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Realizdred < u succes 
a Planului de Stat cere

Sâ realizăm o strictă econo
mie de moteriole

In lupta pentru realizarea 
și depășirea Planului de Stat 
pe 1949, un n’are număr de 
grupe de mineri din VJea- 
Jiului se afiă antrenate în între
ceri socialiste. Unul din o- 
biectivele pentru care se dă 
bătălia în cadrul acestor în
treceri, este realizarea unei 
severe economii, la consumul 
de material lemnos și exp’o- 
siv din mine. Marea massă a 
minerilor devine tot mai con
știentă că numai ridicarea 
cantitativă a producției de 
cărbuni nu este suficientă 
pentru realizarea cu succes a 
Planlui de Stat COSTUL căr
bunelui trebue să ne preocu
pe în aceiași niăsu ă în care 
ne preocupă CANT11A- 
TEA și CALITATEA.

Astăzi nu mai scoatem 
cărbune pentru a îngroșa a- 
verile unor exploatatori ca 
Bujoiu. Balș și a altora de 
teapa lor. Cărbunele pe care I 
scoatem acum tste menit să 
dea zilnic vit-ță la mii de fab
rici. uzme, trenuri, ere., care 
APARȚIN POPORULUI. 
Micșorând prețul de cost al 
cărbunelui, contribuim la mic
șorarea prețului la majoritatea 
produselor de larg consum, 
dând oamenilor muncii posi
bilitatea să cumpere din sala
riile lor cât mai multe mărfuri.

Dar nu numai atât, Rea
lizând eci nomii la materialele 
care întră în componența pre
țului de cost, dăm posibilita- 
tate să se creeze acumulări 
socialiste care vor fi folosite 
apoi pentru clădirea de noi 
întrepi inderi industriale, școli, 
spitale, case de odihnă, etc.

Iată deci că lupta pentru 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui se situează pe a- 
ceiași linie cu lupta pentru 
lichidarea sărăciei, a mizeriei 
și a întunericului.

In minele din Valeu Jiului, 
numeroase grupe au dat do
vada că știu să lupte cu suc
ces pentru reducerea consu
mului de material lemnos ;i 
explosiv. La nuna Lupt ni, de 
exemplu, din 30 de grupe af
late în intiecere, pe intervalul 
1-15 Ianuarie, 19 grupe 
au realizat economii între 14 
58%, dt pășind în acelas timp 
considerabil normele. Prmlre 
acestea se află grupele Iovan 
Silviu, Ltlip Petru, T imar Ale
xandru, Csiminga loan, Luca 
Vasile, Săcăluș Alexandru, 
Lakatos Sigismund, Brașoveanu 
V ictor ș. a.

Luptând pentru reducerea 
consumului de explosiv para
lel cu munca pentru creșterea 
producției, aceste grupe frun
tașe dau dovadă de un ade
vărat 
rirea

In 
însă 
resc,
mai micit pentru a birui cu un 
ceas mai devreme în războiul

patriotism în gospodă- 
avutului obștesc, 
această direcție, mai avem 
lipsuri. Spiritul gospodâ- 
grija <Je a economisi cât
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Grupt ie minerilor Borbely 
Mihai și Letean Petru au 

pornit la întrecere ..
Numai cei care u.i cunoșteau li

terele alfabetului n'iu citit dela 
un capăt până la altul expunerea to- 
vara-u ui Gh. Gheorghiu-1 Jej asupra 
Planului Economic pe anul 1949 ți 
prevederile lui. Insă la ședința or
ganizației de Pai id rl a sindicatului 
toți minerii din Lupi ni s’au lămurit 
pe deplin. Au In des că de munca 
lor depinde Indepbni ea plinului in 
celelalte sectoare industrial.-, că 
fără cărbune mai mult, trenurile, fa
bricile și șl uzinele nu vor putea 
să-și sporească producția Mai mult 
cărbune. înseamnă l tai mult fer, 
haine, pâine. Așa lu-a spus tova
rășul dela organizați de Partid
In cursul anului 1948, au fostmulți 

mineri care șl au îndeplinit cu cinste 
programul de produ ție. Erau însă

printre < 1 țtî djn acela 
multe luni raniâsese-a

— Acum nu mai trebue 
mânem sub normă tovarăși,
nul trebue îndeplinit — au spus mai 
ntulți mineri voibtnd la acea ședința.

care 
sub

in 
norma 

sa râ
Pla.

mal

tium

Minerii din Ghelar 
au reaLzat impor
tante depășiri de 
normă 

de
și economii 

materiale

Semnarea Tratatului de Prietenie, 
Colaborare și Asistentă Mutuală 

dintre Republica Populară Rcț Ană 
șt Repub ica Polonă

BUCURFȘTI, 26 (Radio) 
Az> dimineafă la ora 10 a 
avut loc semnarea Tratatu
lui de Prieten e. Colabora
rea și Asistență Mutuală 
dintre Re >ublica Populară 
Română și Republica Polonă.

Au fost de față membri 
delegației guvernamentale 
polone în frunte cu losef 
Cyrankiewicz, președintele

Consiliu'ui de Miniștri 
Republicii Cehoslovace 
membri guvernului nostru în 
frunte cu Dr. Petru Groza, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, tov. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, prim vicepreședinte 
al Consiliului și Ana Pau- 
ker, ministru al Afacerilor 
Externe.

Sovietele de depulați au aparut 
pentru întâia oară în Rusia în anul 
1905, în zilele furtunoase ale gran
dioasei greve politice din Octom
brie, care au intrat în istoria miș
cării muncitorești mondiale ca rinul 
din cele mai iii exemple ale luptei 
revoluționare a pro etariatuluL Gre
va din Octombrie 1905 a cuprins în 
treaga țară. Ea a grupat în jurul 
proletariatului rus toa e popoarele 
Rusiei în lupa împotriva țarismului 
Ir.cepută de muncitorii feroviari din 
Moscova, .mișcarea s’a extins repede 
transformându-se într’o grevă gene
rală Una după alta își încetau lu
crul uzinele, fabricile, căile ferate, 
poșta și telegraful. Via a industrială 
și comercia'ă încetase aproape fn 
toate orașele țării.

Sub conducerea lui Lenin bolșe
vicii desfășurau în acest timr t t 
mai larg și mai profund activitatea 
tor revoluționară. Greva se ext'nde 
tot mai mult, cuprinzând cele mai 
depărlale regiuni a!e Ru ici Pe a- 
locuri greva se transformă în răs- 
c.ja â ai . a ă. Se orga * c ’ă ,'etasa- 
rr.en’.e militare ți comitete greviste 
de luptă.

In acele zile, avântul revduționar 
al masselor muncitorești scoate la

iveală o nouă armă puternică de 
luptă — sovietele de deputați ai 
muncitorilor Compuse din deiegați 
ai tuturor fabricilor și uzinelor, so- 
vie.ee sunt create pe cale rev. luțio- 
nară, în pofida legilor țariste — ele 
apar ca odrasle ale creațiunii po
pulare. ca o manifestare a inițiati
vei revoluționare a poporului car» 
se ridica la luptă împotriva țarismu
lui In toiul grevei politice generale 
din Octombrie 1905 apare Sovietul 
de cepu ați ai muncitorilor din Pe- 
tersburg. In ziua de 13 (26) Octom
brie în toate fabricile și uzinele 
Pelersburgului au avut loc afbgeri 
pentru Sovietul de deputați ai mun 
citorilor, iar noaptea a avut loc 
prima ședință a Sovietului din Pe. 
lersburg. După Petersburg. se or
ganizează Soviele de deputați ai 
muncitorilor la Moscova. In cursul 
lunilor Oclombrie-Decembrie, au 
fost create Soviete la Nijni-Novgo- 
rod, Sormovo, Ecaterinburg, Perm, 
Kiev, Harcov, Rostov pe Don, Eca. 
terinoslav. Vladivostok, Novorosisc, 
Reva’. Cita. Baku ți în multe alte o- 
rațe Inlr’o serie de locuri s'a în
cercat a se organiza Sovjete de de
pulați ai so',da>ilor și marinarilor și 
a le uni cu sovietele de deputați ai

a

e
muncitorilor. Pe alo>urî s'au format 
Soviele de deputați ai munL^.oiilor 
și țăranilor.

Sovietele reprezentau o formă de 
largă organizare politică a clasei 
muncitoare, nemaivăzuta în lflțme. 
Chiar dela formarea lor ele au în. 
cepul să joace un rol combativ în 
lupta împotriva absolutismului. La 
Moscova, Krasnoiarsk, krenstadt, 
Sormovo și în alte orașe. Sov et le 
organizează răscoala armată. Acțio. 
nând .ca organe ale puterii revolu
ționare, e'.e decretează ziua de lucru 
de 8 ore. libertatea presei, liber 
tatca sindicatelor, creirză p miliție 
muncitorească organizează judecăto
rii populare, introduc controlul asu
pra comerțului, dau ajutor șomeri
lor. In diferite cazuri ele confisci 
banii guvernului țarist pentru ne
voile revoluției.

Lenin. îndată chiar după înființa
rea Sovielelor, a văzut in aceste or
gane , ale răscoa'ei crescânde a po
porului Revoluționar, embrionul r.o- 
uei puteri — dictatura proletari Uti
lul V. I. Lenin a formulat sarcina 
grupării întregului poț>'r în jurul 
Sovietelor, care reprezentau centrul

(Urmare din pag. l-a)

In sectorul III al minei Lupi-ni. — 
printre altele — sunt d uă grupe, a 
lui Letean Petru și Borbely Mih.l 
— care lucrează numai la deschideți 
de priabalae La astfel de lucrări 
condițiile de mumă sunt mai grele, 
se cere atentie mai mar<

A la nu ne îndreptățește sa nu 
îndeplinim normele — i-a -pus în- 
tr’o zi Letcan lui Borbely Venind 
către locurile lor de muncă care sunt 
aproape unul de altul.

Așa e — ii răspunse Hor- 
In Decembrie, grupa ta a ră- 

seb norma cu 3 la sută i.ir a 
cu I In sută. Insă, acum nu

Planului de Star pe 
prevăzută depășirea

in a- 
Ghe-

Și Pe

bely 
inas 
mea 
trebue să mai rămânem sub normă
— Borbely, eu am o propunere. A- 
mâmloi lucram la <L schideri de 
pr> iha a e alem acelea-i e< ud Ui de 
muncă. Norma e aeeaș, 3,5 tone pe 
cap de om iar condițiile de muncă 
sunt asemănătoare. Cu toții trebue 
să îndeplinim ți să depășim nor
mele. altfel nu putem realiza Pla
nul. In timp ce alții depășesc zil
nic normele, n’ar fi o rușine ca 
noi să rămânem sub normă?

Partidul ne învață că cel mai 
bun mijloc de lichidare a rămânerii 
în urmă este întrecerea. In numele 
grupei mele eu 
întrecere pentru 
pășirea normei!

chem grupa ta ta 
îndeplinirea ți de

I. BRANF.A

(Continuare in pig. 3-o)

In cadrul 
1949, este 
cu 24 la sută față de anul tre
cut, în extracția minereului de 
fier. O sarcină importantă 
ceasta, revine minerilor din 
Iar

Muncind plini de avânt
bază de întrecere socialistă io 
muncă. în urma eforturilor depuse, 
minerii din Ghelar au obținut 
impe :tante reabziri.

In intervalul dela 1 la 24 Ia
nuarie programul de extracție a 
fost depășit cu 6 la sută pe în
treaga mină, reanz ându-se toto- 
da ă ți importante economii de 
material lemnos și explosiv.

Spre exemplu, echtpi lui Tuxa 
Aron, a realizat o depășire de 
100 la sută, echipa Iul Attt lo- 
sil, de 86 la sută, iar era a lui 
Cosma V. de 82 la sută, având ți 
o ecotomie de material de 20 la 
Sută,

Deasemenl au obținut impor
tante depășiri de normă și însem
nate economii de matn ale ți al
te echipe. Astfel echipa fui \ un- 
teanu V a realizat o depășire 
de 79 la sulă, cea a lui Lup lo- 
achim are o depășire de 75 Ia 
sută, iar Dobra Apostol cu echi
pa lui a realizat peste program 
62 la sută având și o economie 
de lemn de brad de 80 la sură.

In întrecerile pentru a asigura oțelarilor 
cât mai multe cochile

Turnătorii de cochile dela I.S.S. 
Hunedoara realizează zilnic 

mari depășiri de normă
Oțelarii dela I. S. S. Hune

doara au obținut succese frumoase 
în îndeplinirea lozincei >3 șarje în 
24 ore, oțel de calitate* — sub 
care luptă pentru depășirea pre
vederilor planului au dat 3,2 șarje, 
ba chiar și mai mult în 24 de ore.

Insă, în lupta lor de a da țării 
cât mai mult oțel aveau o mare 
greutate: cochilele (formele în 
care se toarnă oțelul) erau puține, 
iar transportul lor se făcea ane
voios, fapt care constituia o pie
dică în mărirea producției și pro
ductivității muncii la oțelărie.

îndrumați și sprijiniți de or
ganizația de Partid, turnătorii dela 
I. S. S. Hunedoara care toarnă 
cochile, s'au alăturat oțelarilor în 
lupta pentru mai mult oțel. Și-au 
luat angajamentul să toarne atâ
tea cochile cât să poată satisface 
nevoile mereu crescânde ale oțe

larilor și au pornit la muncă de 
întrecere.

Organizându-și mai temeinic 
munca, echipa de turnătorie a 
șefului de echipă Hui Desideriu, 
depășește zilnic norma la turna
rea cochilelor cu 70“ , întrecând 
pe cea a turnătorului Kișner Ca- 
rol, care depășește norma în fie
care zi cu 61°/a-

Alături de turnători și munci
torii dela C. F. U. au pornit la 
muncă de întrecere pentru ca 
transportul cochilelor să se facă 
cât mai rapid și în condițiuni 
optime.

Acum, datorită muncii de în
trecere a turnătorilor de cochile 
și a muncitorilor dela transporturi, 
oțelarii dela Hunedoara au posi
bilitatea să obțină succese și mai 
mari în depășirea lozincei lor »3 
șarje în 24 ore, oțel de calitate.*

Gh. Pleșu,
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La mina Lupeni

Penlni ri a i a e.i i dt ișirca l'li 
oului de Sat tui 'ii miiieii din 
Lupeni au In | ut o lupta dâiza 
j'en ru mir.iea pi ■ u jel îndruma i 
de oișvanizația de Pirtid ei au luat 
inl|lali.a de a deschide un abalnj 
iu care sa Jycreze numai t nerl

Așa s’a deschis In z ua de 22 
Ianuarie a c. iha a t|l Tineeuhii” 
la see.orul I A i utul 13.. A vor. 
b)l Iu < lru| nu, li I slh ițiți c 
«Vțlt I c tânărul șef de e liipă, Mă- 
la ie u I n -ubi ind svmnifiia- 
(ia ac S ui ab tii dând n îiich or •, 
câteva ’ i ni i it nre la pro"
venirea ; ■ iientelar In mină

Pi iă de en uziasm e Ilipa de ti
neri f irma i din I Mula- ireanu, Rce 
sak loslf, 7 A b rt, I Florta, C. 
Doicti'peanu I K idar, I Mnigut,
P. Mi n cu A D i'csar și L. Mi- j 
hai si-a iuat ungă arnentul de a 
depăși numi tu m d permanent cu 
50 la sil ă.

După ț rimele trei zile de muncă 1 
ei au luda jt - i henic la întrecere 
socia s a pe l a șii lor din , A- 
tia a uI T r u!u ” din mit a Lo- 
nea a>. ind d'ip cri ei ii oct inai 
mare d sein iiri in muma și o de
pășire perm.i en i a n rinei li 50 
la sută Intre.erea se ya d (âșur.i

POSTA REDACȚIE;)
N MANTA Lu ’ — Publ căm 

cores- >n ! ma d-a e chiar In ceas'ă 
padină In: un șic o se ie de că
lită i r i care și eii de a 
co ț nc da c c c'e. Por nța noas
tră de a ne ind :r c c nvin i 
că ne vei r ca fi un prețiis cores
pondent - Ic i'istf ca ă t cinai 
prin ca i ă i'c mâlc ialului tri i;

Deși ur ar fi f st calitativ si mai 
bun da ă ai fi irisîs al și asupra 
fe'u'ui în care sunt organ zale șe
dințe e educa vc. cum se s'imulează 
iniția i a c' vi inlrând chiar în 
am im n c I e a e nenea luarea unii 
a itudrei ii i e — sc rn i ând li șu
rile. a"ilâ d caiize'c 1 r și dând so
luții cb c i de i hida e — ar fi 
mă it va' ■ rea c res ondenței .

Aces c lucru i Ic c ns derăm ca 
suges ii pent u muma vîitare care 
sperăm ca va fi rodnică

VAI CU M'RCFA Deva — C-ta 
reușea i îr ir’rdevăr să v zi cceace 
este c c ial d'n ri să și p in stil 
rcușcș i să redai c rect ceeace vezi. 
Corespn d n a o reținem totuși din 
două mo.ive: 

in perioada I l -bruarie I Mriie.
..Aba ajul I inerelului” din Lu;Ciii 

c bucura de largul spiijm al vârst
nic |or. As.fel. Iov. șef maistru mi
ner L aslo Irirnie ți.a luai angajamen- 
tul ca prin cunoșliințele sale să spi 
jine lupla linurjl i pentru rcaliiirea 
și dep4* rea angajamentelor luate.

Altele sunt acum școlile elemen
tare din Lupeni

l.upenii es c unul din p imipalclc 
centre ir tneie din Valea Jiului Aici, 
la fel ca si in c lelalle părți al'e 
țării desinteresiil guvernanților din 
trecut fața de educația fiilor de mun
citori a lăsat kt rine adânci Trep
tat dar in ritm viu aceste plăgi a'e 
trecutului dispar, pe m.isură ce grija 
regimului nostru de democrație po- 
pulară ia forme tot mai avansate

Localul școalelor elementare — 
ciclul I și II c acum d* ne
recunoscut fi curat ți imbricat săr
bătorește. Din truda z Inică a c'e- 
vllor Îndrumați de învățătorii lor. 
In sălile de cursuri au luat ființă 
„colțurile”: colțul Republicei, c 1- 
ful Partidului Muncitoresc Român.

Despre piesă s’a mii votbit, 
c onicii d-'.a'e îi li;- ește principia
li alea Ai diluat în povestire l.leia 
principală — de altfel just sesizată 

fără să te folosești de acțiune 
numai ca o mai clară evidențiere a 
ideii, conținutului să i subordonezi 
povestirea.

Dovedeș i a pvreda o cptică justă 
și acest lucru Ir bue să te de

termine să lichidezi cât mai cu
rând greșelile. Mai scrie-ne.

Anunț
Astăzi, 27 Ianuarie, orele 16 
va avea loc în sala Sindica

tului Miner din localitate,

Ședința Asociației 
„Prietenii Teatrului 

Po]ioralui“
Toți membrii sunt rugați a lua parte
CMMMMW«iMF ■■■

Da ă Ițind ini| or|anța lui oi uiiz.i- 
ția de Partid fi organizația d ti
netei duc o intensă muncă pj itică 
de s iinulare a avântului ere I r al 
lineiilor mineri si de îndrumare a 
muncii lor spre o recoltare d' cât 
mai mâți succese

S SERFANU curcsp. voL

A R.L U S- și al . Scânteii” foto
montaje bogate ia conținut și sem- 
nilicație

Deopotrivă ca ți satfli de curs, 
coridoarele unt pavoazate cu chipu
rile marilor da.căli ai proletariatului 
și conducătorilor clasei muncitoare 
din țara noastră.

Aspectul exterior al școlii indica 
insa o transformare mult mai a- 
dâncă, de structură, a învățământu
lui; școala el. inentară din Lupeni 
este frecventată astăzi de 1 200 e- 
levi Cifră care în trecui ar fi pă
rut de domeniul fanteziei astazi, 
p in reforma Invățăm.in.ului inițiată 
de Partid, este o realitate de na
tură a ne arata largile p s bilităti 
de învățătură deschise pentru f it 

, celor ce muncesc.
I Ceea cc conătllue o nouă carac- 
I terislică e felul tn care, cunitetile 

de clasă formate din elevi, conlri- 
bue la stimularea avântului de În
vățătură. stimulare, pornită chiar de 
jos, din rândurile elevilor prin șe
dințele educativi ce se țin in fie. 
care săptămâni.

In afară de ședințele educative 
săptămânale, la Lupani se țin — 
lunar — șeză'ori conținând progra
me artistice și care consti'ue toto
dată un bun prilej d.‘ a încadra î'i 

I tr’o cronică, evenimentele din școa
lă. oraș și dîn țară.

Dar în afară de asigurarea unei 
instrucții și educa’ii așezate pe 
baze, noui, științifice, se asigură și 
o continuă ridicare a nivelului ma
terial de trai al elevilor. Astfel pe 
lângă școlile elementare din i.u- 
peni au luat ființă cantine in care 
primesc zilnic lapte toți copiii sub 
12 ani Deasemenca cu prilejul săr- 
hă'orilor s’au împărțit numeroase da
ruri elevilor lipsiți

Școlile elementare din Lupeni. au 
devenit astfel mijloace puternice de 
a împrăștia în rândurile unui tine
ret sănătos lumina științ i. de a 
deschide fiilor de mineri largi dru
muri spre ce'e mai înalte șccli

N. MANTA, coresp. voi.

In crestele munților

S’ou orgonizat tinerii corbunori 
începând o nouâ viață

Dincolo de I uj ni în sus de 
Vaha de Pe, i pe unde numai cu 
piciorul se poate umbla in c veri I 
munților e așezat Sohodolul.

Sat izolat de cărbunari
Până acum câțiva ani nimeni nu 

b’a interesat di soarta lor până 
când inlr’o zi tovărășii dtla orga 
nizațla de Partid din I up ni au 
venit _șâ-l organizeze să le dea 
o nouă conștiință

. Așa a luat naștere in S hodol 
organizația de biza și cu Ca pri
mele sclipiri de viată n.ui

•
La fabricarr i manga’u'ul lucrează 

muncitori de toat< vâ s ele In st 
sunt mai b ne de 25 de tineri Și 
dintre ei cel mal .rîsărit” - du| ă 
cum i.au spus tovarășii meinb ii d'' 
Partid s’a dus la Lupcn' Ia organi
zația de finirii

Tovarăși să ne organizați ți 
|> noi ăi din Sohodol” — le-a 
spus il celor dela .organizația de 
tinerel Asta a f st țe b începutul 
anului trecut — șl de alunii tinerii 
cărbunari au fâcut progrese ‘însem
nate.

Lipsiți de prea mari p sibilltiț» 
au reușit totuși să înjghebeze un 
cerc de ci'it. N'au In bib'i 'te' ă 
multe cărți dar citesc re ulat Scân
teia” și „Tânărul Muncilor”

O greutate au tnt'rmp nat și Li; 
printre ei se ăflau șf vreo r âțiva 
nnalfabeli Dar ea e acum arr ap 
înlă'ural i și la asta le-a ajutat 
școala de alfabetizare care s’a des

Să sprijinim Teatrul Poporu ni armă in mâna 
clasei muncitoare

Una din căile prin care în tre. 
cut ideologia reacționară caula să--.’ 
strecoaie otrava ei era și arta. Dar 
după cum bine c știut arta poa’e 
fi pu ă și in slujba scopu i'or înalte, 
ea deienind o armă puternică în 
lupta proletariatului împ.triva cla
selor e.\|loa(aloare ,ea poate fi un 
mijloc de mobilizare la luptă, ea 

, poate — și Iribuc să exp-ime — 
adevărul să fie un mijloc de infră- 

| (irc a tulur ir oa nu ni lor muncii.
Arta de azi — prin lupta per. 

inanentă dusa de Partid — este 
I pusă în slujba piporului muncitor, 

artistul, creatorul de frum s este sti
mulat și ajutat să-și pună t-ilenlile 
6alc în slujba clasei muncitoare.

Iată dece crearea unei instituții de 
cultură — Teatrul P potului din Pe 

j troșeni în Va'ca Jiului i npli ă 
tuturor sarcina de a o sptrijini și a- 
juta prin toate mijloacele

Dacă până acum Valea Jiului era 

chis î.i sal și care e freci inta 5 ca 
dragoste d.- Iliieri și de b itrâai. 
Știu flecare că luiața țenlru ei.

w

Tinerii de aiii au mai fucut ce
va Cu toate câ veneau obosip dela 
iucru șl nu aveau cele trebuind ase, 
au organizat pana a*im două (esti
vale artist ne cu mau ri J luat din 
îndrumătorul cuilu al

In cceace prin e p'ata c<tizuțli 
lor, tinerii din Sol o ol au fost soco
tiți printre cil mal punctuali

Doua lucruri îi frământă acum. 
Planul de Stat și unificarea tuturor 
organizațiilor de tineiel. Amaudoul 
prubîemcre le-au dis. ulat cu t riarușli 
din organizația de buză, care ța d- 
cipa regulat la ședințele 1 >r cu în
drumări șl lămuriri i sunt păirunși 
de importanța marilor sarcini

Și-au luat deci angajaminlul sim
plu; sa îndeplinim și sa dep4;im 
Pianur n rfru'. — organizarea uni 
forme up rioare de ba.ăl e pentru 
realizarea planului revine ca car- 
clai organ.zațiii de Par.id om Lu
peni

Acum In preajma unif carii mun
ci-. n ai rn'i ns: tineretul va fi mai 
|Hiternic t indea va li unit a ta au 
Lrțc" s ei din cele diite ți discutat . 
in ședințe Fi lup'a acum ca In 
viitoarea organizați uni.j a tine
retului muncii r organiz ia lor să 
ocupe un loc de franc

H N D

vizitată de trupe artiști c care vi
zau «copuri strici materia'e Tea- 
trul Poporului satisface o adâncă ne 
cc-itale a masselor: el e o insti
tuție d<- Slat cu răspundere, (ur
mata din actori conșticn.i de misiu
nea lor, și pr n reperfoiiul sau bo
gat în continui cont ibue efectiv la 
ridicarea cu tura ă—a li. ici a < ne- 
nilor muncii El demască putreziciu
nea întregii sociota i b-.zate pe ex
ploatare. siăilnd In acelaț tirrp mun
ca. eroismul, dragostea de patrie, 
mobilizează în lupta pentru c ins
truirea soc a'i-mu!ui In țara noastră

Teatrul Poporu ui din P, roșani e 
un teatru al muncitorilor, e un tea
tru al tuturor celor ce muncesc. De 
aceea trebue ca fiecare om al mun
cii șă contrlbue efectiv la a utarca 
teatrului, sa strângă I d ur le < u 
teatrul să vadă în 1 acel mijloc <fc 
a-și înbogăi mintea si sufli Iul cu 
noii invățâm'iite.

ANA NEOREANU

(Urmare din pag. I-a)

polii c co‘ ducător al rcvoluți' i So
vietul t b c să sc ț r clame guvern 
revol ț orar p ov zoriți — spunea 
Lenin. I i pr nul său trebu e sa 
intre înf, ria ’ib răii p lițiee, 
co.tvo ai ca ur. i adunări constituante 
înlr’ad-.iăr nai ra e. înarmarea pc- 
poru ui. ac i a ea edi ă c'e iber- 
tă[i rea ■ și i c ie p'pt :elcr sub
jugate. c- n fi n i ca zi ei de Inc u 
de 8 ore, Ircrc-ca pământului în 
manile ț ni‘ ii ș'l ins îtuirea de 
comite e icvo u onare ale ț rănimii

Vă â d în s iele emb onul nouei 
puteri revoluționare. Lenin, arăta că 
forța și m r’ai ța sovietelor deprind 
de fcrla și slic.-esul răscoalei.

V. I. I o in a lic'icuizat înrercarea 
menșe- ic 1 r de a reduce r b l So
vietelor fa apă area unor înguste 
interese economice și profesionale.

A crcia S elul — spunea el — 
înseamnă a crea un organ de con
ducere a luptei directe a proleta. 
ria u u .

In revoluția din anul 1905, a jucat 
un rol iin or ant Sovietul din Mos- 
co.a al ț|. pulatilor muncitorilor, în

Cum r” apărut sovkte’E și ee reprezintă ele
care conduceiea politică o deținea 
Partidul Bolșevic. Chiar din pri" 
mele zi'e, Sovietul a urmat o con
secventă politică icvoluționară șl a 
devenii rea men e ui cr^an condu ă 
tor al răscoalei armate a poporului 
revoluționar. Alăluri de sovietul de 
depulați ai muncitorilor, la Moscova 
s’a formal un Soviet de depulați ai 
soldaților, condus și el de bolșe
vici.

Soviele'.c ca organe de conducere 
a luptei revoluționare au fost încă 
în anul J005 embrionul noului tip 
de nulere de stat, care Se reazemă 
direct pe forță. Insă forța aceasta 
nu este forța baionetei în mâinile 
unui grupuleț de complotiști inili- 
tari. nu este forța circumscripției po
lițienești nu este forța banului. So- 
viele'c se rezemau pe forța masselor 
populare. Tocmai în această carac
teristică a lor rezidă fundamentala 
deosebire a Sovietelor față de apa. 
ralul de stat burghez, care servește 

ca instrument de asuprire și ,t ro- 
rizare a poporului, în interesul unei 
minorități infime — clasa exploata
torilor — moșierii șl capitaliștii. 
Sovietele au fost organe ale puterii 
populare, ale puterii mumitorilor și 
țăranilor, care a’cătuesc majoritatea 
covârșitoare a popo itTui — împo
triva unui grupuleț de polițiști. .îm
potriva boerilor. funcționarilor și ca
pitaliștilor priiilegiați. ..Aceasta este 
deosebirea dintre dictatura împotriva 
poporului și diclatura poporului re
voluționar” — spunea Lenin. Tot
odată Sorielele, ca formă a noului 
stat socialist reprezintă un lip su
perior de democrație, nemaivăzut in 
istorie — democrație .pentru toți 
cei ce muncesc, pentru popor. Dacă 
regimul moșierilor sau burghe,i i se 
putea menține la putere exclus v cu 
ajutorul teroarei polițienești și a 
înșelării masselor muncitorești, cu a- 
jutorul înlăturăriii complecte a po
porului dela participarea la trebu

rile de stat și la controlul asupra or 
ganelor puterii de stat, orânduirea 
sovietică s’a rezemat și se reazimă 
exclusiv pe încrederea și sprijinul 
masselor largi populare, care parti
cipă la administrarea intregei vi-ți 
politice, sociale și economice a ță is

In anul 1905 Soviele'e de deputa'i 
din Moscova și alte orașe, sub con
ducerea Partidului Iui Lenin și Sta- 
lin. au dus o luptă eroică împotriva 
țarismu'ui și burgheziei Ele s’au 
manifestat ca organe combative ale 
răscoalei revoluționare a poporului, 
ca germene a nouei puteri, a nou
lui Slat al celor <c muncesc

In prima revoluție rusă nu exista 
încă o alianță trainică a muncito
rilor și țăranilor împotriva țaris
mu'ui, de aceea luptele revoluționare 
ale poporului în diferitele colțuri 
ale Rusiei nu aveau o legătură 
strânsă între ele. Menșevicii. prin po 
lilica lor reformistă, frânau p.volu- 

ția. spărgeau rândurile clasei mun
citoare.

Toate acestea au ajutat absolutis
mului și burgheziei să lnăbu;c re
voluția.

Dar. experiența revoluționară a So
vietelor d n anul 1905 a jucat un 
rol imens în lupta dusă mai târziu 
de muncitorimea din Rusia pentru 
eliberarea ei. In Februarie 1 l7, 
când proletariatul rus a înfăptuit a 
doua Revoluiir Sovelcle au luat 
ființă imediat, mai înainte chi.r de 
a se fi proclamat lozinca organizării 
lor. Ele au fost create din însăși 
inițiativa poporu'ui La 25 Octom
brie 1917 — în ziua vict ii i Mă
rci Revoluții din Octomb ie Sovie
tele au devenit baza politică a nou
lui Stat sovietic, p imul Stat al 
celor ce muncesc!

...Mișcarea pentru S rvictele de de. 
putați ai muncitorilor, începută în 
anul 1005 de muncitorii din Lenin
grad și Moscova — a dus în ultimă 
instanță la sdrobirca capitalismului 
și la victaria socialiunlui pe a șarea 
parte a globului pământesc” (Sta- 
lin).

(Prelucrare după N. Marcov>



3
IC

ZORI NOI

DIN CÂMPUL MUNCII S??
Muncind pe bază de întrecere 
în ultimele 15 zile

Cele trei schimburi de îurnaliști, dela 
uzina „Victoria" din Călan au depășit 

programul cu 9,07 la sută )

Prin înlocuirea sistemului de transmisie cu ianfur 
,,Gail“ cu curele de transmisie obișnuite

Urmând exemplul dat de oțelarii 
de’a I S.S. Iluned' ara, muncitorii din 
cele trei schimburi dela furnalul uzi
nelor .Victoria" din Calau au por
nit la muncă de înliecere pentru In- 
dep’inirea și depășii ea planului

In cadrul acestor întreceri. în ul
timele 15 zile de când sunt în. Între
cere, cele 3 
au ob|inut 
schimbul I 
planului cu 
schimbul II 
șire de 8 7
cu o depășire de 7 I la sută De
pășirea med e a celor trei schimbu’i 
este de 9.07 la sută.

In realizarea aies ei frumoase de
pășiri. furna'iș ii dela Călin au a-

sclilmbuii de fiunaliști 
stl.cese remarcabile: 
a depășit prevederile 

11 11 la sută, inlrecând 
ca-e a reaTzit o dc; ă- 
la sută și schimbul III

vut o mare greutate Minereul de 
fier extras de minerii din Teliuc, 
conține prea mult steril și puți să
race în frer, din caic cauză | recen
tul de sgură la fiecare șarjă e iii il 
mare cu 5 la suta, decât cel obiș
nuit Pe lângă că sterilul din mine
reu micșorează productivitatea mun
cii la furnal, mai consuma Iară nici 
un rost însemnate cantități de cocs și 
gaze, precum și mana de lucru.

încurajați de succesul obț nut In 
cadrul întrecerilor de până acum, 
furnaliștii dela Calau sunt hotărlți 
să obțină în siitor succese și mai 
frumoase. Insă ei au nevoie de 
sprijinul mineiilor din Teliuc. care 
trebue să (rpacă grabnic la îmbună
tățirea calității minereului. acor-

inai mare sdecțio- 
de fier.
Cllan sp ijiiiiți de

dând o atenție 
narii minereului

l-urnaliștii din 
minerii din Teliuc, vor putea pro.
duce fontă mai multă, mai eftină, 
și de calitate, aducând astfel un a- 
port însemnai, In cadrul Planului, la 
dcsvoltarea economiei noastre națio
nale.

I

Tovarășul Neagu Petre, dela uzina de pre 
lucrare a minereului aurifer dela Certej 
Sâcârâmh. a realizat o ecunomie anuala 
de peste 600.000 lei, asigurând toiodală 

buna funcționare a filtrelor
flotaț'a uzinei de 
minereului aurifer 
Certej — Săcărâmb,

Hiltrul dela 
prelucrare a 
dela minele 
era pus în funcțiune de 8 lanțuri
„Gali" cari făceau transmisiunea 
între un electromotor și 8 roți 
dințate ale instalației de filtru.

începând din anul 1946, nepu-

Să realizăm o strictă economie 
de materiale

plosiv, cum — spre exemplu 
in zilele de 14 și 15 Ianuarie
— a întrecut cola alocată cu 
peste 120%.

Dacă am socotit pe de o 
parte totalul sumelor ce s'ar 
realiza în cazul când fiecare 
grupă ar face o economie zil
nică de explosiv de 38% așa 
cum face grupa tovarășului 
Csiminga Ion, — care în ace
laș timp realizează și o depă
șire medie de normă de 62%
— iar pe de altă parte, tota
lul risipelor ce s'a. face în 
cazul când toate grupele ar 
consuma explosiv ca grupa 
tov. Pop Ludovic, ne dăm 
seama ce sumă uriașă este în 
joc, sumă care într'adevăr, 
poate să urce sau să scadă 
considerabil prețul cărbunelui.

Economia de exploziv, mai 
are și alte avantajă, Prin folo
sirea redusă a explozibilului 
se ob|ine cărbune de calitate 
superioară Excesul de explo
zivi sporește canhtalea de căr
bune prăfuit, a cărui comer
cializare necesită brichtlarea
— deci alte chelfueli în plus. 

Lupta pentru ridicarea pro-
duejiei de cărbune în Valea 
Jiului, ia un avânt tot mai 
desvoltal. Organizațiile de 
Partid și sindicalele trebue să 
canalizeze acest avânt în di
recta economisirii de materiale, 
în special a economisirii de 
exploziv. In această direcție 
să luăm exemplul dela eroicii 
muncitori sovietici, cari duc 
lupta pentru realizarea de e- 
conomii cât mai mari, pentru 
realizarea unui pre( de cost 
cât mai scăzut.

Luptând pentru realizarea 
unei severe economii la con
sumul de materiale și exploziv 
în industria carboniferă, lup
tăm pentru reducerea prețului 
de cost al cărbunelui, luptăm 
pentru realizarea cu succes a 
Planului de Stal.

(Urmare din pag. l-a) 

împotriva mizeriei și întuneri
cului, nu au cuprins toate 
grupele de mineri. Chiar și 
unele grupe fruntașe care ob
țin zilnic înseninate depășiri 
de norme, cum este grupa tov. 
Pop Ludovic din Petrila, n'au 
pus accent pe întrebuințarea 
rațională a materialului cxplo- 
sibil. Grupa tov. Pop Ludovic 
face uneori ''hiar risipă de ex»

Puhlicațiune 
de licitație

Primăria Orașu’liî Reședință de Jud
DEVA

Primăria orașului Deva închiria
ză prin licitație publică localurile 
mai jos specifi ale pe timp de 1 a|i

Licitația va avea loc în comeia 
Nr 13 a Primăriei. în ziua mai j s 
indicată, pe lângă chiria inițială fi- 
xală in dreptul fiecărui local, pre
cum .urmează:
In 10 Febr. 1949 orele 17.

1. Localul S ndica ului Saliriaților 
Particulari cu chiria anuală 30000.

Localul Cooperativa ,,Horia" cu 
chiria anuală 36 200 Iei.

3. Localul Chioșcul dc z are 
Weiss" cu cîi.ria anuală de ÎS.200
In 12 Febr. 1949 orele 17.

1 Localul ,,Farmacia Szabo" cu 
chiria inițială de 30 200 1 i anu 1

2 Loca'ul ..Cofetăria Pinte," cu 
chiria Inițială de .30 200 lei anual.

3. Locuința „Pinler" cu chiria 
inițială de 36.200 lei anual.
In 14 Febr. 1949 orele 17.

1 Localul „Bodega Vamos" cu 
chiria inițiala dc 30.200

2. Localul „Magazinul 
(Juliasz) 23.260 lei anual.

3. Ghereta Nr. 2 din 
vânzarea alimentelor cu chiria ini
țială de lei 5,000 anual.

Caietele de sarcini pot fi văzute 
in orele de serviciu în camera nr. 1(3

Licitația se .ține pe lângă resx 
pectarea disp. art. 88.110 din L.C.P.

Ofertele închise, sigilate și se
parai plicurile cu garanția de 5 la 
sută, se vor preda Comis ei de li
citație la deschiderea ședinței a li
citației respective.

In caz de nereușită, a două lici
tație, va avea loc peste 10 zile, adică 
cea din 10. II, în 21, din 
23. din 14 în 26 11. 1949, h 
oră, în acelaș local

Primă ia orașului

lei anujl. 
de stat’’

r Mi i t.

12 în 
aceiaș

Deva

I

Muncind pe bază de întrecere între ele
Grupele minerilor Vitez Ion și Vitez losif 

dela minele de fier din Teliuc, depășesc 
zilnic norma cu peste 120 la suta 

E necesar ca si celelalte gruoe să urmeze 
cele două grupe pornind la întreceri în muncă

Pentru a asigura cantitatea de 
minereu necesara furnalului dela 
Călan, unde echipele de furna- 
liști în întrecere depășesc zilnic 
normele, la minele de fler din Te- 
hue, minerii din grupele tovarăși
lor Vitez Ioan și Vitez losif au 
pornit la munca de întrecere.

întrecerea între cele două grupe 
a pornit în ziua de 18 Ianuarie, 
în cadrul căreia s'au obținut re
zultate frumoase. In prima zi de 
întrecere, grupa lui Vitez Ioan a 
depășit norma cu 123% întrecând 
grupa lui Vitez losif care a de
pășit norma cu 20*/o. 
19 Ianuarie grupa lui 
a depășit norma cu 
cea a lui Vitez losif 
In zilele următoare 
grupe s'au menținut
de norme de peste 12O3/'c.

E necesar ca organizația de 
Partid și Sindicatul din Teliuc, să 
scoată în evidență frumoasele 
succese obținute de cele două 
grupe în întrecere și să îndrumeze

In ziua de 
Vitez Ioan 
133' ., iar 
cu 129’/0. 
cele două 
la depășiri

șl celelalte grupe de mineri să le 
urmeze exemplul, să pornească în
treceri în muncă per.tru a putea 
obține succese în lupta pentru în
deplinirea și depășirea Planului, 
luptă în care este angrenată ma
rea majoritate a muncitorilor din 
județul nostru.

tând fi aduse din străinătate, lan, 
(urile nu au mai putut fi înlocu
ite.

Pentru a nu stangna producția, 
lanțurile ,,Gall'’ erau reparate in 
ateliere — reparație Ioane cos
tisitoare — iar intervalul de func
ționare între reparații nu era mai 
lung de 5 — 6 zile.

Pentru a înlătura acest neajuns, 
muucltorul Neagu Petre, a înlo
cuit vechiul sistem de transmisiune 
cu 4 roți drepte, acționate cu 
curele de transmisiune, care s a 
dovedit a fi mai corespunzător 
decât sistemul de transmisiune cu 
lanțuri „Gali".

Prin această modificare, tova
rășul Neagu Gheorghe a reabzat 
o economie anuală de cca. 600 
mii lei, precum și de brațe de 
muncă, iar filtrul poate funcționa 
acum fără nicio întrerupere.

M. ALEXANDRESCU 
coresp voi.

Citiți
Scânteia

Grupele minerilor Borbely Mihui și Letean 
la întrecere . . .Petru au pornit

(Urmare din pag. l-a)_____

In dimin.a a a.eia fiecare la lo
cul lui de muncă a avut o .șe
dința" de câteva minute.

— Pjrnim la întrecere!
•« o

Asta era prin 6 Ianuarie. După 
două sap.ămâni de muncă, cele două 
grupe — care înainte rămâneau sub 
normă, și-au făcut bilanțul.

Grupa lui Borbely a depășit în 
medie norma cu 13 'a sută, iar g uț a 
lui Lelean cu 4 la suTj

Minerii din cele două grupe erau

șa e©roient«ai*8Q
In ziua de 22 Iar. o, c. la Lupeni in 

cadrul ședinței lărgite a Comite
tului local P. M. R., s'au luat în 
discuție posibilitățile de a se da 
un sprijin efectiv tineretului în

în

A fost inaugurata can
tina salariaților Maga

zinului de Stat din 
Petroșeni

In ziua de 23 Ianuarie
prezența tov. Maria Sârbu, 
deputat de Hunedoara și se
cretar adjunct al Județenei P. 
M. R. Valea Jiului, a avut 
loc inaugurarea cantinei sala» 
riaților Magazinului de Stat 
din Petroșeni.

La această canlină vor lua 
masa la prânz 55 salariați, iar 
costul mesei compusă din 3 
feluri este de 30 lei.

sensul de a-1 încadra în lupta 
pentru depășirea Planului de Stat 
și mijloacele de a-1 ajuta în a- 
ceastă luptă.

In urma propunerilor făcute 
s'a luat hotărîrea de a încadra 
grupele cele mai bune din abataj 
cu tineri, cari până acum mun
ceau izolați în diferite locuri de 
muncă pentru ca să poată fi mai 
ușor îndrumați politicește, să cu
noască și să prindă mai repede 
mineritul.

Sarcina 
au luat-o 
Partid din
ja lor pentru tineret, pentru ridi
carea lui politică și profesională, 
e o concretizare a ajutorului pe 
care ei înțeleg să-1 acorde muncii 
tineretului.3

importantă pe care și- 
minerii membrii de 

Lupeni, dovedește gri-

I, SURCEL 
coresp. voluntar

I

foartc bucuroși, 
alte grupe care 
peste 50 la 
bucuroși Au 
norma a fost

t. 
dq

Cu toate că sunt 
depășesc mrma cu 
la au fost totuși 

pas înainte:un
>Ill

• •
analizat 
in acest
Barbely, au văzut < S

felul cum a 
răstimp. Cei

Apoi și-au 
decurs munca 
din grupa lui 
p.osib li'ă i e Iar de muncă sunt mai 
avantajoase, pentrucă au crațer Daca 
și-ar fi organizat munca mal b ne. 
în așa fel incât să Jk b ne ficc.i e 
om ce are de fă.ut. depășirea a I 
fost rr.ai mare. Minerul să rușșa 
Căibunelc din strai cu cleanul de a. 
bataj și să faca ăurlle de pușcirc; 
unul din cei d 1 ajutori minei i a 
arunce cărbune e cu lopata pe c a- 
țer. iar c. I de al doilea să pregă
tească și .împreună cu m.nerul d 
facă armarea iar vagonetarul atunci 
când nu are dc încărcat, să ajute 
la transportul lemnului în pre aba
taj.

Aceleași .lipsuri în muncă le au 
gă il și minerii din grupa lui I c- 
teanu. Ba ceva mai muît dacă s’ar 
fi organizat întreceri între fiecare c- 
cliipă a grupei care ’uc cază In 
schimb de 8 orc , treburile ar fi r ers 
mult mai bine.

— Dcacum așa trebue să f c m. 
pentrucă așa v .m putea îndeplini pla 
nul înainte de termen. — și-au s us 
vinerii din cele două grupe.

I- BRANEA

„ZORI NOI" 
primește mică și 

mare publicitate.
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Cronica t xternă

Ultimele svârcoliri ale
Kuomintangului

Sliaiuciteie victorii repurtate mai 
ales Iii ultimul timp de Rimata 
Populară Chineza, au dus la de
misia lui Ciang-Kai Shek șl a gu 
vernu ui Kuomiulangului. Ultimul act 
politic al dictatorului care timp d • 
23 ;uii a ținut poporul chinez in c a 
mai cumplita mizerie și sulei uiță. 
nu a surțrins pe nimeni. Acest act 
Jiu a fost o ..urpriză pentru tna»selo 
largi muncitoare chineze care in ul- 
lima vreme, se ridicau cu furie cres
cândă împotriva putredului regim 
feudalo-polițisl. dupj cum nu a fost 
o surpriză nici pentru protectorii a- 
ceslui regim — imperialiștii din! 
Wall-SIreet care și au dat în- 
sfârșil seama că orice încercare de 
a-1 lyai sprijini cu di lari sau cu 
armament, ese inutilă.

Asistăm astfel la ultimele svâr. 
roliri ale unui jvgitn exploatator 
care își crea e faima prin sălbăticia1 
și corupția sa.

încercările- de ultimă oră ale lui 
Li-Tsln.Wen. succesorul lui Ciang 
Kai-Shek, de a salva ceeace a mal 
rămas din resturile Kuomintangului, 
sunt sțrlișe și e!e eșecului.

„A-n:ala p ; u'ara de elibe
rare din China dispune1 de fi r- 
țe suficiente și de prcmizele ne
cesare pentru distrugerea finală 
a tuturor resturilor de forțe ar
mate a'e gu ernului reacționar al 
Kuomintangului într’un viitor, 
foarte apropiat” — a declarat 

recent Mao-Tse-Dun, președintele 
Partidului Comunist Chinez, odată 
cu anunțarea celor 8 condiții pe baza 
cărora P.C. Chinez esle dispus să 
înceapă negocierile de pace penbu 
a scurta șufcrințcle poporului chi
nez.

De alunei, situația s’a schimbat și 
mai mult jn favoarea 
pulare.

55 reprezentanți ai partidelor și 
grupurilor democratice
Kuomintangului care se află în Chi
na eliberată. în frunte cu mareșalul 
l-i-Ci-Sen, președintele comitetului, 
revoluționar al Kuomintangului care 
s'a rupt de acesta, arată într'o pro 
clamație ^dresată poporului chinez 
că doresc sâ participe cu toate efor
turile sub conducerea P C. Chinez 
la războiul de el berare pentru a 
crea cât mai curând o Chină nouă, 
independentă, liberă, pașnică și fe
ricită.

Prăbușirea putredului regim ban- 
chcro-moșieiesc din China, marchea
ză o rușinoasă Înfrângere și pentru 
imperialiștii umerii ani cate, dine lo 
<le manevrele murdare, cu t ată dăr
nicia de armament și dolari s’au 
dovedit neputincioși in Încercările 
lor de a salva dela pieire odiosul 
regim al Kuomintangului ( i pierd 

odată cu z, casta prăbușiie —• 
un vast și bogat teren de exploatare 
și unul din aliații lor cei mai ale 
seamă.

Conlinuându-și înaintarea victori, 
oasă. Anuala Populara de eliberare 
chineza, jiimiceșle principalul pilon 
al imperialismului in continentul a- 
sialic, aducând tn acel, ș timp, un 
puternic aport la întărirea lagăr. Iul 
dentoc a ic antiimpeiia ist.

sprijin efectiv ofensivei deslăn* 
armata populară de eliberare

SIIENSI DE
Agenția China 
țăranii din Nordul Clijnvi
iii perioada când aimatie populare 
de eliberare se ga-.eau in d fensivâ. 
au distrus liniile de comunicație ale 
trupelor Kuomintangului acum când 
armaee generalului Lin Tlao inain- 
teaza în câmpia Chin i de Nurd. 
ajută cu miile la icparuiea ș. Sile
lor pentru a sprijini ofensiva

Bărbați și femei ii.eri -i bătrâni 
din prov ncia Hop i lucrează la a- 
menajarea șo.elelor pe care armata 
le străbate. In câteva zile ci iu re
dat traficului mii de kilometri je 
șosele.

Iii ciuda iernii foarte aspre 50000

25 XKado>)
< a 

care,

NORI).
Nouă tiansmilc

oameni au făcut numai in 37 de orc 
37 kilome ri Pe ace,Ic șose.e unită
țile motorizate ale generalului Lin 
Tiao au înaintai spre Peking și 
Ticntsin.

«

SHENSI DE NORD .5 (Radut) 
Agenția China Noua transmite că 
autorități e Kuon intangului daduseia 
ordin muncitorilor din Kalgan sa 
distrugă industriile și instalațiile de 

publica in m nuntii când 
populare de eliberare se 

■ punctul dc a Intra In oraș, 
e acestea muncitorii au a-

util i laie 
armatele 
aflau de 
Cu toati

păiat aceste instalații, astfel că ia 
imanentul când armatele populare ati 
intrai in Kalgan in or. ș funcțiuca 
cutentul electric a|>a șî .serviciile 
telefonice.

Picltetce de muncitori au luptat 
să apere dela distrugere atelierele 
mecanice de reparare a vechiei Mor 
armatei, < eace a dat poslbi itatea 
vechicolelor amari populare să fie 
folosite imediat pe alte fronturi. 
Muncitorii feroviari au higiopat In 
pământ liniile de cale feiaLa și alt 
echipament prețios pe care 1 au sco* 
la ivea a b sosirea arma elur popu- 
lare

forțelor px>-

dia China

Deschiderea celui de al 
10-lea Congres al Parti
dului Comunist

Lituaniei
Raportul secretarului C. C. al 

Comunist (b) al Lituaniei

RIGA, 25, (Rador). — In ziua 
de 23 Ianuarie s’a deschis la Riga 
cel de al 10-1. a Cong.es al Parti
dului Comunist (b) al Lituaniei

Congresul a fost deschis de Cai 
necazin, secretarul Comitetului Cen
tral al P.C. (b) al Liluaniei.

In aplauze furtunoase, Congresul 
a ales prezidiul de onoare fortuit 
din Biroul Politic al CC. al P.C. 
(b) al U.R.SS. în frunte cu marele 
Stalin.

Pe ordinea de zi a Congresului 
figurează raportul CC. al PC. (1>> 
al Lituaniei, raportul .Comisiei dc 
Control, alegerea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist (b) al 
Liluaniei și alegerea Corni iunii de 
Control.

Calnecazin a făcut un raport pri
vi.or la aclivilafea Corzile.ului Cen
tral al P.C. (b) al Lituaniei, spu
nând între altele :

Noi membrii ai consiliului municipal 
londonez, au părăsit partidul labu
rist înscriindu-se în partidul comunist 

municipale din Londra 
peste 350 de comuniști 

ce l-au determinat să 
acest pas, a declarat: 
vreau să trădez acele

LONDRA, 25 (Rador). - 
Jn ziua de 23 Ianuarie în ca
drul unei ședințe a organiza
ției Partidului Comunist din 
flolborn Hali (Londra) s'a 
anunțat că doi membri ai con
siliului municipal londonez, Ed, 
Hant și J. Ridl, au părăsit 
partidul laburist și au intrat 
în rândurile Partidului Comu
nist.

Hant, referindu-se la cau-

La alegerile 
vor candida

zele 
facă 
>Nu
obligații pe care se bazează 
întreaga mea activitate socială 
unindu-mă cu dușmanii țării 
noastre*.

In aceiași ședință s'a anunțat 
că la alegerile municipale d'n 
Londra vor candida mai mult 
de 350 candidați comuniști.

Partidului

„Sub conducerea C C. al P C. (b) 
al U.R.SS., al guvernului unional 
și sub conducerea personală a t< v. 
Sta in bolșevicii lituanieni au reali
zat mari succese de refacere și dis- 
voltare a economiei și culturii Li
tuaniei bolșevice.

După eliberarea Republicii noas
tre de sub ocupanții germani au 
fost restabilite refăcute ți construi
te din nou peste 1 300 întreprinderi.

Dintr’o anexă agricolă la sistemul 
economic al slalelor capitaliste, așa 
cum a fost Lituania burgheză, — 
Lituania sovietică a devenit o re
publică socialistă cu o industrie bine 
desvoltală

Statele lituaniene merg hotărit pe 
drumul desvoltării socialiste. In sa
tele din republică au f st crciate 
pes.c 1 G00 colhozuri și numărul lor 
crește necontenit

Un mare ajutor a primit Rt pu
blica din partea guvernului union 1. 
ajutor care permite să fie mărit par
cul de tractoare cu 230 la sută, să 
se desfășoare și să se realizeze 
mari lucrări pentru șecarea mlaștini 
lor, să ,se treacă Ia construirea de 
sate colhoznice, să se îmbunătățeas
că opera șle electrificare a satelor.

Dela cel de cl 9-lea Congres, or
ganizația de Partid a Republicii a 
crescut de 11 ori și s’a prezentat 
în fața noului Congres mai puter
nică și strâns unită în jurul Comi
tetului Centra! al Part dului Comu
nist (b) al U R S S. și a conducă
torului Partidului Bolșevic, tovară
șul Sfalin”.

Citiți
în fiecare zi
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Forțele Democratice din Japonia au 
obținut succese deosebite în alegeri

Reacț unea din Japonia și autoritățile americane de 
ocupații nu au putut înfrânge voința poporului japonez

TOKIO, 25 (Rador). — 
Cu toate piedicile puse candi- 
daților foițelor democratice de 
reacțiunea din Japonia și de 
autoritățile americane de ocu
pație, forțele democratice au 
obținut succese deosebite în 
alegeri.

Astfel, France Presse anunță 
că au fost aleși toți candida^ 
ții Partidului Comunist din 
cele șapte districte electorale

ale orașului Tokio.
Un mare succes a fost ob

ținut de candidați! Partidului 
Comunist din regiunile Kioto, 
Tottori și altele, precum și în 
toate regiunile industriale ale 
Japoniei.

După ultimele rezultate. 
Partidul Comunist Japonez a 
obținut 36 locuri în parlament, 
față de 4 locuri câte avea în 
vechiul parlament.

Partidul Comunist Japonez va 
lupta împotriva legilor anti-mun- 
citorești și politicienilor care au 

vândut țara imperialiștilor
a declarat Tokuda, secretar general al P. C. Japonez, 

în cadrul unui mare meeting organizat la Tokio

TOKIO, 25 (Rador). — 
France Presse anunță că la 
Tokio a avut loc un mare 
meeting organizat de Partidul 
Comunist Japonez.

Kitiidu Tokuda, secretarul 
general al Part dului Comu
nist Japonez, a subliniat im
portanța succesului obținut 
de Partidul Comunist în ale
geri.

El a declarat că »Partidul

Comunist va 
lupte împotriva 
corupți ce conduc astăzi Ja
ponia și care vând țara impe
rialismului strein <

Partidul Comunist — a 
declarat Tokuda — va lupta 
cu tot mai multă hotărîre 
împotriva legilor anti-munci- 
torești Introduse de guvernul 
yoshida.

continua să
politicienilor

Cercurile americane din Japonia, neplăcut im 
presionale de succesul Partidului Comunist 

Japonez în alegeri
TOKIO, 25 (Rador). - 

France Presse anunță câ cer- 
rurile americane din Japonia 
an fost foarte neplăcut impre
sionate de succesele obținute 
de Partidul Comunist Japo-

nez în alegeri, cu atât mai 
mult cu cât partidul >socia
list* a suferit o grea înfrân
gere.

Majoritatea conducătorilor 
partidului socialist nu au reu
șit să fie aleși în parlament
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