunea Ak- 
tinbinsk s’a făcut o prețioasă 
descoperire paleontologica. 
In nisipurile argiloase scoa
se dela o adâncime de 55 
metri, geologul P. 1. Ilin a 
observat niște obiecte de cu
loare încnisă. După ce au 
fost curățate, s’a văzut că 
sunt niște oase, care asemă
nau cu vertebrele păsărilor 
Trimise la Institutul de pale 
ontologie al Academiei de 
Științe a U. R. S- S. s a sta 
bilit că sunt oasele unei șo- 
pârle sburătoare .jjterodac - 
tyl>. Ele prezintă un mare in
tere; științific. Pterodactylii 
au trăit în așa numita perioa 
dă jurasică — acum peste 
100 milioane de ani, o perioa

t iiiibiini |ilaiiiiliti ti i<-n ti 
;il 1 îigurii-i pi-ntrii rcA.tuia 
rea și <li--.\<>ltai\ a ei on«>inu*i 
națiiniali- a țarii ; 1947 4“ ' 
1949-1950) ia 1949 50 produc- 
l ia iiulu -triaia \ a întua-e ( u

1938 1949-
1950 p

1944,>e .■ 
roceste faț. 

de 1938

Cărbuni iu tuli de t«ne 9340 11,550 123,7
Petrol „ . 43 660 1534.8
Fontă 335 420 125.4
O|el 647 800 123 6
Laminate „ „ 350 450 128,6
Aluminiu „ 1.3 12 923,1
Ciment „ 339 370 169,1
Hâ'tle 49.5 60 121,2
Supiafo8f»|i m'i de tone 43 100 223,6
Gaze natural* in mii de m. c. 8103 175,000 2159,7
Energie electric* in mln. de kw ore 1399 2000 143
Construcții de maținl in milioane

de florini 1506’4 2472,4 164 1
Geamuri In mii de m. p. 1600 5000 3125
ncfilțlminte de piele in mii de perechi 3500 4800 137.1
Țesături de bunbec tn mln. m. 185 250 135,2

Un motor de autocamion în 2 minute
Motoare de automobile fabricate
numai de mașini automate

L11 vis vccliiual omului e- 
ste înlocuirea muncii fizice 
grele prin inimi 1 mașinilor. 
Realizarea- acestui vis poate 
fi văzuta la fobi a a de auto 
mobile ,.Stalin" din Mo- 
cova. Acolo se poate yede.i 
o linie automat! formată 
din ib niașjni. IJe lângă ma
șini nu st-vede niciuti munci 
tor. 'J'oată linia este deservi 
ta ck- doi muncitori, care 
stau la postul d<- comanda, 
hv'.'înd în fața lor o serie’ d<- 
lămpi de semnalizare și de 
butoane, și c tre. supraveghea 
ză munca mașinilor. lTn bloc 
de fonta este pus pe banda 
rulantă a liniei; el înaintează 
încet, 563 instrumente di!> 
rite își exercita acțiunea a

<la ii. . tre reprezentantul 
prim tjxtl al faunei erau șo- 
p.îrlole, de
până ia

diferite mărimi 
-•> metri lungime).

Expoziția agricolă a 
țărilor slave la Praga
I.a 2 \Iai s’a inaugurat 

la Praga o expoziție agri
colă a țărilor slave, la care 
participă Uniunea £ victicâ 
Cehoslovacia, Poloni 1 |ugo 
slavia și Bulgaria, l.xpozi 
ziția ne arată cât d-’ repede 
s’au vindecat rănile ; d-.-.si- de 
războiu.

I.a inaugurarea expoziției 
au venit delegați din Polo 

nit Iul prmi îpaR- r 
c industriale in 194) 

în comparație . u 
din 1938.

-4-

supra lut, i2 km. de lire e:- c 
mec lac legătură între drte 
ritclc mașini și p >.-,tul d< .0 
manda. M.v?ina in fața . ua-.a 
se oprește blocul, îl ij în j a 
cm și el nu pornești mai 
departe pân.t ce nu *- a ter
minat operația respe tivâ. In 
data ce unul din instrumen 
te își termină operația, un 
mii: mc-< mism clei tra. ma
ntii rclais trimite un seni- • 
nai maș.nii coordonatoare , 
care pune in mișcare 
nismelc următoare. Și 
pentru a transforma o 
tă de tontă în motorul 
mobilului ,,Z. I. S-150” 
irebue decât 2 minute-, o mun 
că efectuata înainte de nenu
mărate mașini, derservite de 
muncitori calificați.

Planul cincinal cate pre
vede o sporire a producț ei 
de automobile, prevede >i 
construirea de noui mași1" 
automate în industria d ■ 
automobile. Până în anul 
1950, numărul lor va ajun 
ge la 12.300.

nie a 
a-ti el 
l>:j a 
auto

ri '

nia, /ugoslavia. Bulgaria. Xibaui^ 
România, l'ngaria. etc.. ; a 
inaugurarea cu fo-t de ia a 
membrii guvern lui ceh«’sl<, 
t ac, în lrume ec primul mi 
nistru Gotlwald, ambasadorii 
statelor străine. deputății pir 
lamentului, delegații stră';:e, 
inii de pîrani cehi, slovac i 
numeroși străini.
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(Urinare din pag’. l-a)

O l

<a
-1 

iu

(m care a prunii o la (’)O| 
dela medicii pțtașați de pe 
pirul muncitor și celeia ca 
n 1 se dă în continuare la 
domiciliu va fi redat prodib 
țtci căreia și a închinat L rta 
viața-

<’ caracteristică genei ala 
.1 oamenilor care și au < 

ral viața muncii este 
imediat ce se întâlnesc 
vor vorbi despre acest
<rț|. Și in cazul de fața (ara 
să punem întrebări tov. Gaia 
»ncv]X' să vorbească despr ■ 
c ele < c.,. 30 ja sută, cu ca <• 
jirogramul este mereu depa 
șir la C. F. R., despre orele 
re.ccTjierate sau" lucrate în 
plus despre alte realizări și 
lipsuri.

Aflăm apoi că deși fi - 
mis la clinică, nu s’a putut 
abține de a nu vizita ateliere 
le C. F. R., din Cluj, pe a 
c ăror lucrători cum 
găsit muncind cu 
cii»<tea lui 1 Mai, 
rin» să iasă primii.

Roșu” a cetit 
tea lui \lex. 
L R S. S 

< u nerăbdare 
va putea soc. 
Gestapoului cari mișunau în 
•mii de dictatură prin ateiit- 
rele (". F. R

Și acum l-am găsit cu car
tea în mână cetind biog't- 
fia lui Lenin.

„Aceasta învățătură ne a 
îndrumat si ne îndrum;! in 
toate acțiunile noastre — n 
răspunde când il întrebăm 
<e rol a avut Partidul de a- 
vangardă al clasei muncito 1 
re in realizările sale

pe ascuns car 
Sabia
și a
clipa

>ti cu

despre 
aștept, u 
când se 
agenții

Un moment impresionat

spune t a 
râvna ‘i 
căci vo

Un vechi luptător al 
cauzei muncitorești

Tot. Cara N. este un vc- 
chiu luptător. Cu mândrie 

■ el povestește cum a activat 
In ilegalitate în ,,Ajutorul

Momentul cel mai impr-.- 
nant al întâlnirii noastre cu 
eroul muncii dela Simeria 
a fost insa, când tov. de 
ai săi i-au adus un stegu- 
leț roșu câștigat de echipa 
lui în întrecerile pe Atelier.

Fața i s’a luminat a ]uat 
tn mână steagul și ja. strâns 
la piept «spunând parcă 
nu va mai pleca dela el

Am putut observ a încă 
dată ca în multe ocazii 
tașamentul oamenilor
cii față de steagul lor mân 
dria pentru rezultatele obți 
nute și pentru care ei sini 
bolic primesc acest steag.

că

o 

in un

Tineretul Sătesc își strânge rândurile
(Urmare din pag. l-a)

tici și clasei mumitoare in frunte 
«u Partidul sau de avantgarda, — 
a rupt lanțurile tiraniei nazi'te, 
pentru Tineretul Sătesc riau deschis 
•ăi luminoase ue libertate, desvol 
ăare și progres.

Alături de tineretul muncitore-c, 
Tineretul Sătesc a pornit cu însu 
flețirc Ia cucerirea drepturilor sale 
și creiarea unui viitor luminos.

Lupta a fost grea și a necesitat 
mari eforturi și sacrificii, dar țe
lurile nobile pe care și le a pro
pus, l-a înflăcărat și condus pe dru 
mul victoriei,

Astăzi majoritatea tinerilor plu
gari sunt încadrați in Organizația 
Tineretului Sătesc, care se rtrâdueșle 
•ă educe acest tineret, In spiritul 
democrației populare, inlrațirei șl 
alianței strânse cu tineretul munci
toresc și cele.alte categorii de tine
ret, cu naționalitățile conlocuitoare 
și tineretul din lumea înt eagă, ino- 
bilizându-l și eâlăuzindu-1 in lupta 
necruțătoare contra rămășițelor re
acționare și fasciste, împotriva unel
tirilor imperialiste ațâțătoare la un 
nou răsboiu.

Tineretul Sătesc este încadrat e- 
fectiv în munca uriașă pentru re
construcția țării și ridicarea 
lu[ui sau cultural și artistic 
cupari care pana mai cri ii 
cu totul stranie.

^fortul și entuziasmul de 
a dat dovadă in această privință Ti
neretul Sătesc, a stârnit admirația 
unanimă a întregului popor.

In județul nostru Tineretul Să 
tesv, sprijinit și călăuzit de tine
retul muncițjoresc, a transformat fie
care sat in șantiere de muncă vo- 

plăma- 
t ■

c., ti 
prestat 

peste 3.142 ore de muncă voluntară, 
tar pe șantierul național Bu.nbești- 
Livezeni, zeci dc tineri țărani din judț 
nostru muncesc cu râvnă la recons- 
trucța țării.

Mânați de dorința fierbinte de 
a contribui la ridicarea nivelului cul
tural al plugărimJ noastre, Tineretul 
Sătesc constituit in 31 echipe cui-

turale, a răscolit, neobositl satele 
judefului nostru răspândind lumina 
pretutindeni.

In pragul Conferinței Județene, 
Tineretul Sătesc privește cu mândrie 
și încredere realizările și victoriile 
pe care le-a obținut în muncă și 
hotarît să-și intensifi.e lupta pen
tru consolidarea victoriilor sale și 
adâncirea marilor realizări obținute 
până in prezent, el își ia angaja 
meritul de a șl" strânge tot inai mult 
rândurile în Organizația Tineretu
lui Sătesc și unit intri un zid de 
nepătruns cu bravul tineret munci 
foresc, să pășească cu pași uriași 
spre înfăptuirea țelului măreț al ce
lor ce muncesc — Societatea So
cialista.

Gh. Pleșu

uive-
preo-
erau

care

Foști prizonieri români în 
UtR.S.S. înapoiați în jude

țul nostru
Printre ultimul lot de ‘.foști pri

zonieri români în U.R.S.S. care au 
sosit în țară, se găsesc următorii, 
din județul Hunedoara: Hodan lo- 
sif Vulca, Gherrnan 
nea Nicolae, Avram 
George, Amza I. T., 
Boja M., Boja Miron, 
tru„ Voicu Ion, Ștefan M., Certe- 
jan Petru, și Comânescu P.

Leontin, Ga-
A., Adam 

Aricescu V., 
Berbeniț Pe

hintarâ, în sânul carora 
dește o țară noua.

Numai în luna Aprilie 
■erii satelor hunedorene,

se

a.
au

Simerianii sunt mândri 
de decoratul lor

< iantenii munci; din Sime 
ria din Hunedoara, sunt mân 
drii dc decoratul lor. Ei 
văd în această d corare a to 
vaiășului |or o râsplâtirc a 
muncii de zeci de ani dcpti 
se pentru a < reia biniurib 
care împing societatea îna 
uite și care muncă t ontribu? 
în regimul nostru <|c dento 
crație jiopulară la grăbirea 
clădirii acelei șoc ictați în 
care exploatarea omului <]e 
către om a dispărut.

B. S.

l

Muncitorimea din valea Țiului 
a cerut să înceteze crimele și teroarea 
monarho-fascistă împotriva poporului grec

Zilele trecute, in sala cazinoului 
muncitoresc din Petroșeni, a avut 
loc un mare meeting, la care a 
participat un marc număr de mun
citori din Petroșeni, Lonea ți Pe 
trila, în cadrul căruia ți au manile lat 
indignarea fața Je crimele și te
roarea deslanțuita de monarho-fa - 
ctștii greci sprijiniți dc impermlî-tj 
anglo americani, împotriva patrioțț- 
lor greci.

In cuvântări pline de însuflețire, 
tov. Varga Beniamin, secretarul sec
ției' organizatorice a Județenii P. 
M P. Valea Jiului, dr. Bălan din

a

Muncitori din județul nostru
decorați cu „Ordinul Muncii**

Aceste mari caii lat i au fost 
răsplătite de înaltul prezid'u 
ai Republicii Populare Roma 
ne, distingându-1 cu înaltul 
ordin al muncii.

FARCAȘ E 4ERIC 
maestru mecanic ia Atelierele 

Centrale Petroșeni
Tov. l'arkaș Enurjc. vice 

președintele sindicatului Ate
lierelor Centrale Petroșani, 
este unul dintre cei decorați 
cu „Ordinul Muncii clasa 
Il-a”. -

Născut dmtr’o familie de 
mineri, la 13 Shi a intrat u- 
cenic la A. C. I după a cii 
rci terminare a lucrat mai 
depai te ca lăcătuș mecanic 
tăetor de pile. După 23 Au
gust 1944, a fost unul dintre 
cei mai buni organizatori sin 
dicali, pentru care a fost ales 
Președintele Comitetului de 
Fabrică, iar prin continuare 1 
mupeii sale dârze pe tărâm 
sindical, a fost ales vicepreșe 
dintele sindicatului A. C. P.

Fiind un bun technician 
— pentru care a fost numit 
maeestru a fost în perina 
nență în mijlocul muncitori , 
mi unde,prin experiența sa, 
prin ajutorul său a pus baze 
sănătoase producției ateliere 
lor mecanice.

Cosma Vasile minier I. M. S. 
Hunedoara—Ghelar

Tov .Cosma Vasile face 
mândrie minierilor din Ghc- 
lar. Nimic n’a putut sta în 
față'voinței lui dârze de 
a contribui cât mai mult ]a 

'refacerea țării, nimic nu la 
împiedecat de a introduce

3n «unde 29 Mm Ce
se deschide la București, 
prima conferință a organizației 
„Tineretului Sătesc“

BUCUREȘTI, 15 (Ager- 
pres). In ziua de 29 Mat. a. 
c., se deschide la București 
prima conferință pe țară a 
organizației ,,Tineretului Să
tesc”, la care se vor desbate 
probleme politice, economi

ce, sociale și culturale, care 
interesează tineretul satelor 
din Republica Populară Ro 
mână.

Deasemeni organizația își 
va alege comitetul central.

noui metodd in munc i și îi;o 
vații în mina, prin care nu 
numai el, ci întreaga mina a 
reușit să depășească cu mult 
normele fixate. Pentru disci
plina sa în muncă pentru ino 
vațiilca duse, pentru marile 
depășiri de norme pe care 
le-a
70 la sută, 
fost răsplătit
Muncii

partea comitetului local „PicjZjre- 
cia” și tov. lanis Habiaras, iepre- 
zentautul eroicului jxipor grec, ■ 
arătat teioarea și crimele săvârșite 
'împotriva patrioților greii de către 
moiiarho fasciștii greri 1 ntervențio 
niștii anglo americani, precum și in
tențiile imperialiste de a cieia dLt 
Grecia un cap de pod Împotriva po
poarelor iubitoare de j-ace și liber
tate din Balcani și din întreaga Eu
ropa.

,,Victoria armatei populare gre 
cești împotriva forțelor fascistoim» 
perlaliste, este victoria păcii în a- 
ceasta parte a Europei”, a declarai 
lonis Habiaras, reprezentantul roi- 
cuiul po|-oi e.en, meheindu i cu
vântarea.

In Încheiere, s’au întocmit tele
grame de piotest împotriva situației 
din Grecia, care au fost trimise 
O.N.tJ. și Comitetului Național ț-en- 
tru ajutorarea poporului grec.

Apoi, marile mas ,c de muncitori, au 
manifestat |>e străzile ora-,ului pen
tru retragerea forțelor anglo ameri« 
cane din Grecia, pentru a se "n- 
ceta teroarea Împotriva patrioților 
greci, |>entru a se da posibilitate, 
•poporului grec dc a-și alege ur- 
gur forma de gguvemămâm.

realizat zilnic — 60 — 
tov. Cosma a 

< u „Ordinul 
II a”. x

Gostian

clasa

Petru 
Hunedoara

turnător I.M.S.

Gostian Petru, distins

turnător la
E în vâij- 

de 9 ani în 
unde întot-

Tov.
dc 1 Mai cu „Ordinul M'un 
cii clasa' 111-a" e unul dintre 
cei mai buni turnători dela 
1. M. S. Hunedoara.

Fiu dc miner," tov.. Gostian 
a făcut trei clase industriale 
și apoi ,a intrat 
uzinele I. M. S-- 
stă de 28 ani și 
câmpul muncii,
deauna a fost întreprinzător, 
în totdeauna în fruntea ac
țiunilor de mărire a produc 
ției a productivității muncii, 
a îmbunătățirii calități pro
duselor, a muncii volunta.e. 
precum și de o disciplină 
exemplară în muncă.

Răsplata binemeritată, i a 
dat un nou avânt în mun< 1 
sa, pe care o va duce cu mai 
mult succes și mai depart,., 
antrenând alături de el și pe 
tovarășii săi de muncă.

Budsy DionÎ8ie oțelar la I.M.S, 
Hunedoara

La oțelăria Siemens-Ma1"- 
tin a uzinelor 1. M. S. Hu
nedoara, lucrează, tov. Budav 
Dionisie, care de 1 Maf a 
fost decorat cu „Ordinul 
Muncii clasa 111 a”.

E fur dc plugar cu 5 clase 
primare și este cel mai pil 
ccput topitor dela această 
secție. Și aici, lipsa brațe 
lor de muncă a fost mult sim 
țită, însă tov. Buday era toț 
timpul la datorie, în totdc 1 
una în fruntea muncii volun
tare, în fruntea acțiunilor de 
îmbunătățire a produselor.

1. BRANEA

Umplem butelii de
A Informați aniAragaz

Marele meeting în 
semn de protest îm

potriva atrocităților 
săvârșite de monarho- 

fasciștii din Grecia 
(Urmare din pag. l-a) 

mestecai sângeros al cercurilor im
perialiste anglo-americane, în trebu
rile interne a|e Greciei, txprimânuu- 
și hotărârea de a sprijini din țoale 
puterile lupta de eliberare și de m- 
depenențâ naționala a

In 
'marca 
ților 
zincile: 
cos”,
lui Comunist Grec, luptătorul neîn- 
Iricat Zahariadis”, „Vrem o pace ia 
Balcani fără imperialiștii angio-ame- 
ricani”, etc. (i

La terminarea meetmguiui a fost 
votată o moțiune de protest adre
sată Organizației Națiunilor Unite.

ț-aparului 
rneetingului^ 

manifestaiț-
1 o-

tot timpul
inassă a 

scanda
„Traiasca Generalul Mar-

„Trâiasca secretarul Partidu-

Asemenea meetioguri au avut Iod 
zilele acestea la Sitneriak Călan, O- 
râștie, Cugir, Hunedoara, Brad; Baia 
de Criș și Criscior.

Societatea Română de Ra- 
dio-difuziune a încheiat un 
contract de colaborare cu 

fabrica „Philips"
BUCUREȘTI, (Ager- 

preș). Societatea Româna 
de Radio-difuziune a încheiat 
un contracq de colaborare cu 
fabrica „Philips” din Bucu 
rești în vederea fabricării a 
4.000 aparate de Radio care 
tor fi construite și livrate 
în tranșe de câte o mie.

Aparatele vor fi înzestrate 
cu 4 lămpi și vor putea re 
cepționa în perfecte condi- 
țiuni pe toate lungimile de 
undă.

Majoritatea pieselor sunt 
construite pentru prima da.ă 
la noi în țară de fabrica 
„Philips” prin colaborai ea 
între techniciem și muncitori.

Se studiază posibilitatea u- 
nui preț de vânzare cât mai 
redus a acestor* aparate și 
ca vânzarea să se facă even 
tual în rate.
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^NEVEHIMEHTELE ZILEk~>
Pentru a apăra industria națională de încercările patronilor și ale 
guvernului de Gasperi de a o lichida

Fabrici, mine și șantiere navale
Spre fuzionarea forțelor 
muncitorești din Cehoslovacia

Declarațiile președintelui Partidului Soc. Dem. Cehoslovac

preluate de muncitorii Italieni
Minele de bitum din Sicilia au trecut sub conducerea muncitorilor ca și șantierele 
navale din Palermo și fabrica Zoni din Bologna. — Acțiunea lucrătorilor italieni 

este sprijinită de massele țărănești
pins protestul organizațiilorROMA. In nunele <n- 

bitum din Sicilia, unde în 
timpul din urma propriela 
rii au luat o seri* (le muSuri 
în vederea reducerii produc 
ției și concedierii de lucră
tori, muncitorii p,u luat Marți 
ni mâinile lor conducerea 
minelor și dirijarea produc 
ției.

Camera de Munca din Si- 
racuza a comunicat în le
gătură cu acesta că munci 
lorii nu vor ceda conduce
rea atâta vreme cât indu
striașii și guvernul nu renun 
ță la planurile lor de reduce 
re și desființare a industriei 
naționale.

La marile șantiere naval 
dela Palermo, lucrătorii au 
preluat, pentru jiceleași mo
tive conducerea și dirijarea 
producției. .Lucrătorii dela 
aceste șantiere navale 
bucură de sprijinul unanim 
al federației țărănești din 
Sicilia.

Lângă Bologna, lucrător i 
dela fabrica Zoni au ocu cat 
clădirile fabricii după afișa 
rea hotărîrii patronilor de a 
închide fabrica. La cerere > 
acestora, importante.forțe

100 ani dela revoluția
(Urmare din pag. l-a) 

guvernului maghiar, face a- 
proape imposibilă coopera 
rea populației1 române răsvră 
tită, cu Ungaria revoluționa
ră, corespunzând. întocmai 
planurilor Vienei.

Și astfel după ciocniri pur 
tate dealungul unui an întreg 
care au demonstrat în ade
văr că libertatea nu poate 
veni din mila despoților, ci 
printr’o unire! între toți romă 
nii și „dintr’o ridicare a tu
turor împreună și în solida 
ritate cu toate popoarele îm 
pilate”, după încercările ne
reușite ale conducătorilor 
revoluției din Țara Româ - 
nească de a uni trupele revo 
luționare române și maghia
re,mișcarea este lichidată și 
curtea imperială) arată cu pri 
sosință cum înțelege să res 
pecte făgăduelile date.

Au trebuit să treacă mulți 
ani de noui lupte și jertfe 
pentru ca Românii să-și cu 
cerească în Transilvania 
drepturile pe care și popula 
ția magihară le-a năzuit, in 
acelaș trecut de robie sub do 
•ninr-fa hababurgică, până la 
realitatea conviețuirii de as- 
>ăzi a naționalităților coalo 

liț icnești au încercuit fabri 
ca și mitralierele au intrat 
in funcțiune împrăștiind pe 
lucrători. Dat fiind i a autori
tățile dela Bologna au ies

Importante convorbiri 
între guvernul polon și o delegație 

guvernamentală cehoslovacă
BRAGA. — l-.ri a plecat 

din Braga la Varșovia o de
legație guvernamentală corn 
pusă din ministrul de extcr 
ne, dr. Vladimir Klimentis 
și ministrul comunicați lor 
d. Petr, însoțit de mai mulți 
i onsilieri și experți.

In capitala poloniei, dele 
gații cehoslovaci vor avea 
convorbiri cu reprezentanții 
guvernluui polonez în jegă 
tură cu diferite chestiuni re
feritoare la colaborarea pa 
lono-cehoslovacă în dome - 
niul comunicațiilor.

In deosebi, vor fi tratate 
chestiunile referitoare la fo
losirea porturilor poloneze 
pentru importul și exportul 

cuitoare, pe baza libertăților 
naționale și democratice e- 
gale, acordată de regimul 
democrației noastre popula 
re.

Un rol hotăritor în acea
stă luptă i'a avut continua
torul celor mai bune tradiții 
de luptă ale poporului ro 
mân Partidul Muncitoresc 
Român sub a cărui cond.t 
cere au fost realizate ba 
chiar depășite cu mult punc
tele cuprinse în rezoluția din 
Câmpia Libertății trecând 
la o formă nouă de demo
crație, democrația populară 
in, drum spre socialism.

Dar așa cum era acum tin 
secol lupta popoarelor pen 
tru independența națională și 
pentru democrație este la or 
dinea zilei.

Numai că în local Sfiit 
tei Alianțe" feudale - dar 
folosind metode asemănătoa 
re de desbinare a popoare
lor— se află imperialiștii a- 
mericani și slujile lor din 
Occident.

In China ca și în Grecia 
în Spania ca și în Palestina 
ei caută să-și mențină pozi
țiile nesocotind independen
ța națională și revendicările 

rii dela fabrica Zoni au luat 
hotarirea a reocupe fabrica 
eu ajutorul țăranilor.

mărfurilor din și în t'eho 
slovacia.

După terminarea convoi - 
birilor dela Varșovia, de|e 
gația cehoslovacă va vi..;ta 
porturile poloneze, Gdansk -i 
Stetin. La Stetin delegația 
guvernamentală < ehosțovai a 
va prelua zona liberă acorda 
tă Cehoslovaciei* de catr< ! o 
lonia.

Buletin
BUCURRȘtI, 15 (Ager 

preș). Mai mulți membrii a

din 1848
democratice a acestor țări și 
popoare.

Deșt Iară rezultatele în <a 
re se s]x*ra, mișcările revo
luționare din principatele 
moldo-vaLahe și Transilvania 
din 1848, au .ajutat totuși la 
răspândirea ideii naționale 
și a ideologiei demo rate, 
slujind cu experiența [or ade 
varul că orice cuceriri în fo
losul mulțimilor, nu pot fi 
obținute fără lupta masselur 
populare organizate, fără a- 
vântul lor creator susținut 
și condus în lupta pentru o 
viață mai bună.

Mihail Mihutescu

SCÂNTEIA
Organ Central al P.M.R.

Prima fabrică de penicilină din Ucraina
In Kiev se construește 

prima fabrică de penicilii.J 
din Ucraina. Se instalează 
șapte secții de bază și auxilia

PRAGA. — Luând <avântul in 
cadrul unui mectirig, p eșt di nit'e 
partidului social-deniocrat *i niinis 
Irul Industriei din <.’ehos’oiaiia, t ir- 
linger, a decjaiat fu/ionarea for
țelor înmii itorc^ti cehoslovace st* im
pune penibil o munca con si 1 activa 
in domeniul Ciânoiiiie și consolidarea 
adevăratei democrații i eliminarea 
primejdiei unui nou ra'boi.

Acolo unde torțele mutic Horești râ/boi.

Noul președinte al Italiei 
a intrat în parlament însoțit 
de carabinieri înarmați
Protestul parlamentarilor Frontului Democratic Popular

R()MA. Noul pteșe - 
dinte al Republicii Italiene 
Luigi Einaudi a depus jura 
mântui in fața cejor doua
Camere'* italieni .

■ Se precizează că gri pul 
parlamentar monarho-fascist

Intern
guvernului au plecat aseară 
la Blaj pentru a lua parte ța 
marile serbări ce au loc a- 
tazi pentru aniversarea cente 
narului adunării din Câm
pia Libertății.

La aceste serbări vor ina 
parte și numeroși invitați 
din Capitală, precum și re 
reprezentanții presei române 
și streine^

Serbările dela Blaj sunt 
prunele in cadrul program 11 
lui Centenarului anului revo
luționar, 1S48 care urmează 
să se desfășoare în toată am 
ploarea.

Realitățile politice de 1 
stăzi legate de năzuințele ze
cilor de mii de români adu 
nati la 15 Mai 1848 pe Câm
pia Libertății, dau un carac
ter deosebit aniversării de a 
stăzi.

BUCUREȘTI, 15 (Agei 
preș). Ziahul „Scânteia'' de 
astăzi publică, o nouă listă de 
ofițeri, foști prizonieri, repa- 

triați din U. R. S S.

re prevăzute cu cel mai nou 
utilaj. Întreprinderea va da 
prima producție în luna No 
embrie a acestui an.

-,'ju uniți, at - a -| u- 11.ai <•-
I u! n u cir 1 elin nuci- ul in u<vl 
carcia -< -tr.iiig Ciatc 1l.mr11.A- 
progri -i-lr.

Iii inilie.-ie, :n e linte',- ; suișu
lui so.ia| Jc.no.iar <eltO:!<j>a 
damnai i a-meniri»- o ’a i te * Jrean 
ta deleiiltc ■ t,Ioana - a a Hi]’-TiaMa. 
mulul ,i <are aula sa Jeshine 
unin* toarc -i : pregăti-i--. 3 un aou

i ari- sprijină pe D-- '
a trimis cu m <-st prii • 
r-tub.ii rege a] Italiei in •.» 
-agiu prin <are i-i . :.p. 
fidelitatea drept» 1 itațit 
ța de acesta.

Se mai anunța , a n-i.d . « 
și-dinte al Republic • i r.aiic 
ne a intrat in Parlament m 
șoțtt de carabinieri înarmați 
Acest fapt a -tâmii proc 
stele unanime aj<- deputății»; 
din grupul parlamentar ii 
Frontului Demoirit 1'opJ ... 

< are au aralat . a intra: «
parlament a gărzilor mat.» 
te contrazice regulamiTftu 
strict, prit itoi la ordinea a 
ternii a acestuia, . .re ir.’.' • 
zice intrarea persoanelor îna: 
mate.

Sosirea în țară a 
d. D. N. Pritt, 

președintele asociației 
anglo-sovietice
(Urmări- din pag. l-a)

spre o desvoltare sociali? .
Doresc toarte mult a st.i 

dia realizările democratice 
din țara D-voastră și in >pe 
cial cele ale Partidului M' i 
citoresc Român, Vă felicit 
pentru noua D-voastră Con
stituție și pentru faptul că ,*;i 
desăvârșit relațiile prietenești 
intre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, 
precum și pentru buna înțelr 
gere pe care a ți știut-o ?,t. 
bili cu popoarele vecine.

Sunt convins că un vimui 
strălui it stă deschis, popo 
relor ce se bucură de 
crația jx>pu]ară.

prtanria Judiițtahd Hunndnnr», 1948.


