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Forțele democrației și ale so
cialismului cresc și se întăresc*)
Auul 1948 s’a Încheiat. A f st 

» au de luțxă a pi oletai latului 
Internați ouai putiu iletnoirați ți 
socia U.n un an de noui victorii ale 
iaițrloi diuiocraii e asupra terților 
intpci ialismului.

lîeclaiațta constat uit ii pe tare r<--> 
țx ezeuianțij unor partide comuniste 
■u ținut-o Iu Polonia la starșltul lui 
Septernbia 1947 șl Rezoluția liiiuu- 
lui Iniorniativ ,AsUț a situației din 
Partidul Comunist din Iugoslavia ' 
— au fost priticl|valcle documenta 
•a.e au determinat Iu anul c1 s’a 
scuis |irlncip.lla orientare a luptei 
< la et unui itoare șl a tutun r name- 

t ■ muncii alai in (a ilc cu d ■ 
inocrație |x>ptt|ara cit ți In țariie 
lațatalisle. <

Partidele comuniste, luptând iin- 
t'i a u if sta il r nați maliție al| 
ridicat ți mai sus steagul inteina- 
ponallsTiiu ui pro'e ar. ți și-au Întărit* 
rândurile pe plan ideologic si or- 
qaidzatorlc,

întregul lagăr democratic a con
damnat In unanimitate clica țradă- 
toa - a Iul Tito din Iugoslavia care 
Încercase să spargă frontul socia
lismului prin activitatea sa fățar
nică. troțkistâ, de subminare.

In cursul anului care a trecut, for-< 
țele socialismului ți ale democrației 
au crescut Imens. Pentru țara socia- 
Mimului, Uniunea Sovietică. anul 
1948 a fost anul unui nou ți pu
ternic avânt al economiei culturii 
ți bunei stări a masselor popu are. 
Industria sovietică a depășit cu 17 
la sută nivelul anu]ui l'NO Succe
sele ob'inute de popo ul sovietic ne» 
Ingădue să afirmăm cu sigu anță că 
fin ul ci tcinal s aii ri-t de după răz
boi va fi tndeplinit inainte de ter
men.

Sub conducerea Înțeleaptă ți in- 
■ercată a marelui Stalln, Uniune t 
Sovietici este fn fruntea luptei pen. 
tru pa e train'că și democratică tn 
lumea Întreagă, pentru colaborarea 
frățească Intre popoare, pentru sal
varea civilizației de barbaria capi
talistă.

Oamenii muncii din țările ru de- 
snocrație populară au obținut tn 
1Q-I8 succese considerabile. Profun
dele transformări politice care s’au 
sealizat fn aceste țări, nati. nalizarc» 
narii industrii, rcTorma agrară, po
litica de îngrădire ți de înlăturare 
a chiaburilor, precum și primii pași 
pe ca ea spre crearea cooperației fn 
a?) cui ură. unirea forțelor cla el 
muncitoare și desfășurarea inițiati
vei oamenilor mumii toate acestea 
au creat o bază solidă penlru desvol- 
tarea Încununată de succes a ță
rilor cu democrație populară. A- 
•este țări realizează trecerea dela ca
pitalism la soci’lism, sprijinindu-se 
pe regimul democrației populare 
care îndeplinește cu succes funcțiu
nile dictaturii proletariatului în si
tuația istorică dată. In țările cu 
democrație populară este înfăptuită 
dominația oamenilor muncii sub con
ducerea clasei muncitoare. Ele se 
desvollâ și se întăresc cu sprijinul 
puternic al Uniunii Sovietice.

In Ungaria, planul trienal va fi 
îndei lit it înainte de t rmen. Pla
nul b’etal a fost realizat cu succes 
în Cehoslovacia. Îndeplinirea planu
rilor în Bjlgaria și Polonia continuă 
la un nivel ridicat.

Anul ce s’a scurs a fost mar
cat de una din cele mai importante 
rea izări ale clasei muncitoare din 
țările cu democrație populară: uni
ficarea partidelor muncitorești In Ro
mânia t n ar a, Cehoslova ia. Polo
nia, fuzionarea partidelor social-de 
mocrat bulgar cu partidul comunist 
bulgar pe baza doctrinei marxist- 
leniniste. Acest fapt pune capltt sci
ziunii mișcării muncitorești din a- 
ceste țări; el înseamnă o nouă con
solidare ,1 forțelor democrației si 
socialismului.

lin bi anț ințporfant al anului ce 
s’a scurs es e, pentru ță ile capita
liste, întețirea luptei dusă de ma- 
ssele populare pentru interesele lor 
vitale, creșterea influenței și întări- 

tea rolu ui condu a ov șl ilela-ainen- 
de 1;uiite «J oamenii i muu îl 

clana inunii oare ți a avanlgarzli 
uit, partidele comuniste.

In cursul întregului an ce s'a 
scurs, masscle țr puia a dla Franța 
ai L st a linate intr'o udș>are vi- 
IcUoasă. l upta oamenilor mumii a 
răsturnat unul după altul guvernele 
de n a ioni- e ale tmț ei ialistnului a- 
■ erlcan. Mișcarea grevista a spoit 
nel tcvtal In Oct,.tub le ți Num- 
brie, greva eroică de uț>t >aplamâni 
a minerilor francezi s’a Soldat cu o 
întărire a pozi ii or Conf. derațl i- 
(îcmia'e a Muncii și ,u izolarea 
ți demascarea xiziiiiiștilor dlu 

,1 urce Ciut riere”.
Primejdia unor noul impozite do 

nesiq orlat, cerute de reprezentanții 
iuiperialisniu'ui american ți de a- 
gentura lor din Franța ca ți pri
mejdia aservirii naționale, apr pie 
clase mijlocii de frontul prolelaria. 
tulul. Influența Partidului Comunist 
Francez crește șl se extinde, după 
cum dovedesc iec ntcle alegrii par
țiale comunale S’a accentu.it miș
carea împotriva ațâțătorilor la un 
nou razb 1 IXcvadâ e ntiș area lup 
lăturilor pentru lib rțate si mar.le 
succes al Congresului Național țen- 
tru ață area pă li ți lib rtății, ți
nut la sfârși ul lui Noisnb iv Ma- 
ssele populaie din F anța sprijină 
cu liotă'Ire declarația Partidului co
munist In sensul ca p p>ruf francez 
nu va lupta nl i nlală împotriva UiL 
unii Soviet ice

In Italia, mișcarea muncitorească 
ți demo. rat că s'a desfășurat fn toată 
amploarea in cursul grevei g nerale 
de p o'jesl ce a urmat ap n atolul 
împotriva tovarășului Palmiro Toa 
• I i t sec et.irul gen r.rl al Par-' 
tidului Comunist Ita'ian. Pe deoparte' 
fu cec cot ș cin e .c momire ale 
.planului Marshall” care au adus ta 
șomaj peste 2 5 milioane de munci
tori aii ni și 'a sugrumarea indus
triei. iar pe de altă parte, po'iii a 
trădătoare a guvernului care sprijină 
cu zel crearea Blocului o<\-id mal șf 
a Uniunii atlan'lce agresive și anti
populare, intensifică închegar a Iu
ti o- î rț o- Tdiimix'ria'iste ți de
mocratice, care luptă pentru lib r- 
tatea și independența națională a 
Italiei, 1

N'eavml și'niranta că popoarele 
unor țări ca Franța și Italia .vor 
putea fi folosite drept carne de tun 
într’un război împotriva U R.S S„ a- 
țâță’orii la răzb 1 îșf pun speranțele 
tn Germania de Vest ocupată de ei 
ci î- S-via fas-îstă r'ar la rândul 
său Germania de Vest devine, pen
tru lagărul imperialist, un isvi r de 
noui contradicții interne. Cât de - 
pre Spania, acolo au loc greve, vi
tejii partizani luptă cu arma fn 
mână împotriva regimului lui Franco

Imperialiș ii se lovesc p sie tot de 
rezis ența holărltă a masseler popu
lare care nu acceptă situația de 
sclavi ai imperialismului american.

Armata populară democrată grea
că eliberează reg’uni t t mai consi- 
derabi e de sub dominația monarho- 
fasciștilor vânduți imperialismului 
anglo-american.

In țările Americii Latine dease- 
menl crește mișcarea antiimperialistă

Pozițiile jmperia’ismului se cla
tină din ce în ce mai mult în 
Asia. Lupta oamenilor muncii din 
China este de o importanță covârși
toare pentru întărirea mai departe 
a fo-țelor 'agărului democratic, pen
tru a crea o și mai mare supe
riori ate de forțe a acestui lagăr 
față de lagărul Imperialist. Armata 
populară de e’iberare din China, sub 
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, a repurtat o serie de victorii 
strălucite. Popoarele din Indonezia, 
Viet-Nam, Birmania, Malaya, luptă

(Continuare fn pag. lV.a)

') Articol de fond apărut in 
„Pentru pace trainică, pentru de- 
mecrafie populară!“ Arr. 1 (28), 
din 1 Ianuarie 1949.
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(--u_ mașini de zețaj pentru
recuperarea cărbunelui din sist construite 
dc fi, cu benzi rulante de cauciuc pentru 
spălătorie importate din Uniunea Sovietică 

Muncitorii preparatei „Vasile 
Luca" din Lupeni pot să mun- 
ceașca ocum cu succes în cadrul 
întrecerii socialiste cu cei dela

Petrila
De mal multe luni, muncitorii 

prcparațiel „Vasile Luca" din Lu
peni, se găsesc m întreceri so
cialiste cu muncitorii preparației 
din Petrila.

Până acum, în flecare lună mun
citorii preparației din Lupeni erau 
întrecuți de cei dela Petrila, de
oarece la preparația Petrila ran
damentul pe cap de om ți can
titatea de cărbune recuperat din 
șist erau mult mat mari decât la 
Lupeni-

Pentru a înlătura rămînerea în 
urmă față de cei dela Petrila, 
muncitorii preparației din Lupeni, 
au construit o mașină cu mai 
multe baterii de zețaj care recu
perează tot cărbunele ce mai ră
mâne în șistul ce urmează a fi 
aruncat în haldă.

Mai aveau încă muncitorii pre
paratei din Lupeni o mare gre
utate: benzile de cauciuc ce tran
sportă cărbunele prin instalațiile 
spălătoriei, neînlocuite de peste 
15 ani, erau rupte. Din această 
cauză, cărbunele cădea prin rup
turi jos de pe benzi. Dia loc în

Traducând în fapte politica sanitară a P. M. R.

SIMIBîl îEIIH ■■ II MII n iun iun
Sanatoriul de boli pulmonare al 

Stalului din Gcoagiu, jud Hune
doara, situat intr’o regiune subal- 
pină care convine majorității forme
lor de afecțiuni pulmonare, cate u- 
nul din cele mai utilate institute de 
sănătate din județul nostru.

Suferind în trecut din cauza ne
păsării guvernanților de tristă me
morie, instituția nu reușea să devină 
ceea ce în mod firesc âr fi tre
buit: un factor modern de comba
tere a tuberculozei, pus la înde
mâna oamenilor simpli, atinși de 
acest flagel social.

Destinat .unei minorități privile
giate, Sanatoriul Oeoagiu, ca ma
joritatea instituțiilor de acest fel 
dela noi, rămânea accesibil exponen- 
ților claselor exploatatoare, singurii 
care își puteau permite cheltuiala 
unui jratament costisitor și Înde
lungat.

Altă mentalitate: rezultate 
elocvente

Această falsă tradiție a fost alun
gată din toate instituțiile spitali- 
ceștl odată cu lupta clasei munci
toare — încă dela 23 August 1944 
— pe drumul reai-ării regimului d ‘ 
detnc.rațici popua-â existent astăzi. 

loc, muncitorii cu fopețile ridicau 
cărbunele din nou pe benzi, lucru 
ce necesita un însemnat număr de 
oameni, iar din timp în timp in-

(Coatiauarc In pag lll-a)

Penhu perioada 6 Ianuarie—6 Martie

Ofelarii d in Hunedoara au chemat 
la întrecere ofelarii reșifeni

In urma expercații câștigate în întrecerile socia
liste organizate în cinstea primei aniversari a Republi
cii Populare Komăne, oțelarii din Hunedoara au pom t 
cu mare avânt la îndeplinirea și depășirea Planului 
general economic.

Zilele trecute ei au chemat la întrecere topitorii și 
oțelarii dela Keși|a pentru perioada 6 Ianuarie—6 Mar
tie 1949.

Printre criteriile întrecerii îixate de hunedoreni, se 
aflâ:

— depășirea productivități cu 10°/e fa|ă de luna 
Decembrie 1948;

— reducerea timpului de elaborare a șarjelor sub 
6 ore;

— întărirea disciplinei și scăderea absențelor cu 
3O°/o față de luna Septembrie 1948.

Iar rcalități'c noastre conving de 
existența urci noui mentalități tn 
politica sanitară a Republicii Po
pulare Române, fruct al muncii de 
îndrumare șl organizare dusă de 
P.M.R., conform careia instituțiile 
respective au (trimit un caracter 
popular.

Rezultatele sunt pretutindeni vi
zibile. Și Sanatoriul din Geoagiu 
aduce îh plus o dovadă elocventă a 
strădaniilor pe acest drum. încunu
nate de reale succese.

O realizare în colectiv
Cu sprijinul Ministerului Sănătă

ții și luptând uneori cu b rocratis- 
mul care mai stărue pe ici pe c >1 ■, 
a luat ființă sala de intervenții chi- 

ic.ile a cărei itaugurare fes
tivă a avut loc de curând. Cu spri- 
ji ,ul Or a izațici de Partid și al 
sindicatului și unind ef rrtul corpu
lui medical șl al conducerii așeză
mântului cu tenacitatea și energia 
doctotuiui Zcno R. Barbu. sala de 
operații. împlinind un vechi dezi
derat leptczînlâ o realizare cu 
ni floa e proprii, rezultatul strădanii
lor comune ale tuturor factorilor de 
răspundere dcia Sanatoriul Gcoagiu.

Existența unei săli de operații a-

Lista muncitorilor 

bra(ele și cu mintea 

decor a fi cu prilejul si

lei de 30 Decembrie cu 

„Ordinul Muncii" și Or

dinul „Steaua Republi

cii Populare Române."

colo, pune capăt aci lor d«plas#4 
totdeauna periculoase la tare <ratr 
siliți paiie.uit care aveau in tricot 
nevoe d« intervenții aceasta pentru 
a evidenția numai unu] din alveo
lele p.-ob'amci la care a.lanplm 
preș igiul de care se va bucura ta 
viitor.

Pe masa de operații, fiul de 
țăran fâtris. zimbeste

Prima intervenție care este o re- 
tecțic de aderențe după sistemul lui 
Jacobeus, ne dă prilejul să ne În
toarcem cu ani în urmă la t mpul 
fn care această operați — c.m«vs-- 
cută de circa 30 ani — era în nu d 
cu toiul restrâns apd ată. Aceasta# 

■ it til.i nun.a, -iceli 1 stă i de far4
-ie societății capitaliste, care fă

cea ca tehnica aceștii intervenții — 
in f nd desul d< puțin complicați 
— să constilue bunul” unul foa ti 
res’rans număr de specialiști. Care* 
bineînțeles puneau Ia îndemtnă ser
viciile lor numai acelora dintre 
bolnavi care Ie puteau răsplăti co
pios „bunăvoința”. La care se a- 
dănga amănuntul că medicii res
pectivi refuzau să împărtășească

\ ihail %lihu|cacii

(Conlinuare în îl-a)
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ZORI NCM

Muncitori cu brațele și cu mintea decorați cu 
prilejul zilei de 30 Decembrie cu „Ordinul 

Muncii14 și „Ordinul Steaua Republicii 
Populare Române“

La pi oftam e ile la ute de Ministe
rul Afacerilor txuruc .patru a 
dă-, it> e cu |. | «pil zici d- <• IX- 
<teteiie, pe inuaritoili cu biațeie .1 

inaaica care s'au evid.a lat in fu- 
kiit*. fnluc, .iulie e, instituții de 
■tini* M “ birouri

pna •vamal inițiativa *4 plice
lor ia mu*, a
ridicarea ,j|l iții și |«xlucti- 
uium.il.
ridicare* nivilalui .tiitițific/ 
țl ai II i« al oțmeă lor, 
aoua concepție .i atitudine

pi In

Ittei ar
F* 1- 

stalațiile erau oprite pentru cîr- 
pirea benzilor.

Și această mare greutate a fost 
înlăturată. Din Uniunea Sovietică 
au sosit la preparația din Lupeni 
307 m. benzi de cauciuc, de bună 
calitate, care au și înlocuit o
bună parte din benzile uzate.

In curând, va sosi din Uniunea 
Sovietică încă un stoc de benzi 
de cauciuc, care va înlocui toate 
benzile uzate dela preparația Lu-

1^4 de munci.
•■«voi Ile din devotamentul tați de 

RnpM (ați de i.gitnul desnocratic 
populat '

Prezidiul Mat ii Adumrt Na(lo- 
enle a conferit ..Ordinul Muncit și 
.OrdiaulSl enun Republicii Populare 
npmâiie*' in diferite clase utnia- 
tmnUai : t

„Ordinul Muncii*' clasa I.
Prof. dr. Parhon 1. Constantin 

dr. Groza Petru, Gheorghiu-Dej 
Gheorghe, Sâvulescu Traian, Voi- 
tec Ștefan, Pauker Ana, Luca 
Vasile. Georgescu Teoharl. Ri- 
daceanu Lotar, Chișinevschl lo- 
sif, Moghioroș Alexandru, Bod- 
năraș I. Emil, Vasilichi Gheorghe, 
Constantinescu Miron,ChivuStoi
ca, Apostol Gheorghe, Bunaciu 
Avram, Chișltievschi Liuba, Gheor
ghe Pintille, Batiu Petre, șef de 
echipă. Șantierele Navale T. Se- 
verin, Sovrom, lordâchescu Ion, 
nituitor constructor, Sovrom Ga
lați Șantierele Navale z Roșea 
Marin, nituitor. Șantierele Na
vale Sovrom Galați, Ștefan 
aj. maestru sondor, Centrala 
-rroliferă Muntenia Prahova / 
drica Ludovic miner. Valea 
lui t Gali I Ierminus, strungar
Steagul Roșu Brașov ,■ Ing. Matu.

Ion, 
Pe- 
An. 
Jiu. 
fier

sek Richard Uzinele O Martie 
Tohan, Wasserman llka, Nicolau 
Sergiu. Cernâtescu Radu

„Ordinul Muncii" claia II.
1 rof. P. Constantinescu lași, Sa- 

doveanu Mihail, Niculi Ion, Ma. 
rin 1 lorea lonescu, Vaida Vasile 
Profiri Nicolae, lordâchescu Teo. 
dor, Stanciu Stohn, Vințe Ion, 
Bucur Schiopu, Mezincescu E- 
duard, Bârlădeanu Alexandru, Bo. 
rilă Petre, Crăciun Constanța, 
Drăghici Alexandru, I lorescu 
Gheorghe, Pârvulescu Constantin 
Rangheț losil, Petrescu Dumitru, 
Stoica Gheorghe, Bughici Simion, 
Vass Ghizela, Jianu Marin, Tă- 
năsescu Stelian, Zelgher Simion 
Sencovicl Alexandru, Gheorghe, 
Gaston Marin, Ana Toma-

Din județuf nostru au fost 
decorați cu .Ordinul Muncii’' 

cf. 11-a. următorii
Kls Caroi, miner Valea Jiului . 
Șerban Gh, topitor 1, uzinele 
1. S S. Hunedoara : Horvath A. 
ladar, topitor oțelar 1- S S I lu. 
nedoara : Popa Alexandru, prim- 
topitor oțelar I. S. S. Hunedoara. 

„0 dinul Muncii" claia III.
Alexa Augustin, Suder Wi- 

liam, Sălăjeanu Leontin, Bontea 
Ștefan, Ceaușescu Nicolae, lo
nescu Vasile, Manole Ofelia, 
Vasile Modoran, Ludovic Takacs, 
Constantin Prisnea, Emanoil Vi- 
nea, Coliu Dumitru, Babenco Si
mion, Grigorc Preoteasa, Păscu- 
lescu Elena și alții: Din județuf 
nostru au mai fost decorați cu 
„Ordinul Muncii" cf. lll-a ur
mătorii : Miclea Ion, minele de 

aur 1 luoedoara — Deva. Cucii. 
neti I orenț, miner, minele de aur 
I iunedoata.Deva Șteolea iosif, 
miner minele de aur Hunedoara. 
Dcva,Molian I lorea miner Valea. 
Jiului, l'llai loaii, miner Valea. 
Jiului, Deak Ventzel, miner, Va. 
lea.Jlulul, Barzi Nicolae, lăcătuș, 
uzinele Cuglr Hunedoara Grdei 
Mthal, mecanic, Victoria Hune, 
doara, Kiss P emos mecanic Vie 
toria Hunedoara. Gtieju Petre, 
lăcătuș. Ulinele ISS. Hunedoara 
Topllceaou Rudolf, turnător, Uzi. 
nele 1 S. S Hunedoara, Kovacs 
luliu, prim.laminor, Ciocanu, 
I lunedoara 1 erecău Simion, ma. 
caragiu J S.S. 1 lunedcira. Dra- 
gotă Nlcolae, măiestru laminor. 
l.S.S Hunedoara, ing. Uzunov 

Vatiu Glielar.

Ordinul ..Steaua Republicii

Populare Române" clasa IV

Crainic Ro nan, Valea Jiu 
Iul; Moldoveinu Gheorghe, 
l S S Hunedoara; linca So 
lomon, Slobjiâ Ion, Gharman 
lan. Deva.

MlffAII MlriUTFSi. ‘ I

iiiikiiiinflnn (a dale‘U*

Senatorul Geoaglu 
de chirurgie

(Urmare dia pag l-*l

.111 ța tor vi altora numai pentru 
a-yi menține ua faia prestigiu din 
egoismul tnoihia ituțm» a «ț* 1- 
tul mercantil care at«pâuea p cri 
câțiva țv.udu-idvll si m-diviiei 
noastre de plna mai 1 i Toate a- 
cestea vor dtapărea in cmăi.d — 
ac 4>cue niedi ul . hliurg r Z«' 
ttarbu cate a lixrat in ac. al di ttie- 
mu im 1 R.S' și x p.J a «t u 
este pjneui la Indimâna .cir
cilor muncii alături de alt le țj 
aceast* deaoțe 1 c a științei n*e- 
rliă să-i re tea cit mai c_r.nd |« 
fesului dr producție

Iar ca un corolar al «dor 1 »
de fir B. b u urcat pr aiaaa :• 
cțrerațir. tirflrul u.wiic, fiu de țarai I 
muncitori. BpL-, ne z. cb slr în
crezător. Șt ț» b u.a i e tat , P 1 
citeva minute rl va țriasi sala 
puțin emoționat dt-sLur. Car apatii 
v*-șJ Împingi pi p.iul p t aya 
o comunii* fata nici p intenție la 
a glumi Jalți pacLml ca e au
ațieplat neiibiat ri -ina

Pacientul Binj are acum un pneu- 
tnotorax idea) 
aplicate a 
tui idkacitate 
de cunc«mli 
redai familii i 
bi| ae munca.

Deapre
Unul din p imelc ot .|uas ii de 

început, l-a em^litult lira ur.ui 
pante .-tal cot es]>unz*tur de care sala 
de operații a fost lițaill p,in ati
tudinea cu totul b iixtaticl a Sț La
iului de Stat din j- va cate refuz* 
un schimb ațr..pat de f -urije Lme- 
u it s-r^vericare Credrin . 1 Sindi- 
1 atul Sanitar va putea nrz iva a r«i 
..e*iun» L-ipna or țers .naL ailt me- 

u;>* <at<va l_al Je 
a »' ui tratanx ț a rt- 

esti -stări indcațjna 
taurul va put<a fi 
țl ea.<ieLiții capa-

cAle>« lipsuri

devine un centru 
pulmonerA
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tiluție |xaa eri ir.t _
lemtelur «.rinr vremelnic ir.apri 
:n. <imc4 p-tKru aj i*r ulki t-
■nllilur ff procesului de prxiue--

Muncitorii preparației ,,Vasile Luca“din 
Lupeni pot să muncească acum cu 
succes în cadrul întrecerii socialiste 
cu cei dela Petrila

(Urmare dia pag. Cu benzi noui pentru transpor- 
tul cărbunelui in preparație im
portate din Uniunea Sovietică, cu 
mașini de zețaj pentru recupera
rea cărbunelui d n șist construite 
de ei, alături de un elan sporit 
;n muncă, muncitorii și techni- 
cienii preparației din Lupeni vor 
putea disputa serios întrecerea cu 
cei dela Petrila, vor putea lupta 
mai mult și mai cu spor pentru 
îndeplinirea și depășirea Planulu 
gen erai economic al Republici 
Populare Române.

i

Chemarea muncitorilor agricoli dela Ferma de 
Stat din Leșnic, la întrecere socialistă în muncă 
a fost primită cu multă bucurie de către munci

torii agricoli dela ferma din Bârcea-Mare
Chemam mnncitorih.r ugricei de 

la Faima de Stat din Leșnic la 
intre<e e . lalislă in munca a f st 
primii* cu bucuri.- de cilrc mun
citorii agricoli dela f rma din Hir- 
cea Mare

luca dc c uni u Inrin* >ala- 
ria|ii fermei de Slat din Bâr ea 
Mare au ioceput munca In vederea 
pregătirii campaniei in^iinanțâril r 
de primAvari; pin* acum s’au repa
rat și pus la la punct toate sem.S- 
■Itorile fermei, iar tractorul este In 
curs de reparare.

O al ti preocupare a muncitorilor 
agricoli dela aeeastA fermi este se
lecționarea și depozitarea semințe- |

In comuna Lăpușnic a luat ființă 
o școală de agenți veterinari 

și agricoli
Din iniția, iva Partidului și cu 

speț nul Ministc- ului Agriculturii In 
comuna LApu nic plasa Ihb • a luat 
ființa o școală, peutru pregătirea a- 
genților veterinari și agricoli l a 
aceasta școala (xirticipă un număr 

Ce >0 eteri, Iii ai sătenilor dia pla- 

lor irrcesa e insatnințiriLv de pri- 
măe,o.i când firma va driirib.l — 
prin schimb — a minț de s i ț .- 
răni mei muncitoare din im.weiurimi

Conrinulndu-și munc. cu aer Laș e 

In conducerea presei de ulei din comuna 
Vinerea ou fost puși muncitori agricoli cinstiți

scle Dobra și llia.
Pregătirea agenților veterinari *i 

agricoli la acvastă școală va aduce 
pe viitor o simțitoare îmbunătățire. 
at.it in domeniul agricol cât ți el 
zootehnic din reg‘unL« celor două 
pmșL

lan. intuiri;, rii ...dr ,!l irla '■ na
Hirr-.a Mzrv v. • r r.-i sa «ră

I Ce . șl v. r «atri
bui In nia-e măsură la a«a lt.« ea 
a antei exți . atari ag.ri l. Se S'.sL

Zilnic ies la iveală tichl «șiije făp- 
tu.te de- exploata rii ța.inimii rr.im- 
citoare. — foștii mvxi> ri ți chia
burii satelor. Faptele I nedemne 
sunt dcmas.a e permanent de tară-

■ «:u. a să a.a cai rsv « r .ns uiiită
>i «‘«ruj crupuri >«r «: 1 U . la
sat e. călăuzite st r- i re |< i tl *i-
pui uc organizații!. . < pa i.1 d la
Uă

In c««m Vinerea, i ța-a r >,a?ie. |* 
presa de ulei caie acum esre na
ționalizată |» In diferi:, vii cșu^.cri 
au reuși: sa «< ințr.-ducă in ctwiduce- 
rea antei prese mai riupi chia
buri ți ui oflțr d. b'«xat Tribu
rile la ăixastă v^s« d< iJri mer
geau p«-«st; admini'!iati«rul Avram 
loan In slrtnsă | cătma cu chla- 
hurii Herlra Nic.«Iar si l aa I as- 
călu. iși acumu'au averi «fin venita-' 

I ri|e pni«ei. Zi ele trecu e tvanizstia 
«ie buză I1 M.R. din c.im. X'ineuea a 
indru: u grupul sindi.al din leali
tate yi a demascat <h aba li je
fuitori. iar in I scul l«ir au font 
puși oameni cins iți aloși din -ându- 
:i!e țărănimii săi ace din c mună.

POPA TRAI AN «orenț v«ri.
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Din câmpul muncii Un larg planele investiții 
la uzinele I. S. S. Hune-

Minerii din Petrila au pornit hotărît la muncă 
pentru realizarea și depășirea Planului economic

doara și o mare sarcină 
a siderurgiștilor

Primul Plan general econo
mic al Republicii Populare Ro
mâne a fost primit cu viu 
■entuziasm de minerii din Pe
trila. După ce au încheiat ul
tima perioadă a întrecerilor 
socialiste pe anul 1948 cu o depă^ 
șire a programului de producție 
de 8,2%. încă din primele zile 
ale noului an, minerii din Pe
trila și-au intensificat efortu
rile pentiu o producție și mai 
unire.

Astfel, minerii din sectorul 
111 — sectorul fruntaș al mi
nei Petrila — au depășit pro
gramul de producție în medie 
cu 22%, cei din sectorul 11, 
cu 8%, cei din sectorul IV 
cu 6%. iar cei din sectorul 1 
care erau rămași sub prelimi
nat, au ajuns acum la normă

Frumoasa depășire realizată 
■de sectorul 111, a fost posibilă 
prin lichidarea rămânerii în 
urmă a grupelor codașe, iar 
acum aproape jumătate din 
grupele sectorului III realizează 
■depășiri zilnice de normă între 
25—85%. devenind astfel 
«țrupe fruntașe.

Pentruca minerii din Petrila

Muncitoare dela filatura „Lupeni“ 
evidențiate in muncă în cadrul 

întrecerilor
In cadrul întrecerilor socia

liste organizate în cinstea zilei 
de 30 Decembrie un mare nu* 
măr de muncitoare dela fila
tura „Lupeni", printr'o bună 
organizare a muncii, prin eli
minarea timpului mort in tim
pul programulu de muncă, 
printr’o însușire mai temeinică 

_a muncii, precum și prin buna 
îngrijire a mașinilor, au reușit

Clubul Muncitoresc din Lupeni

Factor al ridicării cul
turale a muncitorimii 

din localitate
Paralel cu nejbo i a muncă LOpusăi 

în mine, inuncitoiii dela Lupeni duc' 
■a bogată activitate culturala con
cretizată în frumoase e realizări cb- 
ținute în ultimul timp.

Reușind acum să obțină un focal 
propriu pentru C ubul Muncitoresc, 
înființat încă de mult timp în ca
drul Sindiiatului s'au rezervat săli 
speciale pentru șah, ping-pong, bi 
liard și lectură, precum și o sală 
pentru repetiții a corului bărbătesc 
de 45 de persoane și a e.hip.i ar
tistice.

Biblioteca — mult îmbogățită in 
ultima vreme, cuprinzând un total 
de 1680 volume în limba romănă și 
maghiară — a devenit frecventata 
de muncitorii mineri. Aslfel. nu
mai în luna Noembrie numărul ci
titorilor a atins cifra de 480 to
varăși, acest număr fiind mull d - 
akșlt în ultima lună a anului tre

să poată obține succese și mai 
mari în depășirea programu
lui de producție pe întreaga 
mină, e necesar ca grupele 
rămase în urmă dela celelalte 
sectoare să se folosească de 
experienfa grupelor fruntașe 
din sectorul 111, iar celelalte 
sectoare să-și însușească 
felul in care se deslă

Prin construirea unui dispozitiv special 
inițiat de (ov. Kuruți luliu

Muncitorii dela atelierul de tâmplărie al 
minei Lupeni, au mărit randamentul la 
confecționarea manșoanelor pentru repa
rarea țevilor de ramblej dela 10 buc. pe 
om \schimb la 200

Unele locuri rămas* g^alr pris 
extragerea cărbunelui (abataj) sunt 
prăbmi e iar altele sunt rainblcate, 
adia sunt umplute din n ju cu pia
tră [>eitru a nu n* produce prăbu
șirii ce ar dăuna bunei exploatări 
a viralului de cărbune

La mina Lu|reni, un marc număr 
de aba *r,e exploatate sunt ramblealO 
mecanic. Ramblearea mecanică se 
face prin tinpingerea cu aer com
primat prin tuburi de fi r a unui a-

socialiste
să realizeze mari depășiri zil
nice de normă.

Cele mai mari depășiri au 
fost realizate de tov. Deme- 
ter Vilma cu 97%, Vilean 
Maria cu 81%, Racz Illisa- 
beta cu 61%, Străineanu 
Olivia cu o0%- Kovacs Ve- 
conica cu 45,5%, Florincaș 
Aurelia cu 43%, etc.

Gh. Munteanu, coresp. voi. 

cut. Ci.itul cărților din bibliotecă, 
a dat rezultate cu atât mai bune cu 
cât este îndrumat de bibliotecarul 
care da Cărți patrii ite fiecări i ce
titor, controlând în acelaș timp și fe
lul in care cele citite au fost însușite 

Un alt aspect pozitiv al mun.ii 
culturale, îl constitui* turne le intre- 
prinse în întreagă Valea Jiului de 
echipa artistică a minerii ar din Lu
peni și în special, turneele făcute*' 
in satele mai izolate ca Băibăteni, 
Uricani. etc., care până acum n’au 
fost vizitate de nici o formație ar
tistică, fiind lăsate in întuneric. < 

In aceleași sa‘e. un timp îndelun
gat. caravana cinematografică a Cio
bului Muncitoresc din Lup r.i a rulai 
filme educative contribui ?d la o- 
pera de cultura'izare a țărănimii 
munsitoare.

șoară munca în ansamblul ei 
la sectorul 111

In felul acesta, minerii din 
Petrila vor putea obține suc
cese și mai mari în realizarea 
și depășirea Planului general 
economic, menit să grăbească 
înflorirea Republicii Populare 
Române și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncit.

buc. pe om\ schimb
mestec de piatra măcinată țxamânt 
și apa.

Prin frecare continuă de către pia
tra și plnilntul Împins In abataje, 
tubul de fier se dfeazi și »e 
vțxarge. Pentruca munca să nu su
fere, deoarece de ramblearca abata
jelor exploatate depinde buna ex. 
ploatare mai departe a stratului, 
spărturile țevilor «unt acoperite cu 
niște inanșjanc sccb te din lemn de 
brad, care sunt legate strâns pe 
țiavd cu șuruburi, urmând >a după 
ramblcarea abatajului, tuburile sa 
fie schimbate.

Pcn iu cont, cțlAnaiea m.inșeine- 
lor din lemn de b ad necesare rq>a. 
rarii lubu i|ur in timpul fumț onării. 
piuă nu de mult erau nev sa i mat 
mulți muncitori deoarece un om i u- 
taa lac- in timp de 8 orc numai 
10 bucăți.

Prin conficț onarva unui di-cozi- 
liv cu cutii Si-mîrotunil montai la 
s rung. ini iat de t iv Kuruti luliu, 
maistru |a atelierul de tiin[ | nie 

de pe lingă mina Lupeni, un mun
citor poale executa acum 200 b - 
câți rninș ane în timp de 8 < ie r. a- 
lizându-se astfel o impwrtantă ac no 
mie de timp și de b a(c de munca 
iar_manșoanele confecționate cu a- 
* est oispizi iv sunt mult supe i aie 
celor făcute cu mîna.

N. GARBOVEANU core.p. v..l

In cadrul întrecerilor dintre 
notariatele plasei Baia de Criș 

Notariatele Baia de 
Criș și Țebea s’au 

situat în frunte
In cins ea primei aniversari a 

Republicii P ipulare Române, dove
dind noua atitudine de muncă in
trodusă in aparatul de Stal nota
rialele din plasa Baia de Criș s'au 
provocat la întrecere în muncă di la 
da a de I f.eteirbrie 1948.

Punctele principa e ale întrecerii 
au fost: citirea și discutarea artico
lelor de fond cin ziarul Scânteia’’ 
în fiecare dimineață. în afara orelor 
ue serviciu cu paticiparea întregu
lui personal administrativ; studie
rea capitolu'ui I și II din Istoria 
Partidului Cj.nunist (b) al l'.R.S.S.; 
reducerea absențelor și lichidarea 
întârzierilor la serviciu; rezolvarea 
tuturor lucrărilor la termen; siste
matizarea muncii de birou nrin al
cătuirea planului de lucru; tezclva- 
rea problemelor locale fără ajutor 
sau intervenție la plasa decât în 

| cazuri deoscb.te precum și orna-

Nu mai mult dcclt ac ucu citiră acil.r
UMi’de de Ejer din Hunedoara a- 

pus in lun.țiune doar un »tnJ 
gur furnal, mpt tarele Stern □> Mar» 
ti a abia produceau șt laminoare la e. 
rau in s agnare. E unul din sutele 
de cuuri Situația din trecut a I » 
kiuelur dela Hunedoara c iapubllă 
tulu-1 de a d.linl o anume peritie 
a celor care condu, cau In u _ul tara 
poiipe carau«rizata și prin jisint - 
Ic» țața dc desv illarea industriei 
grele in general șl celei a artl.ro
toare sla ului In sțx.lal ți mal mult 
caracterizata prin fațlșa rnita ujc re 
a airesu dcsvultăii

Cauze e aceatea alitudi i a v - 
■auțllur din trecui sunt iun. >.uli» 
bute acum. Le putem gasl in i,- 
terefe|e burgheziei dela n. 1 in «le 
imper.aiș iior cât șt jn stat mul 1 r 
de producție dc»u t-nizai Acum 
in»â — așa Ju|«a cum arata Le
gea patru p anul Cuenorxl Li n 
mic* — volumul de prodrie dlu 
siderurgie va tt maiit considerabil

I fata de anul trecui; cu J5 li suta 
la fontă, cu 16 la suta U otiluii 
Siemens Martin cu M ia sula la 
laminate finite etc.

.na» mult oțel inseamna msi mul a 
pâine, c un ades ar verificat și Pla
nul economic general prevazmJ o 

I creștere a producți i in slduur.ic 
duce ImgUcit la o c talere a stan, 
dardului de viața a cel ,r c uui.- 
cesc.

Dar,,,pentru asigurarea realiză i 
producției de mai sus pv-nt.u a 
Lărgi bir» tehnică de desvolUre a 
ii eripțjiei a care c eș'ire deter
mină in multe privirile prefacerea 
si desvultarea întreg, 1 e. nn nli a< 
R P R sr vor < xe uta Lunarii, de

' 'tir Imcdral in .■< st ( lan dc 
investiții in iccen devv -llv ii 1 I. 
re af a și inii uri aurul centru st. e< ur
gie din |udi|ul nistru. Urinele I.S.S. 
Hum-Jcara Cele tr.i secții t.li i- 
paie ale acestor uzine vor fi mult 
n.aiite pin ni construcții ți i.- 
nov ări.

A-. ,el furnalele imite 1 și 2. ur
mând a li puse in funcțiune tu

■ '«t -in vor ti ric n-trilP, marin-' 
d .- i se <i cepnci'alea cuinsLlațn 
neve. înccpându-sc t t odată si re * 
construcția furnalu ui nr. 5.

Paralel cu a.vasta se t r c nslri.l 
rezerve de mașini suflante multe din 
cele existente până acum fiir.d invr- 
clu;e. gv va începe c înșiruiri» i 
sta^aț'llor de agi rine a e a n in reu-

nlor ți uarbuncliii din du- c î*
tatea dc a inlatu « lâcidcrile ue 
lira tril p.luri In 4rrși ar va ap ■ 
cei puțin U aublu capsei lalea p .1 
toaielor de minereu toate acea ea, 
con, urând la buna abmen are al 
funcționare n >rmalâ a numărului 
capacității ap rite ■ furnalel<<.

I a 11 S.M se va mari caradtal f 
și se vor i*e instrui 2 cin cură ..ral 
Siemens Martin La are asl »,c ie 
»e vor pune in construi (te altr di ua 
cur* oare

j», (Tenia se v r inceție Iu, a- 
'llr » . ins miri d. ! n -ui larr.l-
noare pentru tablă de gTosimi nd,- 
locil ci profire mlihoi

Jrețvidiarva capacit.ții ie pi ah, »* 
Ve a l zlfrel r I - ' Huned a a. 1 -

i_ă largi» a a; a i iții de liana, rt 
a - A*I u fera e (KOpril 4 a um cMa, 
mull congestionat.

Și o faobleniă ,are la Hune • 
eț e neț aculă cu I, ale ca pnș 
construirea in (sari a mulul • <ș 
muncii ioc s'a lnșit spre rea ivar a 
el — ivoblema cadre or perman ș 
de muncitori caiirtcațj va gaai io- 
lr*o mgsu.a desfega ea (*in lărgi
rea lixuintelcr nt-mcitoreșll ofeitij 
totodată condiții mal bune dc vi»|a 
muncitorilor de al i

R .i Ir,ca ț« nru P.aruJ G »e | 
Economic, ini iau de P M R. I ri

nele 1 S-S Hunedoara vi.r mrege 
pe cal. -’ u ei d. svoltâri nei cu
te de ele a capacităț i lor de p o- 
uuclii < .ut b ilnd la progresul 
rrrial al <i nomii-l luașiir

întreaga muncitorime deja Hum- 
î iai.. ,o< .i.jm in f; v -JrcUii i . t 

care txbot-s, Itadusi ia realii.,4
Plana! gelul al ce (-J xiiK ie u e-

1 ■ S.ra.ție va tr.bal divizai in lr.;re- 
prrndei, o s ară cit n ai Urea.
Acestr dlvizluri v .ir fi 1a yr dj 
lor (ăanuri anuale al. se rii.ar -/ 
chiar a|e fi arui murei; r in pa. e 
Mab'ilr.du-sl obirctlv. c nc ete .te 
munca știind ce au d fîcut . c 
un an (< o tuna px o ,-i, orere- 
nizaț.a dc parii J va trib 1 •-■ i .- 
diurne >i să n. b lizeze la munca pe 
toți c ei ce muncesc in aceasla 1 - 
trcprindere ca aceste Obiective -a 
Le nu nj.nai atinse, ci dep e 

Exemplul oamenilor s^vieti 1 ca e 
cu atâta horârire muncesc pentru v. 
deplinirca inainte de termen a p a- 
nului cincinal pos.belic tn bue u 
fie un nu exemplu penm muncit ru 
dela IS.S.

f kasc-meni oțelarii proniei in re- 
pnnderi decorați a,um cu .Ordinul» 
Muncii” ca semn de p.e 1 r a e 
forturilor depuse pot ți Jr(bue si 
constitue un »xemț4u pent-u tovără
șii lor de muncă prin lupțș ,« Ci , 
o duc pentru o producție mai mare» 
mai bună ți reduci rea timpului «e 
turnare a sarici r.

încadrați în întreceri s.xialiyte _ -
a căror organizare mai temeinică va 
trebui sa fii- O sarcina de frunte 
a organizat ei de par ij _ , u c „ 
Știința krmă — născută .in r<a- 

lizările dc până acum — că pir 

munca dusă cu abnegație ri« e 
forturi neprecupețite vor înlătura 
orice piedici conșticnți că prin mur., 
ca fiecăruia in pan, și a lut ,r r 
la un loc vor contr.bui la bunăstare» 
întregului fxipor mun.itor aș* on 
au făcut până acum cu cinste f.nă 
sarcinii u pe care Partidul !e.a tra
sat, muncitorii dela Hunedoara vor 
trebui sa duc* la bun sfârșit -g 

marea sarcina de acum: realizar, a 
și depășirea planului da prod-j. i? 
șl de construcție fixat prii l( a 
pentru Prenid Gene al Economic

H N. I OREkm;

■nenta ea 1 cduril r de primărie cu 
tablouri și lozinci înființarea zian - 
lor de pe.ele și activizarea lor La 
iiecarv notarial.

Din cele 7 notariate aflate in în
treceri notariatele Baia Je Criș ți 
febra au fost clasificate primele.

Printre părțile negative in ceea 
ce priveș c organizarea acest, r în
treceri s'au semnalat mica impor
tanță acordată studiului individual, 
cititului colectiv și gazetelor de pe
rete precum și lipsa de control al 
desfășurării lor din partea preturii.

Desfășurându-sc intr'un sector de 
munca în care asincma întreceri 
s’au organizat până acum prea pu
țin intre, e ea in muncă in care s'au 
angrenat notariatele din pl. sa Baia 
de Criș con.tilua o inițiativă demnă 
de urmat.

M. POPOVI '1. 
corv'p. vel.
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Numai in ulimele sase luni ale anului 19V8,
arata proclamația, forțele populara de eliberare 
chineze au flistus i74 divizii ale Kuomintangului

Proc'emeția C. C. al Partidu ui Comu
nist Chinez cu prilejul Anului Nou

Marea Britanie desfășoară 
manevre militare la granița 

Statului Israel

HONKONG, 5 (Rador) 
Cu prilejul Anului Nou, Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez a publicat 
o proclamație în care se spune 
că Partidul Comunist Chinez 
este hotărît să ducă până la 
capăt lupta de eliberare a po
porului chinez

Proclamația demască ma
nevrele politice ale Kuomin
tangului și ale patronilor săi 
americani, arătând că Ciang- 
Kai-Shek înfrânt pe câmpu-

Âutoritotea lui Gcng Koi Shek 
odene s~uduitci chior în 
rândurâle partizanilor sâi

3HANOHAI, 4 (Rador). — Fră- 
taîatirile politice din China Kuo- 
tninlangului arată că autoritatea lui 
Clang-Kai Shek chiar asupra parti

Abrogarea ligii antimuncitorești Taft-
Harthy cerută In

WASHINGTON, 5 <Ra- 
dor) Marcantonio, deputat 
laburist american al Statului 
New-York, a declarat co
respondenților de presă, că a 
prezentat Congresului, care s'a 
deschis Luni, proectul de lege

Forțele democrației și ale so
cialismului cresc și se întăresc

(Urmare din pag. I-a) 

deasemenea eroic pentru independen
ta lor. '

Chiar și în S atele Unite ale Ame- 
ricii, această țară devenită după 
prăbușirea agresorilor fasciști cen
trul reacțiunii mondiale, înfrângerea 
candidatului repub ican Dewey, cir 
prilejul alegerilor prezidențiale, a 
arătat că majoritatea poporului a- 
■nerican respinge un program ae aj 
gresiune imperia istă și de stabilire 
a unei dictaturi fățișe și brutale a 
capitalului monopolist.

Astfel, anul 1948 a confirmat în 
întregime cuvintele tovarășului Stalin 
•u privire la superioritatea forțelor 
păcii față de forțele războiului, a 
forțelor democrației și socialismu
lui față de forțele reacțiunii și im
perialismului.

In pragul anu’ui 1949, lagărul anti- 
imperialist și democratic privește 
viitorul cu încredere. Noi știm că 
imperialiștii nu vor ceda pozițiile 
lor fără să lupte.

Dar nci trăim într’o epocă în 

rile de luptă încearcă să pro
voace confuzie.

In încheere proclamația arată 
că armata populară elibera
toare va trebui să-și perfec
ționeze metodele de luptă 
pentru a continua cu succes 
olensiva împotriva clicii tră
dătoare, în Iruntea căreia se 
alfa Ciang-Kai-Shek-

Numai în ultimele șase luni 
ale anului 1948, arată pro
clamația, forțele populare de 
eliberare chineze au distrus 
174 divizii ale Kuomintangului’

zanilor săi este profund Zguduită.
Cu ocazia Anului Nou Ciang-Kal- 

Shek a făcut o declarație în care 
deși recunoaște situația disperată a

Cong esul am rican
privitor la anularea complectă 
a legii antimuncitorești Taft» 
Hartley și la restabilirea de» 
plină a drepturilor sindicatelor, 
care au fost încălcate de a» 
ceastă lege.

care, după cum a spus tovarășul Mo- 
lotov, „toate drumurile duc la co
munism”. Forțele clasei muncitoare 
și ale întregului lagăr democratic 
vor crește pe ?i ce trece tot mal 
mult, pe când forțele lagărului im
perialist slăbesc tot mai mu't. Fes- 
voltând și consolidând succesele ob
ținute in anul ce s'a scurs, întă- 
ruidu-și rândurile pe p an ideologic 
si organizatoric, căutând să realizeze 
o închegare din ce în ce mai mare 
a tuturor forțelor democratice și pa
triotice ale popoarelor, partidele co
muniste și muncitorești vor ridica și 
mai sus steagul luptei pentiu liber
tatea și independența națională a ță
rilor lor, vor lupta cu și mai multă 
hotărire împotriva oricăror denatu
rări a teoriei marxi-m-leninismului, 
împotriva manifestărilor naționalis
mului burghez, pentru întărirea in
ternaționalismului proletar, pentru 
rciul conducător al clasei muncitoare 
și al par.idului el, partidul comuJ 
nist, în lupta pentru triumful for
țelor demcc a iei și socia ismului tu 
lumea întreagă.

armatelor sale, afirma că va con
tinua ;a/b aiul

Siinul an cu a iă tă declarație răz
boinică a lui Clang-Kai Shek. Con
siliul Muniiipial al orașului Shau. 
ghai a adresat prin radio un apel 
foiț |or popu’are cliir.ezi soliei ând 
pacea fn nume e cel' r 6 n ilioane <‘e> 
lucii oii ai uiașului

Trupele olandeze comit 
asasinate în massă în rândurile 

populației indoneziene
HAGA 5 (Rador). - După 

cum anunță unele ziare olan
deze, postul de radio republi
can clandestin din Java a co
municat că trupele olandeze 
au comis asasinate în masă 
în rînduiile populației civile la

Mișcarea națională 
de eliberare din Asia
devine dinceîn ce mai periculoasă 

pentru interesele capitaliștilor 
britanici

LONDRA 5 (Sador) —Ma
rile companii de transport a- 
rată nelinifșea cercurilor im- 
perialisfe engleze față de în
tărirea mișcării naționale de 
eliberare din estul Asiei.

Astfel, în raportul său anu
al, directorul marei societăți 
engleze Harrisens and Cross- 
field, a făcut un sumbru tablou 
al „situației intereselor brita
nice", din această parte a 
Asiei.

El a arătat că situațiaj din
Birmania poate fi considerată 
ca dezastruoasă pentru co
merțul anglo-american, ca ur
mare a luptei populare revo
luționare împotriva imperialis
mului,

In special înaintarea rapidă
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TEL A\ IV 5 (Rador). — 
Un purtător de cuiănl al gu\< r 
nu ui statului Israel a declarat 
ca după anumite informțuni 
Marea Britanie iși întărește in 
mod considerabil trupe'e din 
Orientul Mițlociu.

Trupe și arme sunt trans
portate pe eale maritima.

Yockyackarta, Madiun și Asa- 
viu.

Agenția AND transmite 
că tribunalul militar olandez 
din Madiun, a condamnat la 
închisoare dela 10 la 20 ani 
un număr de 18 patrioți.

a armatelor populare chineze 
provoacă îngrijorarea capitaliș
tilor, Situația din China era 
proastă, dar acum a devenit 
catastrofală, declară directorul 
marei întreprinderi de comerț.

încetarea atribufiunilor 
caselor de pensii și 

fonduri pentru salariat»
BUCUREȘTI, 5 <Rador) 

Ministerul Muncii și Prevede
rilor Sociale aduce la cu
noștință că potrivit dispozi» 
țiunilor art. 19 din Legea nr. 
10 pentru organizarea asigu
rărilor sociale de Stat, insti" 
tuțiile de orice fel, inclusiv 
casele și fondurile particulare 
de pensiuni, care aveau de 
scop acordarea de pensii sa- 
ariaților au fost desfînțate în

cepând din ziua de 1 Ianua
rie 1949-

In consecință, casele și fon

Purtătorul de cuvânt a de
clarat apoi că este prevăzută 
dep'asarea unor unități bri

tanice din zona canalului Su- 
ez spre frontiera palestiniană— 
egipteană"

., In afară de aceasta. — a 
adăogst el — in Tripolitania 
se desfășoară actualmente ma
nevre indenl.ee cu cele dela 
coasta Palestiniană".

Purtătorul de cuvânt a în
cheiat spunând că ..asemenea 
acțiuni urmînd unei campanii 
de presă îndreptată împotriva 
stalului Israel, provoacă îngri
jorarea poporului său

ȘTIR» SCURTE
Grecia Liberă, 5 <Ra« 

dor), Guvernul democrat pro
vizoriu a publicat un decret 
prin care se înființează ordi
nul „Grecia L.beră”, Acest 
ordin va fi decernat pentru 
merite excepționale în lupta 
de eliberare a poporului grec-

Din Jakarta se anunță, că 
trupele olandeze, continuîndu- 
și înaintarea în Sumatra, au 
ocupat localitățile Padang, Si- 
dinpuan, Padra, Alam, Lublu- 
cinga.

Ziarele anunță că indone
zienii opun o rezistență dîrză 
în partea occidentală a insulei 
Java. In ultimele două zile 
trupele indoneziene i-au ata
cat pe olandezi în diferite re
giuni.

durile de pensiuni pentru sa» 
lariați nu vor mai face în vii
tor nici o reținere din salarii.

Deasemenea, nu vor mai 
face nici un fel de plăți și nu 
vor acorda pensii sau ajutoare 
cu caracter de pensie, acestea 
urmând să fie achitate potri
vit normelor ce se vor fixa 
de către Ministerul Muncii și 
Prevederilor Sociale.

Abaterile dela prezenta, vor 
ti sancționate conform dispo- 
zițiunilor art. 32 din Lege.
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