
Pe marginea scrisorii oțelarilor dela 
Reșița

Să intensificăm fot mai mult 
lupta pentru ca-itate

Ziarul nostiu a publicat în nu 
mâlul pre eden! scris. aiea prin car.- 
■numitorii și tehnicienii dea Oțe- 
lăriite S i «“tis Martin dela Reșița 
cer mumioijlor >i tehui iutilor mi
nieri din Va'ea- Jiului sa se intere
seze de cauzele n< livrării 11 timp 
a cărbunilor ne.esaii acest r Oțelă-i 
rii. să intervină pentru îinlrip area 
acestei lipse. Seiisoarea arată 'I a 
semenea că ..nici mărimea cărbuni
lor nu este cea potrivi ă. cea. 20 25 
la sulă din totalul livrat” fii id .sub 
dimensiunea reglementară” Ciiacei 
face ca un procent mult prea ’.r a ede) 
cărbune să fie inutilizabil

Trimisă într’un timp când in Va
lea Jiului întrecerile socialiste p n- 
tru îndeplinirea sarcinilor prevă
zute de Plan se desfășoară cu tot 
mai mult avânt, scrisoarea vine să 
desvălue slăbiciunile ce mai există 
ca rămășiță în munca acestor ex_ 
ploatări miniere.

Este știut că. atât în Octombrie, 
cât și în Noembrie și Decembrie 
1948 și rnai cu seamă în lanuaiie 
1910 minerii Văii Jiului și-au în- 
dep'init și depășit programul lor.

Cu toate acestea, oțe'.arii reși. 
țeni scriu că în Iuni e Noemb'ie tji 
Decembrie 1918. li s’au 1 vr t căr
buni cu 10 la sută mai puțin decât 
cantitatea programată. — ceeace a 
dus la epuizarea stccuril r de cir. 
buni, fapl care le îngreunc ză muma.

Ori dacă minerii și-au îndeplinit 
sarcinile lor exlrăgând cărbunele și 
dacă lotuși principala noastră în
treprindere siderurgică a fost lip
sită în parte de combustibilul ce-i 
trebuia furnizat, înseamnă că aceasta 
se datorează administrației minelor, 
respectiv Serviciului de ric.pție.

Dacă noi am declarat răsb i sără
ciei și mizeriei, dacă nci ne-am lt at 
ca sarcină lichidarea înapoierii eco- 
noniice a “arii, desvoltrrea unei in
dustrii puternice și a unei agri
culturi înfloritoare — condiții de 
bază ale ridicării nivelului de trai 
al poporu'ui — așa cum e p evăzut 
de P anul Economic de jjstat îrseamnă 
că toate forțele de muncă, toți cei 
care sunt încadrați în procesul de 
producție £au de dirijare a aces
teia. 'trebuie să-și dea întreg aportul 
lor la o cât mat temeinică înde
plinire a acestor sarcini.

Care au fost cauzele pentru care 
cărbune'e programat nu a fost furni

La apelul fruntașilor în producțit-

140 șefi de grupe și șefi de schimb 
din mina Lupeni au închetat an
gajamente de întrecere pentru 

depășirea normelor
In numărul de ieri al ziarului 

nostru, am arătat că în urma apelului 
lansat de fruntașii în producție Pcp 
Ludovic- Pelrila, Andrica Ludovic 
Aninoasa și Ulrich Ștefan—Lonea. 
un însemnat număr de grupe din 
mina Jieț—Lonea au pornit la în
treceri socialiste.

Dar nici minerii dîn Lupeni nu 
s’au lăsat mai prejos. S’au întru
nit cu toții într’o ședință care a 
avut loc zilele trecute în care au 
prelucrat atât planul de producție 
cât și apelul adresat lor de către mi
nerii fruntași.

După ce au ascultat cuvântul tov 
dela Parlid și dela sindicat, din 
rândurile minerilor s’au ridicat nu
meroși tovarăși care au venit cu 
propuneri practice pentru îndeplini
rea înainle de termen a sarcinilor 
trasate de Plan.

— Eu propun să facem schimb' de 
experiență între grupele aflate în 
întrecere pentru a se putea ’îolosi 
unii de experiența altora — a spus 

zat Reșiței ? Vizat în | imul rând 
de scrisoarea Iov. dela Re ița. Ser
viciul de recep.le trebuie să stil 
dieze aceasta sa descopere c iuz le 
și sa le evite [re viitor. Penlrucă i u 
este admisibil ca efortuiile în în
trecere a'e oțelarilor rișițeni, lupta 
lor pentru a produce mai mult să 
întâmpine obstacole din ll|*>a căr
bunilor.

Mimiii din echi| a Iul P p Lu- 
doiic din Pelrila și cei din 2 <t hi[ a 
ale grupei lui Ulrich Ștefan din Lo- 
nca încă din prima săptămână a a- 
ceslei luni au Început să extragă «văr. 
buni în contul lunei Martie Să na 
gândim care ar fi rezultatul muncii 
lor viitoare dacă atunci când sunt 
mai încordați în muncă nu li s’ar 
(>une Ia îndemână, de exemplu, ex_ 
plosivul necesar. Oricare ar fi uni
tatea respectivă, cu siguranță c.ă ea 
nu sl-ar putea îndop ini sarcinile 
sau le-ar realiza cu eforturi sporite 
și chellueli în plus

Acelaș lucru s’a petrecut și cu to
varășii oțelari reșițehi Cele scrise 
de ci sunt mărturie. Și acest lucru 
trebuie să sesizeze pe fiecare — 
și în primul rând administrația X- 
ploatărilor. Vigilența noastră trebuie 
să asigure munca noastră dar în 
acelaș timp ea trebuie să asigure se
curitatea producției în‘reprinderii a 
cărei muncă o determinăm prin fur
nizarea materialelor, combustibilu
lui necesar, etc.

Dar, dacă problema livrării LA 
TIMP sau mai bine zis a expe
dierii la timp, a cărbunilor desti
nați Oțelăriilor dela R< șița e te o 
chestiune care vizează în primul 
rând administrația exp'oatăiil r noas 
tre miniere, prob'ema calității căr
bunelui depășește acest cadiu, — ca 
este nu numai o chestiune de admi 
nistratie internă a întreprinderii o 
chestiune economică: ea este în pri
mul rând o chestiune politică Pen- 
trucă în actualul nostru stadiu de 
desvoltare a democrației populare pe 
drumul spre socialism, problema în. 
tăririi economiei noastre naționale, 
a unei producții sporite c intita iv și 
îmbunătățită calitativ a devenit o 
problemă centrală de Stat, ea tre
buind să fie o preocupare centrală 
și permanentă a fiecărui muncitor

Avem de îndep^iit Planul Econo
mic de Stat. Nu se poate concepe

fCoctiauare In pag lll-a) 

șeful de grupă Micula Andrei
— Cteace spui tu e foarte bine 

— îi răspunse lovan Silviu Eu te 
provoc la întrecere și.mi iau an
gajamentul să depășesc norma cu 
10 la sută I

— Eu o voî depăși nu cu 10, 
ci cu 30 la sută, a complectat tov 
Micula

Au urmat apoi descuții și angaja
mente, după care 140 de șefi de 
grupă și echipă s’au angajat în în
treceri socialiste fixându-și urmă
toarele obiective:

— depășirea normelor;
— reducerea consumului de ex- 

plosiv și material lemnos;
— reducerea procentului de șist 

în cărbune;
— reducerea procentului de căr

bune prăfuit-
— nici o lipsă sau întâi zieie dela 

serviciu
Așa au răspuns minerii din Lupeni 

la apelul lansat de fruntașii în pro
ducție pentru îndeplinirea planului 
înainte de termen.

In luptă penlru Îndeplinirea Pe prima luni ■
Planului Înainte de termen anului curent

Deși suntem încă în prima 
decadă a lunei Februarie, în 
lupta lor pentru ) a îndeplini 
programele de producție fixate 
de Plan înainte de termen, 
primele grupe din Valea Jiului 
și-au îndeplinit programele de 
muncă pe lunile i Ianuarie și 
f ebruarie, lucrând acum in 
contul lunei Marțe.

Astfel, schimbul I. din gru
pa tov. Pop Ludovic din mi 
na Petrila, compus din tov. 
Pop Ludovic, Maroși Dioni- 
sie, Halmi losif, Corodi Ște
fan și Kibedi Alexandru, încă 
dela începutul lunei Februarie 
extrage cărbune în contul lu
nei Martie.

La mina Jieț-Lonea, schim
bul I al
Ștefan condus de șeful de 
echipă, 
compus 
orghe, J

kjv. Ulrichgrupei

Marian I. Andrei, 
din tov. Morar Ghe- 

oca Ștefan, Marian 
Adrian. Dioanca Joan și Si- 
coi losif, din ziua de 5 Feb

Muncind voluntar în 
noaptea de 6 spre 7 
Februarie

Schimbul condus de 
tov. Ulrich Ștefan 
dela mina Jieț-Lonea a 
depășit norma cu 400%

Lucrând în mod voluntar, 
în noaptea de 6 spre 7 Feb
ruarie, schimbul I. din grupa 
tov. Ulrich Ștefan, decorat cu 
>Ordinul Muncii* clasa I., 
din mina Jieț-Lonea, condus 
de el, muncind cu eforturi 
sporite a depășit norma fixată 
cu 400%.

Realizând această frumoasă 
depășire minerii din schimbul 
condus de tov. Ulrich și-au 
îndeplinit programul de muncă 
pe 4 zile, făcând astfel un 
pas mare spre îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
ce le revin în cadrul planului.

In întrecere cu celelalte ateliere C.F.R. din țară

In luna Ianuarie muncitorii Atelierelor C. F. R. 
Simeria s’au chsat In locul 5

Muncitorii din toate cate
goriile dela atelierele C. F. R. 
Simeria se află în întrecere cu 
muncitorii atelierelor C. F. R. 
din întreaga țară, pentru înde
plinirea la timp și în bune 

ruarie dă cărbune în contul 
lunei Martie, iar schimbul 1., 
compus din tov. Ulrich Ștefan, 
Jurca Avram, Ratz Victor, 
Szocs losif, Benkd losif, Cor- 
bay Adalbert, Ciundern Moi- 
se și Roncea Alexandru, din 
ziua de 7 Februarie scoate 
cărbune în contul lunei Martie

Faptul că două schimburi 
din grupa tov. Ulrich Ștefan 
lucrează acum în contul pro
gramului de pe luna Martie, 
iar cel de al treilea e pe ca
lea de a-și îndeplini progra
mul pe luna Februarie, dove
dește capacitatea de organi
zare și antrenare a minerilor 
din cele trei schimburi ale gru
pei sale pentru mărirea pro
ductivității muneff, dănd asr- 
fel un exemplu viu celorlalți 
șefi de grupă din minele Văii I 
Jiului, Pop Eugen, coreep.

Comportarea și atitudinea 
d-lui „Director" 
de sanatoriu

Sanatoriul T BC.-Brad este așezat 
într’o regiune minunată care oferă 
condiții prielniie de însănătoșire a 
inlernaților. Condiții prielnice dar 
insuficiente dacă lângă ele nu s’ar 
adăuga acum, permanenta și noua 
grijă penlru sănătatea bolnavilor.

Desigur că vorbind de grijă — 
și mai ales de grijă noua nu o pu
tem pune pe scama „d-lui Director” 
al sanatorului și asta pentru sim
plul motiv că nu poate fl acuzat de 
această merituorie vină.

Nu e vorba de aroganța și nepă
sarea, pe care cu mâinile în bu
zunare, o abordează față de fie
care vizitator care se interesează 
de sănătatea unora dintre internați. 
Nu e vorba nici de răspunsurile 
care, evazive și incomplecte, arun
cate în fugă, sunt de natură să spui., 
bere și bruma de speranță, să mă
rească grijile

condițiuni tehnice a reparațiilor 
la locomotive și vagoane.

In cadrul acestor întreceri, 
muncitorii atelierelor CFR Si
meria s'au situat în locul V al 
clasamentului,

Luni, 7 Februarie a avut 
loc o adunare generala a 
muncitorilor și tehn cienilor 
dela I S. S. Hunedoara, in 
cadrul căreia s au prelucrat 
sarcinile ce revin uzinei pe 
anul 1949 in cadrul Planu
lui de Stat.

înainte de trasarea sar
cinilor ce revin siderurgiști- 
lor hunedoreni in cadrul 
Planului de Stat, s a făcut 
analiza muncii pe luna Ia
nuarie. Drapelul Producției 
a fost câștigat de muncitorii 
dela Ofelăria Siemens-Mar- 
tin, care prin eforturile de
puse s'au situat in frunfea 
celorlalte secții, obținând 
cele mai frumoase realizări 
in producție.

Ne referim mai mult Ia ceea ce 
nu vede, sau nu vrea să vada d-1 
„Director”. I e pildă, la cina b lna- 
vijor redusă la 2 (doi) cartofi coțâi 
și care nu prea conlribue la res
tabilirea sănătății și în general la 
alimentația de-a-drep-tul mizerabilă 
Ne referim de.o-polrlvă la faptul 
că dacă vreunul dintre bolnavi ține să 
atragă atenția asupra a^esici situații 
d-1 „Director” ia — ce e adevărat 
— măsuri. Măsuri de admonestare 
care merg până la neglijarea tra
tamentului medical necesar „imper- 
linenților”.

Se pare că in urma deselor re. 
clamații d l „Director” a ajuns la 
o anume virtuozitate în a neglija 
bolnavii; o femee a stat mai bine 
de o săptămână internată, fără să: 
i se facă vizita, radioscopia și pres
crierea tratamentului

In schimb — cu toate că na
tura bolii exclude ori ce efort fi
zic — bolnavii își fac singuii cu
rățenie ca să fie curat, căci altfel..

Și toate acestea dau mult de gân
dit și in acelaș timp anumite cer
titudini cu privi: e la atitudinea pe 
care d-1 „Director” o adoptă fa'ă 
de sarcinile impuse în m meniul ac
iuai doctorilor. — într’un moment 
când toate for.e'e creatoare ale țârii 
sunt angajate in muncă de ritm 
nou penlru distrugerea a tot ce e 
vechiu și retrograd și făurirea li
nei lumi noui.

V. Crietes, coresp.



2 ZORI NOI

dfc PAGINA CULTURALA d
Pe marginea spectacolelor pentru copii 

ale Teatrului Poporului din Petroșeni
Cronica cinematogral că

în u m bw “ ra
Actuala etapă de activitate a 

Teatrului Poporu'ul din Petroșeni, 
include și prezentarea șp.'ctac >i< 1 >r 
pentru c >pii E vorbi de, s enet |- 
„Căsuța din cămi le” de Mmșak și 
..Ariciul și epurașul” de Slepinslvi

Acest fapt reflectă o anunre g.ijă 
fa|S de educafia prin artă a micilor 
s|>eclatori și reprezintă un eveniment 
deosebit de înseninat. însemnat prin 
bisași noutatea pieselor prezentate 
care. — Intr’o formă de Înalt ni
vel artistic Îmbrăcând un c mfinut 
simplu, a cărei idee e ușor de se
sizat, — sunt menite a contribui 
Iu desvolla ei drarjos ei cO| iilor pen
tru artă, la educaiea lor prin t'un 
mijloc atractiv

In „Căsuța din câmpie”, de pilda, 
copiii vor întâlni vechii lor prieteni 
din basme: broscuța ,,Oac oac”, șo
ricelul cocoșul și ariciul hotailți 
să duca o viață pușnică In căsuța 
lor din câmpie Pe de altă parte 
vor găsi vulpea cea șireală. lupul 
și ursul care, cu gânduri viclene vin 
să turbure liniștea mirilor licuiiorl 
ai căsu(ei

Aici Ircbue să ne oprim un mo
ment asupra caracteristicei basme
lor care în trecut umpleau mii de 
volume ma i și mi i sau erau trans
puse pe scenă In aceste b isme — 
creații ale burgheziei — copiii fă
ceau cunoșlin|ă eu acnușe casa” In 
aștep.area prințului milos iv indră 
goslit de frumusețea el, care o scăpa 
de sărăcie; ,cu prinți care ajutați 
de ..puteri vrăjitoreș'i” săvârșeau 
minunate acte de vitejie apărând im.

COLTUL SPORTULUI
1 ______________________________

PATINAJ
In ziua de 0 Februarie a c. pa i a- 

tlnoarul C F.R din Pe roșeni s’a dis 
fășurat un concurs de patinai de 
viteză probă rezervată școlarilor,- 
pe o distanță dc 500 m

Rezu'lale tehnice:
Băeți 500 m.

1 Cazma Gh .1 23”, 2. Korfrnta 
Carol 1.49”, 3. VI id loan 1 51” 1 
Omâla Eugen 1,52”, 5 Ccșa Tra- 
ian 157”

Fele 500 m
1 Kulaș Herta 158”, 2. Radu 

Eleonora 2 08”. 3. lacob Firu(a 2,13”
Patinaj artistic

Fele: 1 Kutaș FIcrța.

A SOSIITIRIILW lisir A
iliriss ii-n inuiWiriRMiJCTiON

No. 1

Ediția franceză a primului număr 
al revistei 1 ustr re U R S S. în c n- 
slrucție” a sosit recent dela Mcs 
cova.

, II.R.SS, în conslrucție” prin Ima
ginile artistice cuprinse in paginile 
sale crciază pentru cititori noțiuni 
exa.le asupra so ie ății sovie icc. re
lațiilor socialiste și a omului so
vietic.

„ZORI NOI" 
primește mică și 

mare publicitate
IMMMMWWVMMWMMM 

pâra i i sau merele de aur. sau iu 
impa a ut b ui ca pâ'uea lui dam 
nezeu” care domne i |X‘Sle .noul 
mari șl u >ua țări”. „iubii d 1 treg 
p aporul” Toate tendențios puse, e- 
rau de natură să sugereze anumit 
idei de conștiința copiilor lipsiți 
de ia aci la ca de a discerne adi vă
lul de falșilate

In piese e ce se v r prezenta zi
le c acestea pe seina lâatruluj Po
porului din localitate, copii vor lua 
contact cu eroi care iși găsesc co 
res|K>mk'ilți printre oameni simpli
tatea lor și a acțiunii in genere 
care desfășurata In lumea animată 
prilejuește o mai ușoară caracter! • 
.zare a personagiilor, dă posibil Hat1 a 
f.le a descoperi ce vreau să r prezint • 
eroii fără a crea djn ei pe.sonagll 
complexe face mal ușoară stabi
lirea legăturii dintre scenă și viiți 
Vor vedea că puterea sta in unii, 
— chiar dacă cei care se unesc | ar 
mici și s.abi aceasla f îmi de
altfel ide-a principală a seni t i 
vor vecea că ori ce cârdășie de 
moment, rare are la biză p olit'tl 
personal nu e trainică, e menită 
eșc.ului

Fără îndoiala ca la reușita i je 
selor — In sensul ca acestea să sa 
lisfaca bogata imaginație a copi
lului — In afara subiectului, c in- 
tribue și celelalte două el mente • 
muzica și decoruri c Ușoară și v - 
oaie, in tonuri vii bogate, mergând 
până la amănunt — muzica și de 
corurile deosebit de sugestive, con. 
Iribue la crearea acel.i almosf re

Băeți : 1 Korfanta Carol.

Hokey
In ziua de 3 Fcbr, a. c a ătvul 

Ioc un malch de liokey |»e glii (ă 
intre echipele IJ.A.E R. și Jiul C. 
F.R .Victoria comb.

U A.E R. a jucat mai bine ca iu 
primul malch lucru ce dc altfel îl 
arală și rezultatul

Jiu'-C.F.R Victoria c >mb.—U A. 
E.R. 4-2 (1-0) 2 1, 11).

Au mărcii: Pop Bela 2 Faikis 
dela Jiul iar del i învinși Popa 
și Cozma

S’au remarcat P p IV Cozma. 
Lăpădalu și Imre.

P.ia fotografii documentare colo- 
rale și extrem de variate revista 
vorbește despre realiză ile din U. 
RS.S.

Primul număr al revistei e te 
consacrat refacerii și desvoltării de 
după răzb-oiu a economiei na'ionale 
a URS.S, Pagini întregi sunt în
chinate panu ui cin inal și realiză i- 
lor oamer.i or sovie ici dela Lenin
grad Munca în c ilhozuri. viata și 
înfăptuirile colhoznicilor au găsit un 
Ioc de frunle în spațiul revistei „U 
RS.S. în construcție”.

,.UR.SS. In conslrucție” apore în 
limbile franceză, germană și en
gleză l a „Cartea Rusa”, București 
Cal Victoriei 42. odată cu această 
revistă se poate cere și un supli
ment al numărului 1, cu explicații 
în românește 

speciii.e bisau ui devin rnljlucce 
vil de evpresie sub rd mat, ,on|iiiu. 
tutui.

N iu atea structurală inedipil I r 
ic’e d ma (iese îmbinând aimo. 

ntrs educativul cu arta trebue sa 
conslitue motive puternice ca ele să 
fie vizi mac de un număr cât nui 
mare de spectatori

m |. m

rw o
Pe scena teatrului din 1 calitate 

Echipa arlis i a Nr 2 din Aiisaub ul 
Armatei a | iczrplat un spec ac I de 
un bine meritat succes

Revista ,T >t lnain e” a cons.ilull 
prin conținutul sau ceva cu t nul 
nou fața de ccțc anterioare, și ine
ditul In fond șl forma a 1 st Iară 
îndoială eheia succesului

începând dea asp.-clelc vie (ii ca
zone și până la panelele de acro. 
bație, „Tot înainte” a cupiina o 
seama dc idei fie cr; im de p in 
conținutul unor dansuri șopulare (so
vietice maghiare r miâncșli), (rin 
satira îndreptată impuriva i(âtll'>. 
rllor la răsboi sau cântecele I clii 

riale muncii creat zare și | amice — 
prieteniei intre popoare.

Dacă In „Toi In linte” am avut 
dc admirat Mvisla ridicată pe o 
treaptă calitativ supeii ara nu mai 
(puțin a atras aplauze e unanime exe
cuția in gene al care d ived a o t - 
meitlică pregătire și grije p ntru 
prezentarea justa a unui conținut 
bogal .

In această privință exist t t tuș 
îine'e ob ecțiuni Ne refetim la uiul 
mijloace de expresie circ contrastau 
cu nivelul artiști., In genera) ridicat 
al spectacolului

In „Moment dc repaus” exist u 
unele tendințe de schematizare a 
conținutului prin lozincă, pe ce altă 
parte o tendință a autorului d. a

din u. r. s. s.
Pavel Bajov, autorul că'țll .Cutia 
de malachit* a Împlinit 30 de ani 
de activitate literară

Un cântare) al muncii
creatoare

Acum câteva zile, scriitorul Pi
vei Bajov, laureat al premiului 
»Stalin«, deputat în Sovietul Su
prem al 11 R S.S., a împlinit 70 
de ani dela nașterea sa și 30 de 
ani dela activitate literzră

Poporul sovietic cunoaște bine 
ninunatele povești ale lui Bajov, 
idunate în cartea »Cutia de ma- 
achit*. Aceste povești sunt dragi 
inimei oamenilor muncii. Ele ex
primă frumusețea și măreția mun
ci creatoare pentru binele pa
triei, arătând cum o muncă in
spirată se transformă în artă.

Eroii operelor ful Bajov suni 
minerii, cioplitori în piatră, meta- 
lurgiști, căutetori de aur, fierari

(C1NEXFILM - PEROȘENI)
C-isaloria in umb a” este a d us 

pelicula î’crnianâ l irnuta după răz
boi !?i tulala pr e.Tantlc dn I id 
liiate care vin sa arate n >ua »i|tn- 
lart a cine iiiatugra tini germane a- 
colo unde țl a un mediu pro
priu desvultârii saT

Tratând tragedia p pulațîvi evre- 
cșli din German.a luzis a -1 ț en- 
iru acrabta a ejâud ca tuna dragus-

T E
cădru In didacticism. Tapie care, ne 
constituind decât mici s,ă[ ări n'iu 
avut rr|crcursiuni asupra spectaco
lului care s’a bucurat dc aprecie
rea generală.

•
• •

In zi e c tre,ute tinerii săt' ni mun
citori din satul Ostrov au jucat In 
comuna C opo.iva piesa .Nunta Mă- 
rioarei” la care a luat parte în
treaga populație Leala

Bucurându se dc succes iucarea 
acestei (iese a prilejuit tinerii r să
teni din Ctopoliva lunci angajamen
tului ca | rtntr'o in ensifi aie a mun
cii I >r arlisti e sa dea In cd mal 
scurt timp un spcctac I asemănător 
in salul Ostrov

P Mihailani
coresp. voluntar

Munca în cadrul căminelor 
culturale ia un nou avânt

Este deja cunoscut fiptul că unde 
cămine din județul nostru ca cd 
djn Vața de jos de pilda, au Ine 
cepul să-și duca munca bvză 
dc întrecere. Aceasti. fără Induială 
c un factor hotâritor in ridicarea 
cantitativă și calitativă a actid jții 
lor și conslitue un pas Inajitat, un 
exemplu demn dc urmat de triate 
căminele culturale din jude)

strămoșii eroilor de astăzi ai 
muncii, care au făurit gloria 
Uralului.

»Cutia de malachitt a fui Ba
jov este o încununare a activi'ății 
acestui om minunat, care a fost 
toată viața sa legat de popor, de 
aspirațiile sale.

întreaga operă a lui Bujov 
este un exemplu al felului cum 
trebuie un scriitor să-și slujească 
poporul Partidul Bo’șevic și Pa
tria, Bujpv are mufți ani de mun
că în urma sa, dar aceasta nu l-a 
îmbătrânit, inima lui mai este în
că tânără. Cu toată faima sa lite
rară, el a rămas un om simplu și 
modest, tot atât de simplu și mod
est ca și întregul popor sovietic.

tea dintre a j ac ori dc mare ta- 
loarc: un german și o evreica —
.Căfâtorla In un bră” reușește na 

dea o rmagiire destul de c.mifhctă 
a etvace a însemnat regimul Irit 
lerist

Filmul mai prezintă un aspe ct oe .- 
scbil de interesant Anume rezulța- 
tele atitudinii a vlni.c a cel..i care 
considerau că Iu alura de ja, i,aiunra 
ior lotul tnbuc n,gil|ar c-rc stă
teau pasivi fața de veniră Iii lii- 
tler la c >ndu e ea Germaniii ati
tudine laie a favorizat extinderea 
fascismului gcrm.vn

Dc fapt în film — sunt pea 
puțini acei cate lu[»La îrup trie a faS 
clvmului și aceasta țieiitruea <T 
nu prezintă nici un clement mute. 
cllorcM <i s<- Ic aga d *ar de re
volta muU disperata a micit -r bur
ghezi li(»iij dc spirit rev cluțlo- 
nar și de un p-jrliâ de c ndue re

De a cea fl mul se sfârșește ; rrn 
sinu.idcrea cel r doi croi Care au 
ga-il salvarea I >r nu In )upU ci 
in conțrlecta ei abandonare

Aceasti li|ar de a pune a cen
tul nu pe ie-v rlta din .mizat arc rare 
duce la acțiune ci pe disperarea 
.are d boara de i neg îjarea ele
ment u ui m bi îza or — nu re.rș-sie 
lotuși -a >, adu valoarea filmului 
care ratnăn.- o frrsca destul de 
vie a ororilor las ismului ge mau

Dar și în ce C aile sate si comune, 
în care nu cxisLa Ccndil.il pentru or. 
ganizarea unor In n-.cti munca de 
culturalizare a rnasscl r de țarini 
muncitori a început si i t un ncu 
avânt

Așa In c imuna T-niț a r> a ii muți 
citori și au luat angaiameniul de a 
construi un 1 xal pentru caminrl cul
tural. In urmi un r munci v.4un. 
tare economia dc 80.<K)0 lei și c i 
30IM0 lei strânși p, in c nt.'ibuții 
bene.ole sunt f vnlitri tu- -mrato 
strânse in vederea bleclîvului dc 
mai sus. Construirea I calului va in- 
cepe in primăvară creind c vndttil 
rcielni.e unei si mai mari desv ci
tări a munții culturale C ncre iza'ă 
p-aiă acum prin speti c rlcle date ii 
comună și ce c n mi turnee i- trsK- 
prtnse In -clele învecinat

Căminul a p-imil si un ipur.at 
de radi circ in cutând In cad I 
unei festivități va fi ins- la'

La fel și in c m P - isul M ere, 
loca'ul căminului a fist — prin 
mun,a volun a:l fi,rit piro<v«tu
aclivi'.atji culturale (1 p sedi acum 
o sală in ire de sp -clac 4e o sal î de 
hibliote.a si una pntu repx i ii

Așezându- e in f. unica cel rl lt -, 
prrin munca depusă aceste câmine 
culturale au reușit sl pună pe o 
treaptă supei vară ac ii alea artiș
ti .i-.ti'.tura'a la tară, -i fie un exem
plu pentru res.ul cim n.l r din județ

Gh. Lupan

Cititi
SCÂNTEIA
Organ Central 
al P. M. R.

Ccndil.il


£ORI NOI 3

DIN CÂMPUL MUNCII
Depâșindu-și propriul lor angajament

Muncitorii din echipa tov. locl losif dela 
atelierul de grup Lonea au redus timpul 
de repararea locomotivelor de minăcu60°|o

Sâ intensificăm tot mai 
lupta

mu t
pentru ca itate

l a mina Lonea, din lipsa Io. 
comotivelor electrice, transportul 
cărbunelui se face cu locomotive 
ce funcționează cu aer compri
mat Aceste locomotive însă, din 
cauza uzurei, necesită reparații 
periodice, în care timp transpor. 
tul subteran este serios stânjenit.

Pentru a înlătura desele stag. 
nări a transportului și deci a ex
tracției de cărbune, muncitorii 
din echipa tov, locl losif, dela 
atelierul de grup Lonea. și-au 
luat angajamentul să reducă tim

Pe ga'eriilc înclinate ale minei 
Aninoasa. pe cate vagonelele pline 

-cu căi bune alunecă către puț. sunt 
instalate frâne automate acționate 
cu aer comprimat, care micșorează 
viteza sau opresc vagonetele ce u - 
mcază să fie scoase din puț ia 
suprafață.

Cu reparaiea acest r frâne, mun
citorii atelierului de grup- I minei 
Aninoasa aveau mari greutăți, linele 
piese de construcție dificila și uzate 
necesitau reparații dese, lucru care

Inii un singur șut 

Schimbul III al grupei tov. Sinea Vasile, a 
extras cantitatea de cărbune programată, 
efectuând în plus lucrări de regie care ar 
fi necesitat munca a 16 oameni timp de 8 ore

Unul din cele mai mari suc
cese în lucrările de regie și 
exploatare a cărbunelui în mi» 
nele Văii Jiului, a fost obținut 
de grupa Iov. Șinca Vasile din 
sectorul III al minei Petrila.

In ziua de 4 Ianuarie, schim
bul 111 al grupei compusă din 
8 mineri lucrând sub condu» 
cerea tov. .Șinca Vasile la

Muncind pe bază de întrecere

Muncitorii stânjenari dela exploa
tarea „Victoria* din Lupeni și-au 

depășit normele de lucru
Urmând exemplul minerilor din 

Valea Jiului, care se întrec în a 
da țării cărbune cât mal mult și 
mai bun, stânjenari Exploatărilor 
Forestiere a uzinelor „Victoria" 
din Lupeni, s’au provocat încă 
în cursul lunei Ianuarie, la între
ceri socialiste, având ca obiec
tiv tăerea lemnelor de foc, în 
cantități cât mai mari.

întrecerile se desfășoară în ca
drul exploatărdor din această 
parte. In frunte se află exploa
tarea Pârâul Strugurului, care pe 
luna trecută a depășit norma de 
lucru cu 15,75 la sută, urmată 

pul de reparare a locomotivelor 
cu 50 Ij sută.

Muncind cu eforturi sporite 
muncitorii din echipa iov locl 
și-au depășit propriul lor angaja
ment, reușind să reducă timpul 
de reparare a unei 'ocomotive 
cu 60 la sută.

Aceste rezultate remarcabile i 
ccntribue prin asigurarea tran
sportului la îndeplinirea progra
mului de extracție al cărbunelui.

D. Florean coresp. voi,

Prin modificarea unor piese

pentru toate frânele din mină ab 
sorbea n:u te brațe de muncă și ma
terial

Pentru a asigura buna funcți nare 
a transportului. In mină, tov Chiștt 
Vasi'.e, maistrul atelierului, | rin mo
dificarea ve liiului sistem de ac(i i- 
nare a frânelor a redus reparațill 
rea izând o însemnătate ecoromie de 
brațe de muncă și materiali care 
acum sunt întrebuințate pentru alte 
lucrări necesare banei intr.tineri a 
mecanizării abataje or den mina Ani. 
noasa.

terminarea unei fâșii de căr
bune și efectuarea lucrărilor 
de regie, a realizat producția 
normală de cărbune, efectuând 
totodată și lucrările de regie, 
ca mutarea crațerului, răpirea 
stâlpilor pentru armătură, Iu» 
crări pentru a căror efectuare 
era necesară munca în plus a 
16 oameni.

de exploatarea Mierleasa cu o 
depășire de 5,10 la sută și api i | 
de exploatarea Valea Vacii cu o | 
depășire de 2,65 la sută.

Pentru ca aceste întreceri să , 
dea roade cât mai frumoase, ele ■ 
trebuiesc popularizate și cunos- I 
cute în amănunțime de fiecare ( 
stânjenar.

De aceia, organizarea întrece» 
ilor între stânjenari revine ca 
sarcină a organizațiilor de Partid, i 
care frebue să le urmărească și 
să le extindă în toate exploatările 
forestiere din județ,

(Urmare din pag. I-«)

buna desfășurare a fornni suț cri- ai
de orgai izare a mumii, | unificarea 
ec Jnomicâ, continuând In aeclaș timț 
sa avem ț»r »dus>e de o calitate s aba

Lupta pentru li hidaic-a produse
lor de țwoasta călită e trebuie d.s 
lașuiala cu tot mai multa vigiaie 
in toate sectoarele produc ive. Acolo 
unde s’a ințe'es că lupta pentru ci. 
lilate este lupta țn-nlru îmbunătă
țirea standardului de viața acolo 
unde Organizația de Partid și sin
dicalul au in bilizat mass< le de 
inuncitoii In această direcție, rezul 
latele s’au văzut de indata La Pe
trila procentul de șist in cărbunele 
extras in luna Ianuarie a fost eu I 4 
la sulă mii mic decât ol admis, 
iar la Aninoasa cu 0 I la suta 1 a 
lupeni Insă, procentul de ș st în 
cărbune a depășit c ta admisa cu 
3 la sula, iar la Lonea a fost deasc- 
inenea de| a i( admisul de 2 I la s ti.

Acest lucru ne arată ca în timp 
ce n.i'ierii din Petrila și Aninoasa 
s’au trudit pentru alegerea ș stului 
din cărbune, mu ți tovarăși dela Lu 
peni și Lonea iu neg.ljal acest I 
cru Ori iile știut și n >i am 
arătat acest lucru In repetate rân
dul i — tă nese'ecți marea șistului 
pe lângă că Inrăutețește calitatea 
cărbunelui, absoarbe și o serie de 
chellue’î în plus șiș ul necesitând 
a fl încărcai t ansportat, sccs la 
suprafață, lucrări in plus la p.e- 
parafie. ele. — care nu fac de
cât sa urce prețul de cast al cărbu
ne ui și să ajungă la in usl iii n as- 
Ire un combustibil scump și neintru- 
nind calitățile cerute

O alta laturi a calității cirbu. 
nelui o conslitue dimensiunile li 
care este lurnf/at Tovarășii dela 
Reșița spun în scrisoarea lor că cea. 
20-25 la sută din căibunelc pe care 
il primesc e neulilizabi] fiind sub

Asociația Profesională Mixîti a 
Comercianților din Petroșeni

Publicațiune
In conformitate cu Art 12 din 

statute sc convoacă adunarea gene
rali. ordinara a Asocia'iei, ț entru 20 
Februarie 1910 orele I0 dim în str 
Vasile Conta. 6

ORDINEA P,E ZI;

Deschiderea adunării c ând se v. r 
di-cula toate chestiuni e din cursul 
anului 1918

Mimbrii sunt rugați a se pre
zenta la ora fixată

Dacă nu sc va întruni numărul 
cerul de statute, adunarea se va ține 
Ia 27 Februarie 1919 aceiași oră, 
cu ori cc număr de membri

Petioșcni. 7 Februaic 19-19
C vmi'.etul

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Comisiunea pentru constatarea con- 

dițiunilor de naturalizare
și recunoaștere

Ds Nr. 111 Naț./946.

Publicațiune
Dl Nagy Petru, domicili t în co- 

muua Toleșli. satul Nalaț-Vad, jud 
Hunedoara, a făcut cerere acestui 
Mi îîster p. -ntru a i se .-.C rda cetă
țenia română

Prin cerere petiționarul arată că 
este supus maghiar. de profesiun ■ 
măcelar, nă-.cul în Ungaria, orașul 
Maco la dala de 24 Octon b ie 1899 
de re igiunc reformată, venit și sta
bilit în țară in anul 1925

Confonn art 13 din legea pri
vitoare Ia debânditea și pierder a 
naționalității române, se publică a- 
ccasla spre știința acelora care ar 
voii să facă întâmpinare, potrivit 
disp ari. 20 din sus zisa lege.

p conformitate .
LUCIA RMCU

dimensiuni e reglementari-.
f iccare miner știe dirt c cruzi 

unc <■ echipe sc t ca bunele prăfuit : 
anume din cauza < .nsumului ex. 
«V de exț» rsiv Daca la Petrila a 
losl cel .nai mi | ruci-nt de ș.st in 
cărbune ap ' tot .ci au f rst ur ele- 
grupe care au dat cantități f jr . 
mart de ca. bune ț-raluit d r<< 
au lacul c-xce» explosiv — ațun 
gându-se la unele grupe până Ir 
uit procent mediu lunar de <Cj. 92 
la suta peste alocat Si ai.i ca șl 
la cărbunele de șist e n<vci< de o 
serie d<- operațiuni In plus care să 
permită comercializarea și fol irea 
lui ciraci- ii urej prețul de c st

Urmraza de ai. i ci n. furnizând 
fa timp Industrii! r cărbuni )v ne
cesar ca iircd nind prețul c .prbus 
libilului și calitatea Iui liind -labă 
eforturi e niuncitorilor ț< ntru a.și iu
de, ini la timp programul de muncă 
și a da produse de calitate ar fi 
stânjenite.

..Ria'izarea planului e îngreunată 
și periclitata de întârzierea Liră 
rilor de cărbuni ce ne sunt p,-oura
mați dela Petroșcni si Lu ni 
spune s<iia a ea reșiunil' r Si mai 
deț/arle scrisoarea sub inlaza că din 
acrasta cauză au f >>t m-vuili si f 
tocească la gjzogi-ne b i heți ; ,Oil 
pe lângă faptul ca sunt mii c s- 
ti.itori biicluții întrebuințați fără 
amestec cu cărbuni ț r >duc m gaz 
de ca i atc inferi ară ce ac- ț rclun
gește durata șarjei r «-i ingrerin ază 
upta nnstră pentru o ț r jducție ii 

di ala"
Sar.i d‘e țtise de P inul Ec n mic 

de Stat in fața oamenilor muncii 
I entru întărirea și desv Itarea s.c- 
lorului socialist in economii-. cer 
slârț'irc-a p.ină la temelii a , uni. 
sitelor vechiului sistem de muncă 
introdus de cațilalișii cer lupă ne
curmata împotriva stagnării i r î- 
liăei împotriva metodelor Învechite 
de mumă im- rtriva reporii f ti 
de produse de calitatea sl prețul 
lor. impolriva risipeI a mulțumirii 
de șine c-tc. care știu ca o s'avilă

Telegram e externe

Propunerea de pace din partea lui 
Stalin a provocat confuzie în 
lagărul ațâțătorilor la război

HELSINKI 7 (Radir). — Ziuul 
Tuc kansan Sanoma c onn-nlând Vr a. , 
licolul său de fond ic-fuzul lui Tru- 
man față de propunerile ce au f st 
făcute dc I. V. Stalin scrie printre 
altele: ..Rasț unsul neg tiv a lui 
Truntan confirma a uzațtis aduse dc 
Uniunea Sovielică, Statelor Inie și 
statelor cC urmează pali.ica aces 
lora din urmă. Uniunea Sovietica 
și-a manifestat dirința sirne-ră d a 
consolida pacea atât ce departe fi- 
cât însuși Stalin. al cărui ț- . - i ut 
nu poate fi c.Tn'.cstJt nici chi ir dc 
adversarii sal. a dc.tarat că este d 
acord sâ se deplaseze în acest sc p 
dincolo de frontierele tatii s 1 
Propuneiea de pice din part.a I i 
Stalin a provocat ccniuzie in lagăr. I 
ațâțătorilor la război -i tăcerea care 
domnește in prezent în presa ctpl- 
talistă în urma râspun-u'ci negativ 
al lui Truman constitui- cea mai 
bună dovad că Uniunea Sovieticii 
a demascat odată mai mult pt* ațâ
țătorii la război

•

BERLIN. 7 (Rad .r). — Presa be - 
lineza comentează pe larg refuzul 
lui Truman de-a încheia un pact 
de pace cu Uniunea Sovietică si 
de a rezoha ț rcbletna germană. Zia 
rc'c subliniază sinceri'atca as irații- 
lor dc pace ale Uniunii Sovietice

Comentând a.este evenimente zia 
nil Berliner Zeilung stric între al
tele : ,,Se înțelege că dușmanii păcii

pe drumul ce A i inainlc M, ț- 
ier i c dea o ’csa ț entru dt-parria 
car. ia n i ducem luț lâ o c ste m ,. 
Iu l.ați Ir. hulesc disrada inate țu 
aceasta nu se țoale fa e decât p in 
iuțt.c lupta in care anta cil
c-1 și aut cil i ei trebuie mânui â 
cu curat rci .Iuți tiu.

Scrisoarea reslțruilor e t .cinai o 
asliel de arma țccntruca ea vine să 
dcsxaluie unele sl b ciuni pe c ir-.- 
muncitorii și tehnicienii ca șt ud- 
mi .istrația minelor din Valea J u- 
lui le mai au incă In munca

Tov Stalln ne invața ca .chiar 
daca in crini a exista numai 5 10 
| cente de adevăr ea tr.bue 1 
lu-l a’ulltă iu atenț C și -■ aur t |-

1 sairat-. luat in -eirna’'
Sa studiem misurilr ce ț .bui sc 

luate fata d<- .ele semnalate in - . i 
soarea ociarilor Trebue știut ia 
dc indeț inirca sar.lr.i' r minerii .r 
dej iude in mare masuri indețcllrl. a 
ț lanului in ,-lelcltr seci ,arc |
' ir ii cc momire

Acasta i Uațlc 'Im.une ca in 1 
cate « chiț a grupa s. ct r și nona 
sa :-ț di-cule ți studieze tem inie 
di Ițurc-a c-alilații cărbunelui 3 t- 
bulr căutate cele m i |,.me rn-t de 
de imbunalaUie a calil.ți trebue 
dusa cu | ata -luuînta o ad va a i 
camia fe ț entru scăderea ț.r. c ntu ui 
de șist in ca bum- si de cărbune 
prăfuit

In aceasta !uj»t.' e nccesa-B ția ri 
cl| ar.-a lehni. it-nl , țk-ntruca, pri-.t 
sfaturile și .tcsacrvațiile 1 >r tehni
ce sâ faca ț<- lire ore miner se b 
serve la timp cauzele ore pr.-rvsa<-a 
scoaterea unui câbune dc calitat-- 
slabă.

Lupta pentru îmbuna aii . ca i a- 
tivâ a 'reducției - asa cum*a a'i- 
lat intr’un ar 1 I t-.t r.hivu Sr i a 
miăistrui Indus rt.i — ,.ș.f o . . r.e 
dirr lupta imț-dc ., p->fuc ic i tir a 
■căzute țe sap de muncii r, | .... u 
mărirea rr.nfu tic iutii mun ir lup
tă e r tu huie intensiti - a 

se afla în deruta intrucât a d<x n iț 
ind-.elnic rezultatul s'rirțâiilor lor in 
legătură cu crearea uniunii r irlli 
(are. A *.?it timpul ca țotl .. .. 
nii independent de >ț iaiilc Ic p 
lilice. sa >e unească în lup<a pe-, u 
o Germanic unitara st pentru pai

Imperialismul american 
împotriva instaurării 
unei epoci do adevă
rată dreptate și liber

tate pentru toat* 
popoarele

scriezlarulit lian IL PRESSE
ROMA. 8 (Răd r). — Protestând 

' impolrixa încercărilor dc a târî Ita
lia in Blx't.l Oceilent. l — z a ul 
IL. PRESE scrie urmii ateii :

.Opinia I ub i a isi da seama d- 
1 pericolul parii l ații Italici la Unl- 
I unea Occidentala. Oamenii si ?■ i 

știu că im;.cri.ili<mul america : a 
inobi izal trate for c c rca.țiuni. n 

I tru a împiedica cu -rhc pr.ț mc «ul 
înainte al i«t irii i p.ntru a î’pie- 

; dicr instaurar. a unc. cp ci de a s - 
| cărata drepta c șl libertate p n r t 

toate popoarele
I Italia nu mai d tresfe asemen a 

aventuri și de data a.eas a p p >_ 
rul italian va ș i «ă sc fa a. a«cul t



4 ZORI NOI

Cele opt condiții puse de Partidul Comu
nist au fost salutate de populația orașe

lor și satelor Chinei
SHENSI DF NORD. SfRa- 

dor). — Agetiția CI UNA NOI IA 
transmite, că cele opt coi.diții 
puse de Partidul C omunist C hi- 
nez au tost salutate de popula[la 
orașelor și satelor Chinei.

La Ciang Chlang, important 
nod de cale ferată in China de 
Nord, a avut loc un meeting la 
care au participat [ieste 60.000 
persoane în vederea sărbătoririi

Introducând n«ul roatricpi da (ranipart

Generalii Clay și Roberston s’au 
dovedit din nou dușmani ai 

colaborării internaționale
BERLIN. 8 (Rador). — Comen

tând nouile restric ii de transport 
introduse de către administrația mi
litară americană, Rudalf A| ț elet, 
vice președinte e administrațiii pen
tru comerțul exterior și interio^ Jin 
comisia economică germană, a de- 
c'arat că generalii Clay și R b itson

VLADIMiR POPTOMOV
membru în Biroul Pol tic al Partidului 
Cimunist Bu'gur și redactor șef al zia

rului Rabotnicesco Ddo, a f >st ales 
secretar general al C nsliuui 

Frontul Patriei
SOFIA, 7 <Rador) — In șe

dința plenară a Comitetului Na
țional al Frontului Patriei care 
s'a deschis la 3 Februarie, avân- 
du-se în vedere munca de mare 
importanță pe care Vilke Cer- 
venkov, secretarul general al 
Consiliului Național, o depune 
în Comitetul Central al Partidu
lui Comunist, Consiliul Național 
al Frontului Patriei, 1 a desărci
nat din îndatoririle sale ca se
cretar general al Consiliului Na
țional și a ales în unanimitate 
în acest post pe Vladimir Pop- 
tomov, membru în Biroul Politic 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, și redac-

Congresul intelectualilor 
antifasciști japonezi

TOKIO, 5 (Rador). — 
De curând a avut loc la To
kio Congresul intelectualilor 
antifasciști japonezi. La acest 
congres au participat 700 de
legați printre care se aflau 
scriitori, critici, pictori, com
pozitori, regizori și membrii 
clerului creștin.

eliberării l’tkingidui șl ca semn de 
protest împetiiva punerii în liber
tate a criminalilor de război jn- 
pom zi. La 1 Isucev muncitorii 
dela căile ferate au adoptat o re
zoluție prin care sprijină condițiile 
de pace ale lui Mco-I'se, Dun și 
condamnă manevrele ipocrite ale 
Kuomintangului. Această rezolu
ție a fost semnată de 15.000 
munciroii

au dovedii din nou că sunt dușmani 
înverșuna i ai c ilaborarii interna
ționale. Introducând asemenea mă

suri restrictive ei doresc sa intre- 
iu[ ă comerțul cu Polonia, Cehoslo
vacia și ce’elaile țăti din Euro
pa răsăriteană

tor șef al ziarului RABOTNI- 
CESCO DELO

Consiliul Național a adoptat 
o declarație asupra problemelor 
mondiale și asupra luptei dusă de 
poporul bulgar pentru o pace 
trainică.

Funntașii sindicatului marinarilor nreci 
din nou In fața unui tribunal militar 
monarho-fascist

LONDRA. 8 (Rador). — Cores
pondentul agenției RADOR dela 
Londra transmi e — P. Barl'.e.t ce
tățean bri anic, al cărui ginere, Jony 
Ambatielos. este unul din fiuntașii

La încheerea congresului, in
telectualii antifasciști japonezi 
au adresat un mesaj intelec
tualilor din lumea întreagă.

Congresul a hotătît în una
nimitate sâ formeze un front 
antifascist pentru libertate și 
pace.

Lucrările pentru construirea 
canalului Neviromsski 

au fost terminale
MOSCOVA. 7 (Rador).

Ministrul Agriculturii din I 1 
R.S.S. Sfnedictov, a comuni
cat președintelui Consiliului de 
Miniștri din U R.S S , 1. V. 
Stalin, terminarea lucrărilor 
pentru construirea canalului 
Nevtromissky-

Acest canal lung de 450 
km. deschide noui prespective 
pentru alimentarea prin irigație 
a terenurilor at.de de pe teri
toriul Sravropol unde popula
ția din numeroase sate suferă

Acapa area de către Statele Unite a mate
riilor prime am co'oniile africane neliniștește 

cercurile politice engleze
BRUXELLES. 8 — (Rador). —

Ziarul l'RONT sLric că cercurile 
politice eigleze urmăresc cu n li 
niște actiria.ci din ce In ce mai 
intensa a Sta e'.or Icnite In vederea 
acaparării mateiii'or prime din co
loniile afii ine.

Cercuri e conducătcare engleze iși 
dau seama că in momentul de față 
Franța nu p>a(e tezista expansiunii 
americane, din Africa Oicid.ntaLă 
din cauza dezastruoasei ci săi e- 
conomice. In al doilea rând Franța 
Iși da seama că sub presiunea e- 
xercilată de Statele Unite asupra 
conducătorilor naționaliști din Afri
ca, aceștia sunt ga'a să înecară la 
momentul o|?ortun o mișcare de , eli
berare’’.

Pentru a in'ătura a castă piitncf- 
die, guvernul englez a negoci il cu 
Franța coordonarea activității poli
tice și administrative în Africa. 

| Pentru stăvilirea expansiunii ameri- 
| cane pe aceste teritorii — s’a a uns 
| la un acord care prevede desvolta-

sindicatului marinarilor greci jude
cați actualmente pentru a doua oară 
de un tribunal militar monarho- 
fascist, a declarat următoarele:

,,Deși Ambatielcs și ceilalți frun
tași ai sindicatului marinarilor au 
mai fost condamnați oda ă la moarte 
și deși această sentință nu a fost a-i 
nulată — ei sunt juiltecați acum din 
nou. Primul proces la care am asis 
lat, a fost o simplă formalitate. 
Era clar pentru oricine că cei jude
cați fuseseră condamnați încă îna
inte de începerea procesului.

Singurul motiv pentru care Amba
tielos și tovarășii săi nu au fost 
executați este protestul viguros al 
oamenilor muncii din lumea întreagă

Tot lor — a încheiat Bartlett — 
mă adresez și acum cerându-'e să 
împiedice încă odată pe monarho- 
fasciștii greci de a săvârși o nouă 
crimă împotriva mișcării sindicale”. 

de secole din cauza lipsei de 
apă.

Noul canal deschide dea- 
semenea largi prespective în 
domeniul construcției stațiuni
lor hidro-electrice. Capacita
tea lor totală va fi de 7oOGO 
kilowați. Una din aceste sta
țiuni hidro-electrice - stz|iunea 
Sv.stukinsky — este aproape 
terminată și va furniza într'un 
vjit r apropiat curent electric 
întreprinderilor industriale din 
Slavespol.

rea para'e.a a c. loniilor engleze și 
lian.eze, creearca un i admînislrații 
mi .le In vederea coordonării ac
tivității și a folosirii resurselor e- 
conomice.

Armata și politia din Coreea de Sud În
treprind atacuri împotriva satelor

PIIVONGYANO 8 (Rador). — 
Poslu1 de radi > Phyongyang t ars- 
mile un comunicat al Minis erultii de 
Interne al Repub icii P pul mc. De
mocrate Corei n< cu privire li ac
tele agresive săvârșite de trupei.-

BULETIN
— Partizanii indonezieni ți au in

tensificat operațiile pe toate fron 
lurile din Java șl în unele regiuni 
din Sumalra si ind unitățile ilandeze 
să se retragă.

• ••
— Zia ul ..Vapra Sana” din Hel

sinki pub'ică un arlic 1 In 1-gătură 
cu abuzurile comise la ministerul 
de Afaceri Străine. Ziarul sublinia
ză că funcționarii superiori ai a- 
cestui minis'er au delapidat bunu
rile statului s1 au comis fraude In 
care suni implicate peste 150 de 
persoane. S’au delapidat aproxima
tiv iece milioane mărci

Acelaș' ziar adaugă că automo- 
bile’e ministerului de Afaceri ktrăi- 
ine erau folosite "cnlru contrabandă

•

SHANGHAI, 8 (Rador). 
Ziarul Da Sung Pao critică 
în articolul său de fond ac
țiunile scizioniste ale fruntași
lor de dreapta ai sindicatelor 
americane, engleze și olandeze 
în rândurile FSM-lui.

Ziarul subliniază că FSM 
reprezintă frontul unic al miș
cării muncitorești internațio
nale.

•

— Organizațile catolice vor tri
mite in Spania 2000 copii austriac! 
,,pentru studii”.

Ziarul Oeslerreichische Volkssti- 
mme scrie că acești copii vor fi dați

Statele Unite cont' i- 
bue la distrugerea 
industriei belyene și 
creșterea șomajului

BkUXELLLb S (kaidub — 
<Aupându->v te îlliid'Jd t tz ti.u- asă, 
d induMrh i br j’iciH du imb-acd 
n ifi’e ți c n < luni, ziarul ACTIIjE 
HELGE arata ca in a.rabla ramura, 
ca t?î in ic’d ile ramuri îib indus
triei tn Igirnr >ifuațja preta a 
daiofeș r inxaziri dr (reduse t taine 
și pierderii j.jrțvl r de desfacere 
externe. Invadând ț iuța belgia* ă cu 
jxoduse care ar putea li labrk Hr in 
țara. State’e Uni r disirug indus
tria be'giana C n-e in(a di cda este 
creșterea con lin ua a șomajului

Desvelfarea activității culiu 
iele u naționalităților conlo 

cu tohre în Ungaria
B'. ’DAP. STA 8 (Rad.r) — uu- 

rernul ungar s<- pre .-rupă di d: S- 
vollar.a activ-a li <uliural«,- a na- 
U >na ilățîor . „nlo uitoare S'a nce- 
pul strângi vi de dite ii f rma ivc 
urmând ca min «tirul inși u.-Li pu- 
b... < si numvjțra in f.u ic pir u 
ce funcționează in regiunii in care 
... affi n iți .nai 1 .țje c ml ii ,are 
un raporlor in dir-i-nie n lotuliia 
iilor.

șl , i'-ția din <. iiu-i de Sud Cumu- 
nj..ilu' '|unr ca drl ița men e ale ar
matei ți p. j'iției din Corcea de sud 
întreprind in mod regulat atacuri 
împotrivi șalelor. Numerici civili 
au fost omoiîți.

EXTERN
in seama organizațiilor falanpiste. 
Aceste .acțiuni de binefacere” țin
tesc la .efucarea” acest-r copii în 
spirit fascist.

• •
— Ziarul UNITA anunță 1 giev* 

generala a muncit ril< r din Sa-dl- 
nia s’a terminat cu victoria deplină 
a acestora Muncitorii au reușit sâ 
obțină mărirea salariilor cu 17 la 
sulă In urma creșterii c-s-ulci vi.-ții 
precum și verificarea sistemului de 
calculare a măririlor dc șaYarii.

•

Știri primite din capitala 
Persiei anunță că Șahul Moka- 
med Reza Pahlev a fost ușor 
rănit într'un atentat săvârșit 
Sâmbătă în fa|a universității.

•

Tribunalul militar din lanina 
a pronunțat trei con' 
damnări la moarte pentru aju
tor dat partizanilor.

*

Ziarul NIEUWE HAAG- 
SCHE COURANT trans
mite că armatele olandeze din 
Indonezia continuă aepunile de 
«curățire» adică operațiile mi
litare active împotriva forțelor 
republicane depe insulele Java 
și Sumatra

Ziarul TROUW subliniază 
câ în Java au loc puternice 
acțiuni de partizani.
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