
întărind vigilența de clasă

Să descoperim și să zădărnicim la 
timp ac|iumle criminale de sabotaj 
și desorganizare a producției

Planul Economic de Stat țe a 
nul l‘H9 a pus in I ița oamenilor 
mumii din Valea Jiului „aici 1 de 
vnuaie și dc maie rasj undeic. prin 
a cai >r iudij iulie vum pu.ca f .ce 
un |*us maie spic iauiiiea unei 
vieți mal bane jvntiu txi ce muu- 
ocse. penlru infapluiica orânduirii 
auclallsle In țara noastia Iu c drul 
acestui Plan cantitatea de cubune 
•e urmează sa fie c-xliasS Iu anul 
1910 din minele Vali Jiului va 
trebui sa inlreaca cu 15 la sulă pe 
cea extrasă In anul 1948

Pentru îndeplinirea acestei .ici 1 
muncitulimea exploatărilor carboni
fere a țxiruit cu avânt ia munca 
pe baza de întreceri socialiste, iii 
cadrul cărora iu primele săptămâni 
ale anului curent s’au obținui suc
cese remarcabile: minerii din Pe- 
trila au depășit programul cu 9 J 
la sula cei din Aniiioasa cu 7,2 la 
suta, cei din Lupenl iu 4,9 la sulă 
iar pe cei din Lonea ii despart 
doar J procente de atingerea pro
gramului. la piui ca numărul gru
pelor angieria.e in întrecere crește 
necontenit este o garanție ca mi
nerit din Valea Jiului vor obține 
in curând succese și mai maii in 
lupa pentru supraindcpliniiea Pla- 
nu.ui.

Insă minerii din Valea Jiului mai 
au inca linele greutăți care înfrâ
nează efortul lor pentru o producție 
mai mare, greutăți care necesita a 
fi grabnic in.a.urate. Zilele trecute, 
la puțul principal al plinei Jleți- 
Lonea, pe care se scot vagonetele 
cu cărbuni din mina, s’a produs 
un acudeni: lagarul fusului pe caic 
e montata roata care conduce ca
blul ce trage colivia cu vagor.cte din 
mină, fiind uzat nu a fost înlo
cuit, deși mecanicul însărcinat cu în
treținerea instalațiilor puțului i a fă
cut o revizie cu câteva zile înainte. 
Din aceasta cauza, fusul a continuat 
să se învârtească pe cutia de fantă, 
până ce un muncitor a observat 
că roata pe care circulă c-bltl de 
extracție nu mai funcționează in po
ziția normală. Renicd crea acestui 
defect a necesitat 10 oie de muncă, 
timp în care pe acel puț n’a fost 
•cos nici’un vagonct de câibunc. 
Numai la puțin interval după acest 
Xccideat. la alt puț al nunei l.o- 
nea s’a produs un alt neajuns. Va
gonetarul care a legal un convoi de 
vagonele penlru a fi tras de loco
motivă, spre abataje, nu a legat 
bine un vagonct din mijlocul con
voiului Când locomotiva a pornit 
ou trenul, jumătate din vagonete 
au alunecat spre puț, în care au că
zut mai multe, împiedicând astfel 
bunul mers al transporturilor în a- 
cel sector pentru mai mult timp

Poporul sovietic se pregătește să come 
moreze împlinirea a 25 de ani dela 

moartea marelui LENIN
MOSCoVA 15. Rador — 
Peste câteva zile întreaga U» 
niune Sovietică va comemora 
împlinirea a 25 ani dela moar» 
tea marelui LENIN

Poporul sovietic păstrează 
cu sfințenie amintirea Interne» 
ietorului Partidului Bolșevic și 
al primului Stat Socialist din 
lume. In toată țara, în orașe 
și sate, în întreprinderi și in» 
stiluții, în școli, colegii și u» 
nități militare, se organizează 
conferințe și discuții consa» 
erate vieții și activității lui 
VLAD1MIR ILICI LENIN, 
precum și victoriilor câștigate 
de poporul sovietic în cursul 
ultimului sfert de veac, sub 
conducerea Partidului Comu» 
nist.

Palatele de cultură, clubu»

Aniiioasa. un cablu Ic le
la ca legatu a Intre ni ara 

c

Iu mina 
tonic care 
de iau b caic ți un alu.jj in 1 
de lauibieaje, a fost gcll ru| t. 
iu mina Aniiioasa, iu una d n 
lele ticculc vizitiul 'RaseU, iu 
-a mcarga cu 10 metil Înaintea 
lului cunfoi in i cguhlur dc 
gurauța in nuna — mergea 
tr’unul din vagoiiclele convoiului 
expunând astfel la accident cal il 
și Heliul remorcat

Astfel dc .iniei incidente” cum 
sunt socotite de unii, produc pe 
dici mari in buna desfășurare a 

de cai buni Ele 
muiieitorilor lio- 
cu o productivi-

lermen 
iul .Iu.

ii I sur)

muneii in minele 
înfrânează efortul 
larițl de a munci 
tale ridicată

Aceste .accidente întâmplătoare” 
care I1U sunt deloc întâmplatoaie, 
sunt In oțKizîție cu efortul muncito
rilor care muncesc cu elan pentru a 
îndeplini Planul înainte de 
De aceea trebuesc grabnic 
rate

Pentru lichidarea acestor 
grave care se indeiltifici cu acțiu
nile dc sabotaj fiecare muncitor, 
care clin comoditate, lipsa dc tl.i- 
cipliua sau delasaie, produce ase
menea tmburăii in producție. Ire- 
bue să ințeleaga că acest fel de 
a-și îndeplini sarcinile înfrăneaz r 
progresul lui 4 al celor mulți In 

trebue ti ezit 
munca 
trebue 
bunul 

Sau de

om al muticii 
de răspundere pentru 
îndeplinește. Fiecare 
răspunzător pentru

fîecaie 
simțul 
ce o 
să fie
iners a'l muncii jn sectorul

Co.itu.uare în pag. 2 a

Inlr’un cadru festiv, în prezența Biroului Județenei 
P. M. R. Valea Jiului, a conducerii sindicale 
locale ji a Prefectului Județului

Duminică a avut loc înmânarea 
decorațiilor ,,Ordinul Muncii** și 
„Steaua Repub icii Populare Ro
mâne**,distinșilor din Valea Jiului

Duminecă 16 Ianuarie, a fast zi de sărbătoare pentru mun
citorimea exp toată-Hor carbonifere din Valea-Jiului. In sala mare 
a Clubului Sindicat. Gbeorgbe Apostol ’ din Petroșani, în pre
zența tov Crainic Roman, secretarul Județenei P. Ai. R. Valea- 
Jiului, Alaria Sârbii, deputat de Hunedoara și secretar adjunct 
a! Județenii P Af. R, Valea-Jiului. Tericeanu Gbeorgbe membru 
în Birou! Județenei P. Ai. R. Valea-Jiului, Grigoraș Constantin, 
prefectul județului Hunedoara, a Biroului Consiliului Sindical 
Valea-Jiului precum și a unui marc număr de fruntași în pro
ducție, a avut loc festivitatea înmânării decorațiilor conferite de 
guvern fruntașilor în producție 
Valea-Jiului, cu ocazia zilei 
a zilei de 3o Decembrie 1Q4&

rile și bibliotecile organizează 
expoziții consacrate lui Lenin. 
Peste trei mii membrii ai or» 
ganizației de Partid din Mos» 
cova vor prezenta rapoarte 
consacrate lui LENIN. La 
întreprinderile din Celiabinsk, 
două mii de activiști vor vor
bi despre activitatea revolu» 
ționară a Marelui Conducă» 
tor al poporului muncitor.

Muncitorii bătrâni împăr» 
tășesc tineretului amintirile lor 
despre LENIN. Zeci de mii 
de membri din bazinul Do» 
nului, au ascultat conferințe 
cu subiectele: LENIN DES» 
PRE ÎNTRECEREA SO
CIALISTA”, MAREA 
PRIETENIE DINTRE LE» 
NIN ȘI STALIN"

Continuare în pag. 4 a

4 Miercuri, 19 Ianutrie 1949.

1‘roltlarl din toah /Orile uni/i-t'J

pagini 4 lei

I IL1NED0 \RA (Prin telefon 
dela corespondentul nostru) 
Luptând cu holărîre pentru 
îndeplinirea și depășirea Planu
lui tconomic sub lozinca . 3 
șarje în 2+ de ore, oțel de 
calitate", in prima jumătate a 
lunci Ianuarie oțelarii hunedo- 
reni au depășit producția de oțel 
fixată prin Plan cu 7.5%

Acest împoitant succes se 
datorește eforturilor permanente 
pe care echipele dela cupto- 
rele Oțelăriei Siemens—Mar
tin le depun zi d« zi pentru 
scurlatea timpului de elaborare 
a șarjelor, precum și a ope- 

— 'Ziua AI uncii — și 
aniversare a R. P. R. 

ce tov. Fericeanu Ghe- 
deschis festivitatea, a 

Grigoraș

din exploatările, carbonifere din 
de 1 Alai
— prima

După 
orghe a 
luat cuvântul Iov. 
Constantin, care a arătat că la 
chemarea Partidului Muncito
resc Român și a guvernului, 
marea ma|orilate o muncitorilor 
din Valea-Jiului. au muncit cu 
elan pentru a da țării cât mai 
mult cărbune, aducând astfel 
un mare aport în lupta pentru 
câștigarea și întărirea pozițiilor 
politice și economice de către 
clasa muncitoare din țara noa
stră, penlru întărirea și des- 
voltarea Republicii Populare 
Române.

Printre minerii Văii Jiului 
— a continuat vorbitorul — 
se află o serie de muncitori, 
care — sub îndrumarea P. M. 
R. și stăpâniți de un puternic 
elan de muncă au dat dovadă 
de un înalt spirit de devota
ment. de exemplu în lupta 
penlru o producție mai mare 
și mai calititativă. Guvernul 

i B.
Conlinuare în pag 3-a

de

□in ultimele 4 
pe deplin suc-

durata limpu-
5 orc >i 30

ra|ttlor legale de producția 
oțel

Rezultatele 
zile oglindesc 
cesele obținute de oțelaru hu- 
nedoreni in aceasta direcție. 
In ziua de 13 Ianuarie echipa 
primtopitorului Brassay Dtom- 
sie care lucrează în schimbul 
III la cuptorul I. a elaborat o 
șarja in 5 ore și 15 minute, 
deși ’lov. Brassay este primlo- 
pilor numai de două luni. In 
ziua de 15 Ianuarie echipa 
primtopitorului Andruț care 
lucrează în schimbul III la cup
torul Nr. 4. a dai o șarță in 
4 ore și 40 minute, iar in ziua 
de Io Ianuarie echipa tovară
șului Boja Gheorghe care lu
crează în schimbul I la acelaș 
cuptor, a redus 
lui de șarjare Iu 
minute.

Cu acetaș 
și macaragiu dela O.S.M. penlru 
reducerea timpului de încărcare 
a cuptoarelor. Rezultatele cele 
mai irumoase au Est obținute 
de tov. Roșu loan din schim
bul II, care in ziua de 15 Ia
nuarie a reușit să încarce cup
torul Nr. 2 în 45 minute în loc 
de 2 ore și jumătate cât se 
făcea înainte. In ziua de 14 
Ianuarie, tov Fereau decorat 
cu ,,Ordinul Muncii" clasa III, 
a încărcat acelaș cuptor în 50 
minute.

Succesele zilnice obținute în 
muncă de oțelaru hunedoreni. 
dovedesc hotărârea lor cu care 
au pornit la muncă pentru su- 
praîndeplinirea Planului Eco
nomic.

avănl luptă

In cadrul unei organizații unice, revoluționare

Tineretului din R. P. R. i se deschid perspective 
noui de munci și lup ă

Șr dința Comitetelor Județene a organizațiilor de tinerel din Valea Jiului

Zilele trecute a avut loc la Petroșeni 
in cadrul F. N. T D R ședința 
Comitetelor Județene a tuturor orga
nizațiilor de tineret din Valea Jiului, 
afiliate Federației.

Ședința a fost prezidată și deschi
să de Tov. Kovacs Pius. membru 
al C. C al U T. M. și secrelar al 
Org. Județene U T. M Valea Jiului, 
care, subliniind însemnătatea ședin
ței. a arătat că ordinea de zi cu- 
prindei raportul Consiliului Județean 
F N.T D R. asupra muncii depuse 
ir anul 1948: prelucrarea Rezoluției 
Ședinței Plenare a C. C. al P.M.R. 
cu privire la activitatea Partidului 
in rândurile tineretului și citirea 
Apelului adresat de C. C. al U.T M. 
tuturor organizațiilor democratice 
de tineret din R P, R. ; discuții 
asupra rezoluției: supunerea spre 
confirmare a Comisiei Județene de

Scrisoare adresata lui 
Stalin de către cel de al 
șaptfclea Cungres al Par
tidului Comunist (b) al 

Tadjikistanului
MOSCOVA. 16 (Rador> Toate 
ziarele publică scrisoarea adresată 
ui STALIN de către cel de al 

șaptelea Congres al Partidului 
Comunist <b> al Tadjikistanului.

Bolșevicii Tadjikistanului, se 
arată în scrisoare, au venit la 
congresul lor strâns uniți in jurul 
Comitet uluiCen trai leninist-stalinist 
al Partidului Comunist <b> al Uni
unii Sovietice. In cei opt ani care 
au trecut dela cel de al șaselea 
Congres al Partidului Comunist 
<b) al 1 adjikistanului, Republica 
a repurtai succese in domemuf 
economiei și culturei.

In anul 1948, Republica Soci
alistă Sovietică I adjika a fost 
prima dintre Republicile cultiva
toare de bumbac, care a îndeplinit 
planul de strângerea recoltei de 
bumbac In 1948 TadjiLsianul a 
depășit sarcina pe care trebuia să 
șl-0 îndeplinească păi i la sfârșitul 
planului cincinal, aoicâ până in 
1950, atât in cc-eace privește 
mărimea recoltei, cât șl culesul 
acestuia Multe ramuri industriale 
ale Republicii, nu numai că au atins 
dar au și depășit nivelul de pro
ducție de dinainte de război, iar 
acea ramură atât de importantă 
cum este industria textilă, a aiins 
nivelul de producție prevăzut pen
tru anul 1950, Starea materială 
a muncitorilor Republici Socialiste 
Sovietice Tadjice se îmbunătățește 
necontenit.

După cum se arată în scrisoare. 
Congresul a pus în fața organi
zațiilor de Partid sarcina de a 
îndeplini planul cincinal industrial 
odată cu aniversarea a 20 de ani 
de existență a Republicii Socia
liste Tadjice, adică la 15 Decembrie 
1949 și să dea țârii mai multe 

| metale colorate șl metale rare, 
I mai mult cărbune, petrol, bumbac, 
I mal multe produse alimentare și 
' industriale ușoare și locale.

Unificare și trimiterea de moțiun 
către C. C. al P M. R, și Comisia 
Centrală de Unificare.

Inlr’o atmosferă plină de entuzi
asm. întreaga asistență a aprobat 
prin lungi aplauze următoarele mo
țiuni :

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITO

RESC ROMAN
Activul Județean al tutun r Orga

nizațiilor de tinerel, adunaț’ azi 14 
Ianuarie a c. in adrul unii ședințe 
de prelucrate a Rezoluției CC. 1 
P M R asupra aciivltății Partidului 
lui in rândurile tineretului Iți ia 
angajamentul, sa muncea că cu ho- 
tărire in spiritul luptei gloriosului

Continuare in pag. 3-a
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PAG IN A CULTURALA
La Teatrul Popnlnl din Pctroșeai se repeta 1 a Petroșeni

Nepoata lui »Conu Cutare» 
engrosist sau fabricant, s'a hotă- 
rît să se facă artistă. .. avea 
«talent» și unchiul cunoștea pe 
directorul teatrului cu care era 
coleg de afaceri Că habar n'avea 
ce înseamnă teatrul și arta, asta 
n'a împiedicat o să aiba succes 
la debut. Burtăverzimea snobă 
care a aplaudat-o nu știa nici ea 
mai mult/ piesa — din care n'a 
înțeles nimic și nici nu avea ce 
iă înțeleagă — au caraclenzat-o 
ca «nostimă», iar pe maimuțăre
lile «artistei» au lipit eticheta pe 
care scrie «talent de vedetă».

Cele spuse mai sus corespund 
realității, numai dacă arătăm că, 
în timp, se situează cu câțiva ani 
în urmă, cârd sub pavăza regi
mului ei de exploatare, burghezia 
se încânta de propria sa decădere, 
când adevăratele producții artistice 
erau considerate «periculoase», 
poporul stătea în întureric și arta 
«pură» semăna peste tot otrava»i 
reacționară.

•
Când un suflu nou de viață 

s'a statornicit în țara noastră și 
zorii unei lumi mai bune au în
ceput să lumineze drumul celor 
ce muncesc, uniți sub conducerea 
Partidului lor de avantgardă — 
asemenea artiști și arta lor s'au do
vedit de mult depășiți de istorie.

Așa a luat fdnțâ leatrul 
Poporului din, Petroșani

Poporul cerea o artă nouă care 
să-i reflecte truda și năzuințele 
lui, inspirată din viață și pentru 
viață, cerea artiști adevăreți, care 
să joace teatru pentru masse șl 
să fie legați de ele-

Satisfăcând aceste nevoi, a luat 
ființă Teatrul Poporului din Petro
șani, cel mai înalt for de cultură 
din județ, având sarcina de onoa
re și plină de răspundere, de a 
purta facla adevăratei arte, noui, 
progresiste, în ringurile celor ce 
muncesc.

ducție. Iii cadrul lor, piesa e citită 
în colectiv, e discutată, se anali- 
zeazâ ideea principală care va 
constitui linia generală a jocului, 
căutând să se tacă din interpre
tare un mijloc de a reda cât mai 
clar această Idee.

Se stabilește apoi distribuția 
dându-se fiecărui acror rolul cel 
mal potrivit. Piesa e jucată întâi 
»la masă» șl când rolurile sunt 
pe deplin înțelese și aproape știute, 
se trece la repetiții pe scenă

Se repeta ,O zl de odihnfl“
Acum se repetă »O zl de 

odihnă» a lui V. Kataev, pusă în 
scenă de Fr. Auerbach.

— «Începem actul 1«.. . se trage 
cortina lăsând să se vadă deco
rurile plantate. I a o masă, în 
planul I, stă Fifi Grazziani în 
rolul Șurei. Și-apoi, rând pe rând
— fiecare act aducând câte un 
nou personaj pe scenă — intră 
Lică Rădulescu-Zaițev, Katiușa 
Elvas în rolul Dutklnel / portarul
— Sandu Sticlaru / llie Cernea
— Miusov, directoarea casei de 
odihnă interpretată de Jeni Ioanin, 
Lili Urseanu — Clava Ignatiuc / 
doctorița — Ana Negreanu / Ga- 
lușkin — Ricardo Colberti / Dutkin
— Petru Asan / Roza Eremievna
— Elena Antoncscu și Romulus 
Ncacșu susținândioIuI bucătarului.

Doar în actul trei, regizorul mai 
dirijează, prin gesturi, jocul de 
scenă și câte odată, în locul re
plicii, se aude un nervos «suflă 
dom'le ce stai !< adresat sufleurului.

Repetițiile sunt în toi, actorii 
se pregătesc pentru premiera din 
din 27 Ianuarie, pentru celelalte 
4 spectacole care vor 
în localitate și pentru 
care

mal fi date 
turneul în 

de 5 Febr.

dans <?> îșl 
[Ine >cur- 
Alteori se 

și Bran

ani, e teatrul nou, care din răs- 
pindlrea largă a artei adevărate 
și-a făcut un scop.

Mal mult decât atât. Jn munca 
lor de zi cu zl, actorii au avut 
de îritînipinat chiar greutăți. Une
ori, în timpul când aveau repetiții, 
o oarecare «școală de 
câștiga dreptul de a șl 
șurile» sau «seratele», 
rulau filme cu »Stan 
boxeuri».

loate acestea sunt lucruri care 
cer înlăturarea atitudinii pasive 
față de Teatru șl trecerea la ac
țiuni hotărîte, E datoria și sarcina 
fiecărei organizații de Partid șl de 
masse de a da sprijin efectiv 
Teatrului Poporului, de a-l face 
cunoscut în rîndurile largi ale 
populației muncitoare din județ, 
de a îndruma publicul r.pre acest 
organ de propovăduire a artei 
progresiste.

Contribuția tuturor organizațiilor 
de Partid șl de masse 11 acțiunea 
de popularizare șl sprijinire direclă 
a teatrului, va avea urmări în
semnate și multiple : ea va în
semna o participație aclivâ la 
opera de ridicare culturală-artisti- 
că a celor ce muncesc din județul 
nostru.

77. A/. Dortaiiu

A luat ființă un cenaclu 
literar

In ziua de 15 
c. a avut loc în 
catului Minier din Petroșeni, 
ședința de constituire a pri
nțului cenaclu literar din Va
lea Jiului și din județul nostru.

După cuvântarea de des
chidere rostită de tov. Popa 
Petru, din colectivul Secției 
de Propagandă și Agitație a 
Org. Județene P. M. R. Va
lea Jiului, a luat cuvântul tov 
V. Bârlăd eanu, redactor al 
ziarului „Scânteia" subliniind 
deosebita importanță a cena
clului în actualele condiții de 
revoluție culturală, de avânt 
al creației literare pusă în sluj
ba luptei de clasă a proleta
riatului, cenaclul având ca 
scop tocmai stimularea crea
țiilor literare în acest centru 
muncitoresc, de a ridica scri
itori din rândurile muncitori
mii minere.

S'a propus apoi un comi
tet de conducere format din '■ 
tov. prof- Necșa, tov. Popa 
Petru și tov. Pop Eugen res
ponsabilul Comisiei de Presă

Ianuarie a 
sala Sindi-

jirof Necșa a arătat că 
critică și autocritică — le- 
care Irebue să stea la ba- 
îmbunătațirii calitative a 

prin Ir o continuă

Deschiderea cursurilor celei de a 7-a serii 
a Școalei de cadre „Vasile Luca“ de pe 

lângă Comitetul Județean P. M. R. 
Valea Jiului

Un repertoriu șl metode 
de muncâ, lucruri care 

vorbesc
Că Teatrul Poporului din Pe- 

troșeni s'a străduit chiar dela în
ceput să corespundă înaltei sale 
misiuni o vedem din repertoriul 
său de până acum, Incepându-șl 
activitatea cu «O scrisoare pier» 
dută< de I. L. Caragiale — o 
caustică satiră îndreptată împotriva 
moravurilor burgheze — continu
ând cu »Alarma« — un fragment 
din lupta partizanilor bulgari — 
artiștii Teatrului Poporului repetă 
aeum, dând ultimele retușuri jo
cului de scenă, spumoasa comedie 
a scriitorului sovietic Valentin 
Kataev : »O zi de odihnă».

•

Dar nu numai atât. . . Pentruca 
piesele, din punct de vedere al 
interpretării, să fie ridicate pe o 
treaptă calitativ superioară, co
respunzătoare conținutului lor bo
gat, pentru desvoltarea lor pro
fesională, artiștii și conducerea 
Teatrului Poporului din Petroșeni 
au adoptat noui metode de muncă, 
inspirate din cele actorilor sovietici, 

înainte ca o piesă să fie pusă 
in scenă, au loc ședințele de pro-

pornesc în ziua

Să sprijinim 
Teatrul Poporului!

Strădaniile actorilor uneori au 
fost încununate cu succes, alteori 
nu, cu toate că au jucat aceeași 
piesă cu acelaș talent și sinceri
tate. In unele locuri au jucat cu 
sala plină până la refuz, — în 
altele publicul nici nu știa că 
teatrul e în turneu, Cauza acestui 
lucru nu e greu de găsit. Teatrul 
nu a fost îndeajuns de popularizat, 
scopurile lui și ceeace are el nou, 
nu sunt cunoscute pe deplin de 
massele muncitoare dela orașe și 
sate, cărora nu li s'a arătat că 
Teatrul Poporului din Petroșeni 
e ceeace așteptau ele de atâția

In ziua de 13 Ianuarie a. c., a 
avut loc deschiderea festivă a 
cursurilor celei de a 7.a serii de 
elevi ai Școalei de Cadre „Va
sile Luca" de pe lângă Comi
tetul Județean P. M. R.

După ce tov. Fedceanu Gh- 
membru în Biroul Organizației 
Județene P. M. R., a deschis 
festivitatea, a luat cuvântul tov. 
Horvath Tiberiu,responsabilul Co
misiei de învățământ, care după 
ce a arătat scopul școalei — ri
dicarea politică -ideologică-cul
turală a elevilor recrutați din 
rândurile celor mai buni tovarăși, 
urându-le spor la muncă, i-a a- 
sigurat de tot sprijinul din par
tea Org. Județene P. M. R. 
In continuare a vorbit tov, Ba. 
ternai Tiberiu, directorul Școalei 
de Cadre, care în numele con
ducerii școlii, a lectorilor și asis
tenților a salutat elevii, schițând 
apoi felul în care vor fi organi-

zate colectivele de seminar 
grupele de meditații în cari vor 
fi încadrați elevii șl subliniind în 
încheere, că rezultatele pozitive 
în muncă sunt condiționate de o 
cât mal strânsă colaborare între 
elevi și conducerea școlii

Vorbind în numele Comitetului 
Județean P. M. R. - Valea Jiului, 
tovarășul Fericcanu Gh. a arătat 
elevilor că în fața lor stă acum 
marea sarcină de a învăța pentru 
a deveni cadre folositoare Parti
dului și capabile de a da desle- 
gare tuturor problemelor ce se 
vor ivi în muncile de răspundere 
în cari vor fi puși. In încheere a 
făcut 
țiilor 
niind 
care 
unui
știința marxist-leninistă-stalinistă

A luat apoi cuvântul, în nu
mele celor 39 de elevi, tov. Gri- 
obar Mihai, arătând entuzias
mul cu care fiecare își ia anga
jamentul de a duce la bun sfâr
șit sarcina de a învăța, de a nu 
pregeta nici un efort pentru în
sușirea lecțiilor ce vor fi predate 
în școală-

Festivitatea a luat sfârșit 
însufk țirea generală. întreaga 
sistență ovaționând îndelung
tovarășul Stalin și conducătorii 
clasei muncitoare din R. P. R.

Ș'

o trecere în revistă a lec- 
cari vor fi predate, subli- 
importanța deosebită pe 

acestea o au în formarea 
mod de gândire bazat pe

Să descoperim și să zădărnicim la 
timp acțiunile criminale de sabotaj 

și desorganizare a producției
(Urmare din pag. IlI-a) 

activitate, tribue șă fie convins de 
importanța muncii sale în cadrul 
colectivului de muncă respect.v.

Dar pe deasupra acestor conside
rente, Irebue veghiat tu severitate 
pentru a descoperi amestecul unelte
lor dușmanului de clasă și al duș
manilor cuceririlor politice și e- 
conomlce ale oamenilor muncii, a- 
colo unde acest amestec există. Re
zoluția ședinței Plenare a C.C. al 
P.M.R. din 22-24 Deccmb ic 1948 
asupra problemei sindicale arată ne-

cesiia'.ca de a se (ine trează vigi
lența muncitorilor față de orice în
cercare de sabotaj și desorganizare 
a producției din partea elementelor 
dușmănoase clasei muncitoare și Re 
publicii Populare Române”.

Pentru asigurarea reușitei Planu
lui Economic, pentru grăb'rea cons
truirii socialismului în țara noas. 
tră, acțiunile criminale ațe agenților 
dușmanului de clasă — care nu so 
dau înapoi dela nici o mârșăvie 
— țrebucsc descoperite șî zădărni
cite la timp.

în
a-
pe

Cititi
SCÂNTEIA

a Consiliului Sindical Local, 
fiind aprobat în unanimitate.

Expriinându-și satisfacția pri
lejuită de înfiinfarea cenaclului, 
tov, 
prin 
gea 
za
muncii 
îndrumare din pârlea organi
zațiilor și organelor de Par
tid, prin munca intensificată și 
organizată a fiecărui lovarăș 
pe tarim literar, cenaclul va 
reuși să corespundă misiunii 
sale de a ridica din rândurile 
muncitorilor cadre scriitoricești

S a dat apoi citire unei 
schițe — .Mnerul Trifoii" a 
tov. Vasile M ireșanu tratând 
deosebit de interesanta temă a 
minerului care, — renunțând 
la viata comoda de pensionar, 
la care de alifel avea drep
tul după palruz'ci de ani 
de m încă, impulsionat de 
avântul între erilor și în ciuda 
celor cari voiau, ca el, meșter 
priceput, să nu mai contribue 
cu avântul și cunoștințele 
sale la mărirea producției. — 
se întoarce la mnă alături de 
tovarășii săi de muncă.

Caracterizând începutul 
muncii cenaclului ca plm de 
concrete promisiuni, această 
schiță a venit totodată să a- 
rate marile posibilități pe cari 
le au oamenii muncii în lite
ratură, precum și largile pers
pective de manifestare pe ca
re Partidul le-a creiat pentru 
toți cei ce muncesc.

Participarea aci.vă și nume
roasă la discuțiile care au ur
mat — și prin care au fost 
scoase în eviden|ă 
părțile realizate și 
sch ței — a arătat 
teres al asistentei 
față de literatură și artă în ge
neral. ci și interesul față de 
viitorii scriitori care 
ridica din rândurile celor ce 
muncesc.

Pentru ședința viitoare, fixa
tă pe data de Sâmbătă, 22 
Ianuarie a. c,, sau prezentat 
o serie de noui lucrări.

Deosebit de marea impor
tanță pe care o prezintă a- 
cest Cenaclu . Valea-Jiului”, 
înființat în centrul muncitoresc 
Petroșeni — prim pas în sti
mularea și îndrumarea avântu
lui literar al masselor munci
toare din regiunea Văii Jiului, 
exemplu viu pentru întregul ju
deț — pune o nouă 
pentru organizațiile de 
și de massă: sarcina 
acorda sprijinul larg, 
îndruma și a îndrepta 
torii spre acest factor 
care de cadre scriitoricești.

deopotrivă 
slăbiciunile 
marele in- 

nu numai

se vor

sarcină 
Partid 

de a-i 
de a-l 
munci- 

de ridi-

/



ZORI NOI 3

DINCAMPUI MUNCII
In lupta pentru eupraîndeplinirea Planului 
angrenate în întreceri socialiste

73”0 din grupele minei 
Lupeni depășesc zilnic 

normele
Minerii d'n Lupeni trebue să lupte 

pentru îmbunătățirea calității cărbunelui

Duminică a avut loc înmânarea decorațiilor 
,,Ordinul Muncii" și „Steaua Republicii Populare 

Române“ distinșilor din Valea jiului

Pentru a ob|ine succese cât 
mai frumoase în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea Pla
nului. toate grupele din mina 
Lupeni sunt angajate în între
ceri socialiste.

întrecerile sunt organizate 
între grupe, iar acolo unde si
tuația permite — cum este în 
abatajul irontal unde lucrează 
minerul Popa leodor — în
trecerile se desfășoară și indi
vidual, între mineri

In cadrul acestor întreceri 
<un mare număr de grupe de
pășesc zilnic normele. Cele mai 
mari depășiri sunt realizate de 
grupele Iov. Poboreni Alexan
dru. 86 la sută. Frais loan. 83 
la sută, Lupaș Iul u, (jO la sulă, 
Damian loan, 60 la sută, 
Stroia Nicolae, 59 la sulă, 
Brașoveanu Victor, 54 la sută, 
in genera', 75 la sută din to
talul grupelor din mina i.upeni 
depășesc zilnic normele.

Cu aceeași intens (ale se 
desfășoară și întrecerile dintre 
cele șise sectoare ale minei. 
Până în prezent sectorul IV se 
■află în frunt cu o depășire de 
30 la sută, în locul II fiind sec
torul I a, cu o depășire de 25 
la sută, în locul III sectorul I b, 

■cu o depășire de 12 la sulă, 
•în locul IV sectorul 111, cu o

Muncind în cadrul întrecerilor socialiste 

Pe intervalul 1—13 Ianuarie echipa de ma
nevra a tovarășului Crișan loan din stația 
Petroșeni. a expediat regulat toate trenurile 

de marfă și călători
ln cadrul unei ședințe de 

Freslă care a avut loc zilele 
trecute, muncitorii serviciului 
de mișcare din stația C.F.R. 
Petroșeni s'au provocat la în
treceri socialiste pentru înde» 
plinirea și depășirea Planului.

In aceste întreceri muncito
rii stației Petroșeni, au propus 
următoarele criterii:

— Depășirea programului cu 
50%;

— Expedierea și conducerea 
la timp în cele mai bune con- 
dițiuni a trenurilor de călători 
și marfă,-
—Punctualitatea la serviciu cu 
rechizitele de serviciu complete,-

— Reducerea absențelor ne» 
motivate și întărirea disciplinei 
în muncă;

Participarea regulată la șe» 
dințele org. de Parti^ și sin» 
dicale, unde se vor desbate 
probleme în legătură cu buna 
desfășurare a muncii.

încă din primele zile de 

depășire Je 8 la sută, în locu' 
V sectorul V, cu o depășire 
de 2 la sută, în ultimul loc 
rămânând sectorul II cu un 
minus de 5 la sulă.

In cadrul acestor întreceri, 
minerii din l upeni acordă o 
aten|ie deosebită economiei de 
explozivi, Grupele tov, Popa 
Dumitru, Luca Vasite, Săcăluș 
Alexe. Iripan Dumitru, au re
alizat economii de explozivi de 
peste 50 la sută. In general, 
circa 25 la sută din totalul 
grupelor folosesc cota admisă 
de explozivi. In acelaș timp 
grupele tov, Hegeduș Andrei, 
Lacatoș 5igismund, Brelean 
Petru și Borbely Mihai au fă
cut exces de explozivi, între- 
când cota acodală cu 3—16 
la sută.

Paralel cu lupta pentru o 
produefie mai mare, minerii din 
Lupeni trebue să lupte și pen
tru reducerea procentului de 
cenușă (șist) din cărbune, care 
până in prezent a depășit li
mita admisibilă cu 5%.

In felul acesta minerii dela 
mina Lupeni vor putea da 
cărbune mai mult și de calitate 
mai bună, obținând succese îm
bucurătoare în lupta pentru 
depășirea planului economic 

muncă, în cadrul acestor în» 
treceri muncitorii stației Petro
șeni au și obținut succese. 
Dela 1 până la 13 Ianuarie, 
partida de manevră a lovară= 
șului Crișan loan a manevrat 
și a expediat din stație tre» 
nurile de marfă și călători 
fără nici o întârziere. Dease» 
menea celelate echipe au ob
ținut succese în micșorarea 
timpului de manevrare a tre» 
nurilor, în reducerea minutelor 
întârziate.

In felul acesta muncitorii 
stației CFR- Petroșeni luptă 
pentru ca transporturile fero» 
viare să se facă în cele mai 
bune condițiuni, contribuind 
astfel la îndeplinirea cu suc» 
ces a Planulu Economic.

Lernac Mihai, coresp. voi,

Cititi în fiecare zi

„Zori Noi“

(Urmare din pag. l-a>

Republicii Populare Române a 
răsplătit eforturile lor în muncă, 
decorându-i cu .Ordinul 
Mu n c i i".

înmânarea decoraților
Apoi. tov. Grigoraș în nu

mele guvernului a trecut la în
mânarea decorafiilor.

— Pop Ludovic, miner din 
Petrila, decorat cu .Ordinul 
Muncii“ clasa I.

Din sală se ridică un om 
de statură mică, cu mișcări 
energice, cu privire pătrunză
toare, e Pop Ludovic. In aplau
zele furtunoase ale mulțimii, 
i se înmânează „Ordinul Mun
cii" clasa l-a cu care a fost 
decorat încă dela 1 Mai.

Numele lui e strâns legat 
de însăși nașterea și desvol- 
(area întiecerilor patriotice și 
apoi a celor socialiste in Valea 
Jiului. El a fost primul care a 
pornit lupta pentru spargerea 
normelor. De atunci, n a dat 
nici un pas înapoi ; a mers 
mereu înainte, în fruntea pro
ducției.

— Mulțumesc Partidului ca
re m’a îndrumat și m'a învățat 
cum să muncesc Fără Partidul 
nostru, nu aș fi pulul face 
ceeace am făcut. Mulțumesc 
tovarășilor cu care am muncit 
împreună, mulțumesc guvernului 
care mi-a făcut cinstea de a 
mă decora cu „Ordinul Muncii"

ln aplauzele mulțimii au pri
mit distincțiile tov. Merlac Petru, 
miner din Pelrila, decorat cu 
„Ordinul Muncii" clasa l-a. 
Andrica Ludovic, miner din 
Aninoasa, decorat cu „Ordinul 
Muncii" clasa l-a. Damian loan. 
miner d:n Petrila, decorat cu 
„Ordinul Muncii" c'asa ll-a.

Lin decorat care lipsește
— Inginerul Boicu Leonida 

din Pelrila, decorat cu „Ordi
nul Muncii" clasa l-a. In mo
mentul acela, gândurile tuturor 
s au îndreptat spre cel ce a fost 
inginerul Boicu Leonida. împre
ună cu Pop Ludovic, inginerul 
Boicu a luptai pentru ridicarea 
productivității muncii, pentru 
Introducerea de noui metode de 
muncă, pentru îmbunătățirea 
muncii în mină. A fost un 
exemplu de felul cum trebue 
să lupte fiecare techmcian ală
turi de muncitori, pentru o pro
ducție mai mare, mai eftină cu 
eforturi mai mici. Acum, el nu 
mai este.

— Să păstram un moment 
de reculegere în memoria in
ginerului Boicu Leonida — a 
propus un miner din sală.

întreaga asistentă, în picioare, 
a păstrat un moment de recu
legere.

Apoi a continuat înmânarea 
decorațiilor. In aplauzele asis
tentei, și-au primit distincțiile 
tov. Florea Cornel, miner din 
Petrila decorat cu „Ordinul 
Muncii" clasa II a. Farcaș 
Emeric muncitor la A. C. P. 
decorat cu „Ordinul Muncii„ 
clasa ll-a, Vlădulescu Zaharia 
miner din Lupeni decorat cu 

„Ordinul Muncii" clasa III a 
Săcăluș Petru, miner din Ani
noasa decorat cu .Ordinul 
Muncii" clasa III-, Barna Alex
andru, miner din Aninoasa de
corat cu „Ordinul M uncii" 
clasa III a, Llrlich Ștefan. miner 
din Lonea, decorat cu .Ordi
nul Muncii" clasa lll-a, Irois 
loan, miner din Lupeni, deco
rat cu „Ordinul Muncii" clasa 
lll-a, Molian Florea, miner din 
Lupeni decorat cu „Ordinul 
Muncii" clasa lll-a, lila loan 
miner din Pelrila decorat cu 
“Ordinul Muncii" clasa lll-a, 
Deak Venfzel, miner din Lonea, 
decorat cu "Ordinul Muncii" 
clasa lll-a, Kiss Carol, miner 
din Petrila, decorat cu „Ordi
nul Muncii* clasa lll-a, după 
care tov. Crainic Roman, se
cretarul Judejenei P.MR Va
lea Jiului în aplauzele entuzia
ste ale asistentei a primit de
corata „ Steaua Republicii" 
clasa IV.

După primirea distincțiilor, 
decorații au mulțumit Partidu
lui care i-a învă(at cum să 
muncească, au mul|umil guver
nului care le-a acordat aceste 
decorații, luându-și angajamen
tul de a fi în permanentă și de 
acum înainte în fruntea luptei 
pentru ridicarea productivității 
muncii, pentru îndeplinirea pla
nului Economic, pentru mersul 
înainte spre socialism.
• Să ridicați în jurul vostru 
sule de fruntași în producție"

Luând cuvântul, după ce a 
felicitat pe decora]', Iov. Maria 
Sârbu, a arătat că decorarea 
fruntașilor în producție nu ar 
fi fost posibilă fără un regim 
de democrafie populară. în care 
Partidul clasei muncitoare are

Tineretului din R.P.R. i se 
deschid perspective noui de 

munca și lupta
____ (Urmare din pag. Ij) 
Comsomol al lui Lenin și S alin, 
pentru a pune în viață liolărîrile 
Rezoluției în creerea unei organi
zații unice revoluționare a tineretu
lui muncitor

Vom munci și lupta sub 
conducerea Partidului Munci
toresc, Român, alături de for
țele populare din R. P. R,. 
pentru a pune în viață și a 
depăș i Planul economic pe 
1949, sub lozinca „Organi
zație Unică a Tineretului Mun
citor", aceasta însemnând mai 
mult cărbune, mai mult fir de 
mătase, mai multă carte, ener
gie și devotament în lupta 
proletariatului român pentru 
înfăptuirea Socialismului. 
Trăiască C. C. al P M. R.l

Trăiască Organizația Unică 
Revoluționară a Tineretului Mun
citor!
Trăiască Republica Populară 
Română!
COMISIEI CENTRALE DE 
UNIFICARE A TINERETULUI 

MUNCITOR
Prelucrând Rezoluția C. C. al 

P. M, R. asupra activității Partidului 

rolul de conducător. Aceste de
corații sunt prețul sacrilic.ilor și 
luptei clasei muncitoare Partidului 
și conducătorilor lui, care nu au 
dat nici un pas înapoi in lupta 
pentru eliberarea clasei munci
toare dt sub țugui capitalismului 
pentru înfăptuirea societății so
cialiste.

Decoraților cu .Ordinul 
Muncii" și înlregei muncitorimii 
din Valea Jiului le stau acum 
în fată sarcini mari.

Planul Economic pe anul 
1949 — a arâtal tov. Maria 
Sârbu —trebue supraîndeplinit. 
ln această luptă, fruntașii in 
producție nu trebue să munceas
că izolat, ci trebue să ajute 
cu experienja lor cât mai muiti 
muncitori din colectivul lor de 
muncă în lupta pentru ridicarea 
productivității muncii.

In lupta pentru îndeplinirea 
cu succes a Planului, fiecare 
fruntaș trebue să ridice în juiul 
lui sute de fruntași in produe- 
|ie — a spus tov Mana Sâibu 
în aplauzele mulțimii.

A mai vorbit tov. Fericeanu 
Gheorghe, care în numele Co
mitetului Județean P. M. R. 
Valea Jiului a felicitat pe deco
rații cu .Ordinul Muncii", dân- 
du le îndrumări practice despre 
felul cum trebue să lupte pentru 
ridicarea necontenită a pro
ductivității muncii, pentru a an
trena alături de ei cât mai mul|i 
muncitori in lupta pentru în- 
delinirea înainte de termen a 
Planului Economic pe anul 1949

Numeroși muncitori au 'e- 
licitat apoi pe decorați. luân
du-și angajamentul de a le 
urma exemplul Festivitatea a 
fost încheiată în sunetele Inter
naționalei.

I. B.

in rândurile tinerelului, precum și 
apelul lansat de C. C. al U. T. M. 
către întregul tinerel, activul Județean 
al tuturor organizațiilor de tine i 
din Valea-Jiului iși exprimă fa|e 
de Comisia Centrală de Unificară 
bucuria fără de margini ce o sim'e 
prin faptul că întregul tineret d n 
R. P- R. datorită sprijinului efectiv 
primit din partea P. M. R. i-se de- 
chide respective noui de muncă și 
luptă, în cadrul unei organizații 
unice revoluționare de tineret.

Față de sarcinile ce ne revin 
din Rezolu|ie ne luăm angajamentul 
de a duce munca cu toată dragostea 
și energia noastră pentru a pune 
baze sănătoase, marxiste-leniniste, 
organizației noastre Unice revoluțio
nare.

Deasimeni, ne luăm angajamen
tul că sub conducerea și îndru
marea P, M. R.. vom continua 
lupta după exemplele gloriosului 
Comsomol din U. R. 5, S.. în 
spiritul glorioaselor bădiții de lup
tă a P. C. R. și U. T. C.. pen
tru însușirea teoriei marxiste -le- 
niniste-slalinisle. pentru realizarea 
și depășirea planului economic pe 
anul 1949. de care depinde ridi
carea nivelului de traiu al oame
nilor muncii, care — sub condu
cerea Partidului nostru — vor 
merge mereu înainte spre o v.ațâ 
mai bună, spre socialism.



4 7.011 NOI

BUGETUI MARSHALLIZAT
AL REPUBLICII FRANCEZE

MOSCOVA 16, (Rador) 
PKAVDA publică un articol 
Semnat de yuri Jukov, înti
tulat > Bugetul marshallizat al 
Republicii Franceze, în care 
se arată printre altele că bu
getul recent adoptat de par
lamentul francez este cel mai 
umflat și cel mai precar din is
toria Franței. Cheltuelile sta
tului prevăzute pentru 1949 
ating cifra astionomică de 
1.870 miliarde franci (acum 
4 ani, în 1945, cheltuelile 
statului se ridicau la o pătri
me din această sumă».

Este foarte semnificativ 
faptul că deși cheltuelile mi
litare reprezintă peste un sfert 
din bugetul Franței, ziarul a» 
merican New yoik 1 lerald 
Tribune arată că până și a- 
ceste cheltueli nu pol fi con
siderate ca satisfăcătoare. De- 
asemenea, trebue de remarcat 
că aproximativ 150 miliarde 
franci din capitolul cheltueli— 
lor militare sunt camuflate sub 
titlul de »credite civile*. In 
1949, numai la Paris întreți
nerea poliției va costa pe con
tribuabili suma de 18 miliarde 
franci, ceeace reprezintă de 
20 de ori mai mult decât 
cheltuelile făcute în 1939 pen
tru întreținerea poliției din

Paris și de trei ori mai mult 
decât în 1947.

Pc de altă parte, bugetul 
prevede o mărire a impozitelor, 
stoarse claselor mijlocii, ceea- 
ce va duce în mod inevitabil 
la o și mai mare sărăcire a 
Franței.

Printre altele, se introduc 
impozite suplimentare, totali
zând suina de 140 miliarde 
Iranci, precum și așazisul »îm
prumut obligatoriu* în valoare 
de 100 miliarde Iranci-

Mărirea cu 15 la sută a 
impozitelor indirecte și cu 25 
la sută a impozitelor pe pro
dusele manulacturale, vor duce 
în mod inevitabil la o 
scumpire a prețurilor la 
articolele.

In afară de aceasta,
turile bugetului sunt înlr'o mă
sură considerabilă îndoelnice. 
Astfel, fără nici o bază con
cretă, suma de 280 miliarde 
iranci »din londul de ajutorare 
american*, apare în buget ca 
un »venit«, deși cercurile din 
imediata apropiere a autorită
ților planului Marshall subli
niază că guvernul Irancez va 
trebui să prezinte »propuneri 
concrete* înainte ca Statele 
Unite să pună la dispoziție 
vreo sumă de bani din lon-

nouă 
toate

vcni-

Luptele din Grecia

Puternica acțiune a Armatei 
Democrate Grecești în sectorul 

IWAUSSA
ATENA 16 (Rador) Lup

tele din sectorul Naussa 
continuă. Orașul și înălțimile 
din jur se află în mâinile di
viziei a 10-a a armatei demo 
erate.

Comunicatul oficial al ca’- 
tierului general din Atena ad
mite că după ce partizanii au 
capturat cartierul brigăzii a 
33-a în ziua de 13 Ianuarie, 
întreaga rezistență din interio
rul orașului a încetat.

Potrivit știrilor primite de 
pe front, numai șapte soldați 
din întreaga garnizoană mo» 
narho - fascistă del i Naussa 
au reușit Să ajungă Ia unită
țile ce încet cau să vină în 
ajutotul acestei garnizoane

Observatorii militari scot in 
evidență fap'ul că atacul des- 
lănțuit de ctAre forțele armatei 
democratice, consiitue cea mai 
mare operație ofensivă a a- 
c.estei armate dela începerea 
răsbo ului civil.

ocazia eliberării orașului Nausa, sa 
ridică la 720 inorți și răniți, iar un 
număr de prizonieri au fost f.icnți 
în interiorul orașului. Printre prizo
nieri se află și comandantul c 1 i 
al 80-lea batalion al garnizoanei 
Nausa. coloneii 1 Kondikcs.

In cursul luptelor au fost distrine 
patru tancuri monai lio.fașuste, iar 
alte trei au fost capturate.

GRECIA LIBERA. 15 (Rador). —
Anunță că pierderile in oameni pro
vocate trupelor monarlio-fascistc. cu

Poporul lnilunezian opu e o n zis’enîâ tdi mai 
îndarjua cpresorilor olandezi 

de lălie

durile ajutorului american.
Jukov subliniază că planul- 

Marshall aduce ruină nu nu
mai muncitorilor și țăranilor.

12 502 cazuri de faliment 
au fost înregistrate în Franța 
în 1948.

Adunarea Națională Fran
ceză — subliniază Jukov — 
a început să examineze afa
cerile curente ale celei de a 
patra republici americanizate. 
Ea trebue să se ocupe de 
decretele asupra >r«dormei* 
liscale care ocrotește marele 
capital, constituind o grea po
vară pentru contribuabilii 
săraci, ca și decretul asupra 
»reformei* din industria
ționalizată, care spre a face 
pe placul industriașilor ame
ricani va h pusă sub contro
lul loșrilor proprietari

Și în cele din urmă,
ivește din nou la orizont 
problema salariil ir și prețuri
lor, pe care ziarele din Paris 
au și botezat-o >problema 
nr. 1*.

I

na-

se

NEWyORK 16 (Rador) 
Corespondentul ziarului CHI
CAGO TRIBUNE care a 
întreprins o călătorie de patru 
zile în insula Java, scrie 
pentru olandez1, „râsboiul 
ladonez.a deabia începe".

Corespondentul afirmă 
olandezii sunt departe de

Din cei -i.OOO muncitori ai 
atelierelor 1 rov.are din Ma- 
dtun, doar 400 m«rg la lucru.

că
în

că
a 

controla regiunile republicane 
din Java, ocupând acolo pozi
ții nefavorab le. Infanteria ma
rinei olandeze se af ă în 
prezent în jurul Madiur u ui, 
fiind aprovizionată pe calea 
aerului din insulele Surcbaia 
și Semaranda, Convoaiele o- 
landeze au de su erit în fie
care zi atacuri din partea ar
matelor republicane. Ura in
donezienilor față de ocapanții 
olandezi a sporii în urma ma
sacrelor provocate de tirul 
artileriei olandeze.

Populația refuză să lucreze 
pentru olandez1, neținând sea 
ma de faptul că aceștia din 
urmă dau alimente numai z- 
celora ce lucrează pentru ei.

BATAVIA 16 <Rador> 
France Presse anunță că :

Partizanii indonezieni au re- 
ocu at Sâmbătă Patjitan, aflat 
pe coasta de Sud a insulei 
java, la 100 de km. Sud Est 
de Djokj.karta, după lupte 
violente care au durat timp 
de patru ore.

Ponorul sovietic se pregă
tește să comemoreze 25 

ani dela moartea 
marelui LENiN

(Urmare din pag. l-a) i

construesc baze i
■ Unite
militare în Iran

CAIRO. 16 (Rador) Corespon
dentul din 1 elieran al ziarului 
egiptean AL M1SRI scrie că, în 
Teheran, numărul ofițerilor și soL 
daților americani a crescut Con
siderabil. Cercurile politice din 
Teheran relevă faptul că guvernul 
Iranian a permis Statelor Unite 
să creeze numeroase baze milita
re în această țară. Statele Unite 

| au trimis trup# în Teheran și se 
pregătesc să trimite un contigenl 
de forțe armate americane, care 
vor construi fotificații șl vor lua 
și alte măsuri militare în Ajer- 
baidjanul iranian și la frontierele 
din nordul Iranului.

Cercurile guvernamentale afir-

mă că de curai d s'a încheiat 
acord secret între guvernul ira
nian și cel american, prin care se 
pun la dispoziția Statelor Unite 
baze aeriene, navale și terestre.

In schimb Statele Unite trebue 
să livreze Iranului arme și muniții 
și Sa intruiască armata iraniană. 
Acest acord secret a fost semnat 
Guvernul iranian a pettnis per
sonalului tehnic din armata ame
ricană să înceapă lucrările în ve
derea lărgirii aeroporturilor militare 
din Iran, precum și e construirii 
de noui aeroporturi pe care să poa
tă ateriza bombardierele amerir ane.

un

O sesiune specială consa
crată lui LENIN s a deschis 
la 15 Ianuarie la Institutul 
de Filozofie al Academiei de 
Ștnnțe. Sesiuni similare au 
fost organizare de institutele 
științifice din Kiev-

In ultimele cile oamenii 
muncii au vi-titat în special 
locurile istorice legate de viața 
Marelui Conducător al Re
voluției proletare- Afluxul de 
vizitatori la muzeul central 
LENIN din Moscova și la 
filialele sale din Len.ograd, 
Ulianovsk, Kiev și Tbilisi, 
a crescut în mod considerabil-

„ZORI NOI 
primește mică și 
mare publicitate.

II

Teroarea desfășurată de autoritățile japoneze 
în cadrul campaniei electorale 
împotriva forțelor democratice

TOKIO 15, (Rador) Po
liția din Tokio continuă să in
tervină în campania electorală 
dusă de Partidul Comunist și 
sindicatele japoneze. La 13 
Ianuarie poliția din Tokio a 
arestat zece comuniști în dife
rite părți ale orașului, pentru- 
că au vândut numărul special 
al ziarului Akahata.

In orașul Saitama poliția a 
interzis vânzarea ziarului din 
Saitama, organul Partidului 
Comutrst, care publică lista 
candidaților comuniști din a- 
cest district.

Procurorul districtului, Tot- 
sici, a avertizat sindicatele că 
folosirea de afișe și ziare de 
perete, prin care se cere mun
citorilor să voteze pentru un 
guvern al poporului muncitor, 
va fi considerată ca o violare 
la legislației electorale. 
Comunistul Aitsi Ixvataț mem
bru al Adunării Muni cipiale 
a orașului Tokio, a înaintai 
un protest Adunării Munici
pale, împotriva ordinului ilegal 
al poliției de Slat de confis
care al numărului special al 
ziarului Akahata.

Capturarea unui membru marcant al 
conducerii Kuomintanguliî

SHENSI DE NORD, 15 
(Rador) Comentând captu
rarea generalului Tu yu Ming 
comandant suprem adjunct al 
lui Ciang Kai Shek în Chi
na de răsărit, care este tre
cut pe lista criminalilor de 
războiu, Agenția CHIN A 
NOUA spune că Tu yu 
Ming este primul din cei 45 
criminali de răsboiu principali, 
care a căzut în mâinile ar
matei populare de eliberare și 
al 7-lea membru al conduce
rii Kuomintangului, care a 
fost prins.

»Tu yu Ming este unul din

al

al 
în

Agenția CHINA

dușmanii cei mai înverșunați 
ai poporului chinez — spune 
comentariul — servitor fidel 

imperialismului american. 
In calitate de comandant 
trupelor Kuomintangului, 
apropiere de Hsuchow, el

nu s a dat înapoi de a tolosi 
chiar și gaze otrăvitoare îm
potriva unităților armatei po
pulare chineze".

Tu Yu Ming — continuă 
comentariul — poate servi 
ca exer^ilu și lecție pentru 
generalii și criminalii de răz- 
boiu ai Kuom.ntangului în- 
cercuiți la Peking și Tienstin
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