
Pe marginea apelului minerilor fruntași 

Să dam un nou avânt între
cerilor socialiste din minele 

Vâii-Jiului
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N14, a fost ini.ier ,k care să nu-l 
fi mișcat ațw'.ul t >vaiășilor Pop Lu- 
doviv Petri a. AmJrica Ludovic— 
Auiiioasa și Ulriih Ș'efan—Lunea, 
decorat cu ,.Ordinul Muncii” adre
sat muiuitorimil minere din bazinul 
carbonifer al Vâil Jiului p in care 
chiarnă .,t rate grupele de mineri din 
Valea Jiului să pornească cu avânt 
in maca bălaie pin ru îndeplinirea 

' («lanului

Apelul lor a fost p imit cu ilri, 
goslo de fiecare min.r pentrucă este 
o chemare a lovarășl'or lor. care au 
dat un adevărat exemplu de Înalt 
patriotism. de devotament irt lupta 
pentru făurirea cu un ceas mai de
vreme a unui trai fe icit pentru v i 
ce muncesc. Faptul că < hipt tjv. 
Pop Ludovic șl d u ă echipe din 
gTupa tov. Ulrich Ștef n Încă dela 
începutul lunii Ftb uarie sc t căr
bune in contul lunci Martie, iste 
un exemplu cât se piate de coerent 
Li au elrcmat țve toți ni erii du* Va
lea Jiului, să-i urmeze in bat ili.i 

măreață pentru a da (Irii cărbune 
mai mult, mai bun și mai eftin.

In chemarea lor, ei — In primul 
rând U-au luat angajamentul fată 
de toți minerii să-și organizez 
munca mai chibzuit, să folosească 
metode mai bune de lucru luându-se 
la inlrecere pentru depășirea norme, 
lori și.au luat angajamentul a- 
plice Xm regim sever de economii d_- 
mateiiale și explozivi, reducând cu 
15 la sută actualul consum de regie 
iar prin economii, prin sporirea jLo- 
ducti'itățil muncii, pin întărirea 
dis.ipliuei în muncă ți reducerea b- 
sențelor nemotivate, să reducă pre
țul cărbunelui extras cu 10 la sută.

Doasemenea ci și.au luat anga a- 
mentul ca metodele lor de muncă, 
experiența lor să fie cunoscută și în
sușită de cât mai mulți mineri să 
ajute celorlalte grupe sa și orga 
nizeze munca mai bine, să folosească 
cele mai bune metode de muncă In 
mine. Și.au luat apoi angajamentul 
de.a organiza consfătuiri cu Cei
lalți mineri, pentru a le împărtăși 
metodele lor de lucru, să ajute e- 
chipete slabe să se ridice la nive
lul fruntașilor.
, Pentrucă oricât de mari ar fi 
recordurile izolate — arată ap.Iul 
lor •— nu pot duce la îndeplinirea 
Planului, care va putea fi îndeplinit 
numai atunci când TOATE echi
pele de mineri din Valea Jiului vor 
reuși să atingă și apoi să întreacă 
normele fixate.

Chemarea lor, nu este numai o 
lozincă în care cheamă minerii din 
Valea Jiului la depășirea Planului. 
In primul rând ei au dat exemp u 
(icrsonal de felul cum trebue să 
lupte fiecare miner pentru o pro
ducție mai mare, mai calitativă și 
mai eftină, luându-și totodată n ui 
angajamente de viitor, atât pentru 
o organizare superioară a muncii 
lor, cât și pentru a ajuta și pe alți 
mineri de a le urma exemplul.

Cum putea o astfel de chemare 
să rămână fără ecou ? Cum putea 
să nu primească un răspuns plin de 
entuziasm din partea tr.asselor largi 
de mineri din exploatările Văii Jiu
lui?

La :: i :a Jieț Lonea — după cum 
am arătat și în rttimerele trecute ale 
ziarului nostru —- un mare număr 
de grupe s’au angajat In întreceri

so-.ialiitc intre ile. La mina 1 u- 

peni iu cadrul unii șidințc p.nl.u 
discutarea acestui apel, nu mai pu
țin de 1 10 șeii de grupe și echip- 
Iii numele minerilor din unitățile 
lor de muncă, au închei it conți acte 
de întrecere.

Nu puțini au fost minerii care en
tuziasmați de apelul tovarășilor lor 
decorați cu „Ordinul Muncii” au 
voi bit despre felul cum trebue să 
■numească, cum să organizeze schini 
bul de experiență Intre grupele a- 
flale In întrecere. Nu puține au fost 
angajamentele in care minerii și-au 
exprimat hotărlrea lor de a di păși 
normele cu 10, 30 cu 50 la sută 
ba chtar unele și mai mult; să re
ducă consumul de explozivi, ma
terial de lucru, să reducă procentul 
de șist și praf In cărbune, să nu 
lle nicio li|»ă sau întârziere dela 
lucru.

La asemenea întrecere au pornit și 
minerii din Pclrila și din Aninoasa.

L'elul Tn care minerii din V 1 a 
Jiului au pornit Ir întrecere in urina 
apelului cilor trei fruntași, dove
dește fermitatea și elanul cu care 
ei se încadrează in bată ia măreață 
pentru îndep'inirea Planului care în
semnează un pas mare spre progriS. 
spre un viitor luminos al celor ce 
muncesc din țara noastră.

Organizații or de Partid, sindica
telor. comis ilor de întreceri și tu 
turor muncitorilor cu un nivel po
litic ridicat, le revine sarcina de o- 
noare și plină de răspundere de a 
populariza pe ori ine obține succ s 
în aceste întreceri d- a ajuta pe c i 
rămași în urmă organizând s hiin- 
bul de experiență, care sa fie unul 
din cele mai puternice arme în 1 pti 
pentru o produc ivi a c ridiectă. pen
tru realizarea de economii. Au sar
cina de a urmări pas cu pas aceste 
întreceri, de a scoate In evidență 
succesele, de a Ciitica constructiv, 
dând soluții de îndreptare acelora 
care mai au lipsuri și greșeli în 
muncă.

Pentrucă întrecerile care au p rnit 
intre minerii din Valea Jiului, spri
jinite. îndrumate și organizate de 
organizații'e de Partid, sindicate și 
comisiile de întreceri vor f ce ca 
într’adevăr așa cum sună apelul . să 
clocotească Valea Jiului de elanul 
întrecerilor socialiste”.

în corpul 
ziarului

O PAGINA
PENTRU TINERET

Cum traduc In viață muncitorii atelierelor
C. F. K. Petroșeni obiectivele întrecerii

Reparații, revizii și spălări în cât 
mai bune condițiuni și minimum 

de timp
Lira din p.lncipaee condiții, care 

a>lgu s buna funcționare a locomo
tive or CER este efectuar.a repa

rațiilor și a spffa.Hcr cazan. 1 r.
Muncitorii ate icrelor CER Pe ro- 

șeni au Înțeles acest lucru Inca d la 
începutul lunii Ianuarie e hip> ]e de 
meseriași dela reparații, revizii și 
spălării au pornit la muncă pe baza 
de intreecri.

In ace.le Întreceri ti și-au luat 
angajamentul să efectueze re( ora
țiile reviziile și spălările In con
ciliu"! bune și înlr'un timp cât mai 
scurt.

Astfel, echipa tuv. Milieț a ciflc- 
tuaț lucrări e de Spălare,ripaiații și 
revizie de 3/8 la 1 c imoliva 651 012 
in 140 de ore In loc de 317 ore, 
economisind 177 ore de muncă: r 
chipa tov. Suciu loan II a reali
zat revizia de 3/4. sp.dana și r.pa- 
rații'e locomotivei 651 002 In 176 
orc față de 507 ore cât e a pro^rz 
mat făcând o economie de 321 o e 
ele nuncJL *■

De remarcat este cA prin munci de 
Întrecere pentru ripar. r a I c mo
tivelor, in care buna efectuare a a- 
ceslor lucrări este o c nditie prin
cipală. muncitorii din atelierul di-p u 
lui CFR Pelroșeni au redus di f c- 
tarile intre spălări la toate 1 co- 
motivele din depou.

Dar nici mecaiA ii ți f. chiștii lo
comotivelor nu s’au lăs t mai p:e- 
jos. Organizând întreceri sociiliste 
între echipele de conducere a loco
motivelor, mecanicii luptă pentru 
realizarea unui rigim s.vir de eco
nomii de combustibil.

Echipa de conducere a locomo
tivei 324 968. compusă din meca
nicii Cțtin Francisc d M rtțn E'e- 
mer, împreună cu fxhișlii Laig l.a- 
dislav și Costiu luliu. tn luna Ia
nuarie au realizat o economie de 22 
tone cărbune ceeace reprezintă 22 
la sută din cota a’ocată; echipa lo
comotivei 150.101 condusă de ine- 
cani.ii Tieă Emil și E daș Gheor- 
ghe, împreună cu f• chiștii Popa Ni-

Pentru a asigura buna funcționare 
a transporturilor in mină

Echipele dela afelierele de grup 
Lonea care lucrează la reparațiile 
vagonetelor au obținut însemnate 

depășiri de norme
Pentru asigurarea bunei func

ționări a transportului decărbune 
în mina Jieț—Lonea și dela 
mină la preparația Petrila este 
necesar ca parcul de vagonete 
să fie câl mai mare, iar func
ționarea lor să fie asigurată.

De aceea, muncitorii dela 
atelierele de grup Lonea care 
lucrează la repararea vagone- 
teior, au și pornit pe bază de 
întrecere socialistă la repara-

c )l«e fi Mos.u Lk-zideriu u < c.mo
miși t 29 tone coir.bus H,il cctzcc 
reprezenta 18 [y suta d n c nsumul 
alocat al kkonioihri luna ja_ 
nuarje.

Pentru a putea adine un raptrrt i 
■nai ma.e fu exploatarea rațională a 
locomotive oi mecanicii depoului C

• Pelroșeni și.au luat angajamen
tul de a icmor.a trenurile d c ta' ri 
și pe secția de il . u'ație P Ir • mi 
Craiova, lu.ni ce pâ :ă acum era fa 
cut de me.auii ii de, ■ u ui din Cia- 
iova Re.noriarea Irenuiilor de ca
iduri pe aceasta distant, de m-u- 
"i i și locomoti ete deului P,- 
troe . se fa e In i dila începutul 
lunci Februarie.

K. Sărbulescu, 
coresp. voi

Muncind pe baza de întrecere 
p< r»tru îndeplinirea Planului 

Munciîorii dela Uzinele Melaluroite din Ionii 
ao depajil programul de producție

Pentru a îndep'ini și depăși 
programul dc producție, mun
citorii dela uzinele metalurgice 
din Cugir, îndemnați de Par
tid, au extins întrecerii e so
cialiste în producție, cuprin
zând toate secțiile uzinei. In 
prezent se desfășură 196 în
treceri individuale și 66 între
ceri între e< hipe. Deasemenea, 
se desfășoară întreceri între 
secții, între birouri iar din 
rândurile tineretului două echi
pe sunt în întrecere.

Datorită eforturilor dtpuse 

rea vagonetelor stricate.
In aceste întreceri pe luna 

Ianuarie echipele tov, Maros 
Mihai, Nistor Ștefan și Cts» 
măian Gheorghe au realizat o 
depășire de normă de 55°!Q, 
Biro loan, Varga Martin, Iocl 
Iosif 50%, Tramer Koloman 
40%, Korb Francisc și Isac 
Oclavian 38%, iar Izsak Ru- 
dolf și Suciu Aurel 26%.

Deschiderea 
unei expoziții 

„Viața în colhoz" 
la Hațeg

Jntr' na din zilele trecute, a 
avut loc deschiderea expoziției 
»Viața In colhoz», organizată de 
către cercul orășenesc A.R.L.U.S. 
din Hațeg.

Expoziția cuprinde un mare nu
măr de fotografii deosebit de 
plastice care ne înfățișează felul 
în care eae organizat un colhoz 
în U R. S. S.

Imediat după deschidere, expo
ziția a fost vizitată de un mare 

i număr ae cetățeni din localitate 
I și comunele învecinate.

Nicu Sbucbea,
I coresp.

de muncitori în cadrul între
cerilor. în cursul lunii Ianua
rie programul de producție la 
mașinile de cusut casnice a 
fost depășii cu 21%, la ma
șinile de găurit de mână cu 
149%, Ia scule tăietoare cu 
6%, la micrometre cu 84%, 
la pompe de ungere N. 5. IV 
cu 10%. la elemente pompe 
Diesel cu 26%. iar la recon- 
dtționări de mașini unelte cu 
24%.

Dar în munca metalurgis- 
lilor din Cugir se observă și 
unele i'psuri și în special 
de organizare De- 
semnele executate de Serv. S. 
D. V . nu sunt totdeauna clare, 
producând confuzii care stân
jenesc une ri producția. Dea
semenea, laboratorul uzinei, 
prin analizele ce le execută 
trebue să dirijeze operațiunile 
în sensul ca materialele să 
corespundă cerințelor.

Pentru înlăturarea acestor 
lipsuri, muncitorii și tehnicienii 
uzinei Cuir — întro ședință 
convocată de organizația de 
Partid — și-au analizat mun
ca, luându-și angajamentul de 
a lichida cu lipsurile și de a 
munci cât mai bine, prin a- 
ceasta contribuind la supraîn- 
depl nirea Planului de Stat, de 
care depinde bunăstarea tu
turor celor ce muncesc.

I Grazăvescu, coresp.
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Tineretul muncitor din județ întâmpină

Conferința Județeană de Unificare 
cu mari realizări in muncă

f levii școalei Mede Miniere

au [bunul la mlim io imialurâ
Pb tovarășii l»r dela Școala Medie 

Siderurgică din Hunedoara

Pe zi ie trece, cu t >t mai mult 
elan și cnluzl.sm tiu retul muniitor 
se încadrează li alârit in lupta pentru 
formarea organizației sale unice, I11- 
lâni|4iând ziua C nferiuței Județene 
și Congresului cu mari realizări In 
muncă.

*4 •
In cinstea Congresului, fiecare tâ

năr dela I. S. S. Hunedoara I i 
intensifică irereu eforturile 
pentru a bținc rezultate tot mai 
mari in producție.

De jxi'da line ii Rusii loan, și 
Mlron Virgil, dela secția Construcții 
Melali e, au reușit să reducă timpul 
de repararea a 12 care de tians[>|r at 
zgură, dela -120 ore cât era prevă
zut, la 310 ore.

Deasenienea ,1a secția Mecanică, 
tânărul Voina Leontin, a confecțicfiat 
o duză pentru injectoarele BBC fo
losite la tui bina electrică.

Trebuie subliniat că deși această 
pdesâ a fost pentru prima dată con- 
fec'.ională in atelierul mecanic al U- 
zîiii. datorită capadăți sale profet 
sionale cât și avântul In muncă, a 
executat pjesa in 6 ore in loc de 
10 ore.

Tânărul Gheorghioj loan dela a- 
cejaș? secție, organizându-și cât mai 

temeinic munca, lucrând la confec
ționarea segmenților dela gâtul fur
nalului Nr. 1 a izbutit să depășească 
norma de lucru cu 60 la sută.

La secția Forță tinerele Karlccic 
Hermina, și Karlecic Elena au reu
șit să efectueze b rbinarea unui mo
tor electric în 96 ore In loc de 
128 ore cât era prevăzut.

Tot in cinstea Congresului de uni, 
ficare. cea. 104 tineri dela diferite 
secții ale Uzinei au pornit ia în
treceri individuale, axate pe anga 
jamente concrete, reciproce, care își

In cinstea celui de al Xl-lea congres 
al Comsomolului

Mii de tinerii muncitori din uzinele 
sovietice, sporesc considerabil producția
Recordul lui Ghenadle Tucalov

Turnătorul uzinei metalurgice din 
Serov — comsomolistul Ghenadie 
Fucalov a turnat peste p an câteva 
mii de tone de fontă.

— Acesta este darul meu pentru 
cel de-al Xl-lea Congres al Corn 
somolului, a spus el.

La Congresul melalurgiștițor din 
Est, care a avut loc în primăvara 
anului trecut. Fucalov a promis că 
va ajunge la un coeficient ridicat în 
folosirea furnalului, de 0,85

In prezent, Fucalov a ajuns la 
coeficientul de folosire a furnalu
lui de 0,63, care este cel mai înalt 
coeficient atins în uzinele Uralului, 
Fucalov a realizat o economie de 
250.000 ruble. o

Economii, economii, economii.
Colectivul tineretului uzinei meta

lurgice din Verhi-Iselsk. și-a luat 
obligația să producă în cinstea celui 
de-al Xl-lea Congres al Comsomo 
lului. oțel și oțeT laminat în vidare 
de 2 milioane ruble, să economi
sească metal în valoare de 300 000 
ruble și 500.000 de kvv/ore de e- 
nergie.

Deasemcnca, colectivul și-a propus 
ca prin introducerea propuneriloir 

lixeaza ca obiectiv | itcipal reali
zarea șl depășirea surcini'or pre
văzute de P,altul de Stal.

Intieieiie socialiste pornite de ti
nerii muncltoii InmcJoreiii in cilns- 
lea Congresului de unificare, și pen
tru depășirea l‘.anului de S at, tre 
bujesc laigitc In întreaga Uzina an- 
l'.renâitl întreaga massa a tinerilor 
din provlucție.

■ •
In cele I orc de practică zilnica 

tinerii elevi ai Școlii Profesional 
Miniere din Ghelar, luptă pentru 
depășirea normelor

Astfel, o echipă formata din 6 
iov. ce lucrează la încărcat de ram
bleu având fixate 3 vagonete în 
4 orc au încărcat Iii 4 ore 6 va 
gonete de ramb'eu

Deasemeni în cadrul angajamen
telor de muncă voluntara 50 tineri 
din Gltelar au lucrat în cinstea Con
ferinței Județene și a Congresului 
de Unificare 214 ore voluntare la a 
menajarea și curățirea 'fermului din 
galerii'e minelor și ateliere.

Tot în cinstea Conferinței Jude
țene ui cadrul șco'ii Profesionale Mi 
nere din Ghelar. tinerii s’au luat li 
întrecere In munca de educație prin 
creearea a 4 grupe de I clură

In toate centrele industriale din 
județul nostru, tinerii sunt angajați 
fn întreceri socialiste Individuale -în 
cinstea Congresului de Unificare 
continuând de a da rezultate tot 
mai frumoase in muncă.• ••

In munca de educație sunt antre
nați tineri elevi din Deva, Hune
doara, Orășlie și Ocoagiu; la fel, 
studenții dc'a Institutul Monotehitic 
din Brad, prin cercurile de studii 
și grupe de lectură luptă pentru 
ridicarea nivelului 1 >r ideologic-po. 
li tic. • •*

La sale tinerii ce și.iu luat anga
jamente pentru a face muncă vo- 

raționairzâtorilor să se economiseas
că 150.000 ruble.

Exactitate, viteză, eco
nomie, sau cum întâm
pină eomso moli știi Lenin
gradului cel de si Xl-lea 
congres Comsomolului

Viteza, viteza în producție este o 
cerință imperativă a clipei de fața.

Industria din Leningrad a primit 
pentru anul 1949. însărcinări noui, 
care nu pot fi realizate în tempo-ul 
vechiu de producție.

Leningrădenii — care au fost pri
mii care au cerut clasei muncitoare 
din întreaga Uniune Sovietică să în
ceapă lupta pentru îndeplinirea îna
inte de termen a p'anului cincinal — 
au început să lupte pentru realizarea 
metodelor rapide de muncă. Un nu
măr de 3.000 de tineri comsomo- 
lișli și.au dat cuvântul că vor de
veni, in cinstea Congresului Com
somolului meșleri hi metodelor ra
pide. Dintre aceștia, 2500 au și în
deplinit făgăduiala făcută.

..Norma trimestrială va fi înde
plinită până la 24 Februarie’’ — a a 
au hotărît comsomolișlii șantierului 
naval „Jdanov” din Leningrad. In 
prezent 50.000 de tineri leningrădcni 
și-au luat obligația să întâmpine Con 

lunlara au în eput sa dea rezultate 
c.i.crete As.lel. In plasa Brad li 
m ii din salul Harța ani au prestat 
210 ore voluntare, |ar la (jura Sada, 
llia s’au prestat 140 oie voluntare 
la amenajarea șoselei și a pregă- 
lirii construirii Căminului Cultural.

Iii ziua de O Februarie 1919 a avut 
loc conferința de | lasă pentru crear a 
organizațFei unice la Brad. Baia de 
Ciij și Crișciar.

In cadrul acestor conferințe s’au 
ales primele comitete ale organi 
zațici unire de tineret.

Acțiunile continuă cu liotărîre și 
zi, de zi tinerii hunedorcnl, sub 11- 
druinarea Pailidtfui merg pe dru
mul crierii organizației unice de 
tineret.

Timpul petrecut In școală de ucenici va 
fi considerat in cele 8 ore de muncă 
Comunicatul Ministerului Muncii șl Prevederilor Sociale

BUCUREȘTI, 8 (Rador>.
Ministerul Muncii și Preve- 
rilor Sociale fiind informat că 
mai există patroni și ateliere 
care nu înțeleg să acorde 
timpul de școală necesar ele
vilor respectivi decât seara 
după ce se termină activitatea 
practică, atrage atențiunea că 
potrivit legilor în vigoare o» 
rele școlare trebuiesc socotite 
în numărul celor 8 ore de ac
tivitate zilnică a elevului și 
drept urmare socotite ca ore 
efectiv prestate. Elevii care 
totuși, din cauza lipsei de lo
cal școlar disponibil mai de
vreme, sunt nevoiți să facă 
ore de muncă seara, vor fi 
scutiți de orele de atelier după 
amiază, pentru a le rămâne 
timp liber de studiu.

greșul prin împlinirea normelor tri
mestriale.

Vi'.eză, exactitate, economi ! — 
iată deviza comsomo iștilor lenin- 
grădeni Credincioși acestei devize, 
ei întâmpină cel de-al Xl-lea Con
gres al Comsomolului cu mari suc
cese.

Tinerelul din ..Kirov” va produce 
în cinstea Congresului o caloină 
de tractoare țeste pian și un e- 
levator de 100 de tone.

Comsomo iștii uzinei „Elcctrosila’’ 
vor produce până la Congres, de
pășind planul 25 de stațiuni mag
netice. economisind în acebș timp 
o sută de fdne de metal negru, 10 
tone de me al colorat și 5 t n ■ de 
unsori

Comsomo'ișlii din cartieiil Vâ- 
borg, vor fabrica peste pian 100 de 
moloare asigurate contra explozii
lor, 10 tone de fi to s. 25.003 tre rl 
de țesături o centrală telefonică au
tomată.

Comsomo'ișlii uzinei ..Al doilea 
plan cin.in.nl” vor fabrica 8 mașini 
pentru producția hârtiei

întrecerea sociilistă a comsomollș- 
lilor leningradului se găsește la tui 
nivel înalt.

Cei mai buni dintre ei au fost 
trimiși la Congresul Comsomolist re 
gional și orășenesc.

Entuziasmați și d ii d sa întâm
pine actul uniticaiii eu eât iii i I u. 
moașe ic-alizaii precum i p. litru 
crearea unui nou spirit fa|a de 11- 
vățalurâ. elevii Școalei Midii Mi
nere din Lupani au adresat cililor 
Școalei Tehnice Medii Siderurgice 
din Hunedoara, o chemare la în
trecere în învățătură

Refoima învățământului iniți ta de 
P M.R. spune chemarea — c n- 
s'i uie o radical transformare a in- 
vățamântu ui din toate ramurile de 
pregătire. Tre erea Ir Socialism, 
impune industrializarea țării și unul 

1 din factorii ce stau la baza indus
trializării este pregătirea cadrekr 
tehui e de toate categoriile

Partidul nostru și-a dovedit Încă

Abaterile vor fi aduse la 
cunoștința inspectoratelor de 
muncă respective, sindicatelor 
și a organizațiilor UTM.

,,Sa ne ridicam, sa mergem lut 
mat sus, din ce în ce mai sus” 
au fost cuvintele pline de un adânc 
înțeles simbolic, pe care le-a ros
tit Înaintea marții sale Alexandru 
Pușchin. Sunt cuvinte din evre — 
cel care acum 112 ani, ti 10 Fe
bruarie, rănit intr’un duel de duș
manii săi țarișli a închis ochii pen
tru totdeauna — și-a făcut un 
precept de viața.

Desigur că numai astfel cunoscân- 
du-1 pe poci, ca un luptător pen
tru mai bine, ca un om născut ta 
6 ani dela marca revoluție franceză 
dela 1789 a cărei pccetie o purta, 
opera lui își va găsi explitația 
și lap'.ul că acum la atâția ani dela 
moartea lui Pușchin ,opera lui pre
zintă valoare nu numai ca istaiic 
literara, ci o valoare de actualitate, 
ea consti ue un punct de p'ecire în 
orientarea literaturii sovle.ice.

Și într’adcvăr chiar îndată după 
apariția celebrului poem ..Ruslan și

„Tânărul 
Muncitor"

Cititi

SCÂNTEIA
Organ Central
al P. M. R.

odaia gri|a ce-o poarta t mreiuluî 
muiuiior. dornic dc-a învăța, c.e- 
indu.i ptin an-asta reforma revolu
ționara largi perspective de pregă
tiri- și nepre, upețit a|Utor

Tineretului ii revine sariina dc-a 
înv ața, de a-șl imbagați cunoștințele 
tehui e și de-a se ridi a |x>litic ște 
pentru ca viitoui tehnicieni vor fi 
un fail >r important de progres

Dornici de_a urma eXemjrfuI mil- 
loi de muncitori, <ari sunt in Între
ceri soiiaiste din rni|ijtiva organi
zației de tineret din ș jală. vă 
chemam la întrecere in învățătură a- 
vând ca baza uirnăloarele criterii:

— Disciplina in școală ;
Frecvența la cursuri,

— Frecvența la practică;
In indice,e, ex|wimându-șt încre

derea ca aceasta chemare va găsi 
un larg răspuns in rândurile cole
gilor din Hunedoara se arată că 
întrecerile se vor desfășura |h pe
rioada 20 Februrile 1 Maiu ac.

Inițiativa elevi or din Lui «.-ni va 
trebui sa găsească ec u in rându 
ri'.e vc-'or din Hunedoara și mai 
mu'l chiar ea va tn-bai să c-»ns- 
tilue o pilda demna de urmat de 
către elevii numeraasrlor școli din 
județul nostru

Comemorfiri

Ludrnita” se observă o nouă orien
tare a lut Pușchin dela tagașcle 
romamismu'.ui caracteristica operei 
sale delinindu-se prin realism ca
racterul p>[.ular și progresismul ei 

Preocupându- c de rea ilatea vi ții 
ca in „Evghenii Oneghin”, sau po
emul căutând viața țiganilor — Puș- 
chin a dat operelor sale o formă 
populară atât prin limba cit și p in 
sti . Iar „Basme e tu versuri” o ca
podopera de arta c inspirata din 
folclor.

Progresismul portului constă in a- 
(inilătca i pnr.icipația sa la mult 
evocata mișcare a Decembriștilor.

Prin aceasta Pu-chin a f st de-opo 
Iriva prețuit atunci ca și jtjm — 
prin b igăția de conținut îmbrăcat 
inlr’o desăvârșită forma artistică, o. 
pera marelui pxt rus și-a păstrat 
aceeași valoare eri ca și astăzi când 
dela moartea lui au trecut 112 ani.

*

Note
In întreg județul au început să se 

organizeze conferințe pub'.ice ale ti
nerelului in cadrul cărora se prelu
crează Rezoluția Plenarei CC. al 
P M.R .cu privire la activitatea Par
tidului în rândurile tineretului

Pini de entuziasm tinerii munci
tori de ori cc categorie își iau an
gajamente de a duce la bun sfâr 
șit acțiunea de unificare de a-și 
intensifica cforturi'e pentru a întâm
pina Conferința Județeană de uni
ficare și Congresul ca zile de marc 
sărbătoare.

Pătrunși de a clas entuziasm ci 
își aleg reprezentanții 1 r 1- Con
ferința a'cși din rândurile cil r mai 
devotați organizații i și Partidului, 
veriiicali prin munca neprecupețită 
dusă zi de zi.
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DIN CÂMPUL MUNCII VIAȚA DE PARTID
Prin întreceri socialiste

In luna Ianuarie, numeroase grupe din 
mina Petrila au depășit normele
— Programul lucrărilor de pregătire a fost 

depășit cu 39,84 |
— însemnate economii de material lemnos și

Organizația P. M. R. Lupeni va trebui 
să activizeze gazetele de perete și să 

îndrume colectivele redacționale
energie electrică

Numeroase grupe din mina Petrila 
■ u obținut însemnate depășii i de 
«oriile in luna Ianuarie.

A tfel, gruț-a lui P p l.udovi , ca e 
in luna Decembrie a depășit nor 
ma cu 77 la sulă pe lana lanuariu 
cu 85 la sula, grupa lui Kuderna 
Emil, care in luna Decembrie a de
pășit norma cu -15 la suta în l. n i 
Ianuarie a dat 58 la sută peste nor
mă. Grupa tov. Goja Gheorglie, ca
re In luna Decembrie a rămas sub 
normă cu 1 la sută, în urina intro
ducerii metodei de mutare a erate- | 
rului fără să-l demonteze, în luna | 
Ianuarie a dqxlșit norma cu 9 la 
suta, grupa tov. Șinca Vasile, care 
In luna De.emb ie a fost numai li 
normă în luna Ianuarie a depășit 
norma iu 16 la sulă, grupa lui Șine 
■Florian în luna Decembrie cu 5 la 
sulă peste normă. în luna Ianua
rie a dat 11 la sută

Deascmenea numeroase grupe î 1 
luna Ianuarie au rea izat depășiri su
perioare celor din luna Decembii'. 
iar un alt număr de grupe se men
ține la dej așiii medii de m-rma li
tre 5-60 ,1a suta. Dar mi ie.ii din 
Pelrila n’.-u ne; ijat nici I cărjlq 

-de pregătire, fură de care nu s,-poate 
continua exploatarea în bune condi- 
țiunii a straturilor de cărbune. Gru 
pelc de mi ieri care lucrează l.t lu
crări de p egălire, deschideri de ga
lerii preabataje. sultoii, etc. 1— au 
depășii programul fixat pe întreaga 
mina cu 39.81 la suta, Multe alte 
grupe care în luna Decembrie au 
rămas sub nornn. angajându-sc de 
□ depăși Pianul înainte de te meu. 
în luna Ianuarie și-au îndeplinit și 

•depășit normele

TELEGRAME EXTERNE

Mișcarea de partizani este deo
sebit de puternică în India

DELHI, 8 (Rador). => Sub 
președinția guvernatorului mi= 
litar din Haiderabad a avut 
loc la Delhi o conferință a 
reprezentantului comandament 
tului suprem al forțelor armate 
indiene și a înalților funcționari 
de poliție în care s'au discut 
tat măsurile pentru reprimarea 
mișcării de partizani a țărani
lor din principatul Haiderabad

Truman lucrează după 
sugestiile marilor indu

striași americani
WASHINGTON, (Rador). 

— Președintele asociației 
naționale a industriașilor, 
Benett, a făcut o vizită la 
Casa Albă unde și-a ex
primat aprobarea in ce 
privește programul Truman 
pentru desvoltarea regiuni
lor înapoiate,

Benett era însoțit de vi- 
cepreșe dintele lui Standard

l’e lângă faplul că mine il di î Pe
tit a au depușii țr gramul țe întrea
ga mina iu 16 la stila au reali
zat și Economii. La mate l.il lem
nos s’a realizat o ecanonue țe în
treaga mina de 15.65 la suta, iur 
la energie electrică de 6 5 la suta

Insă u inerii din Petri a. in cuisiil 
lunii I.brua-ie trebui- să a rde o 
atenție tot mai mare folusirii ex
poziții ului deoarece In luna lanuaiie 
pe întreaga mină consumul alocat a 
fost dețMțit cu 2 57 la suta.

Modificări In mersul unor trenuri locale 
in Valea Jiului

din Petroșani la ora 12,32 șl șoConform aprobării Departa
mentului CFR începând din 7 
Februarie a. c- trenurile cursă de 
perșonal cu numerile 2427 pânâ 
la 2438 depe secția Lupeni —Pe
troșani își modifică mersul după 
următorul orar:

Trenul 2427 pleacă din Lupeni 
la ora 4,18 și sosește la Petro* 
șani la ora 5,07, Trenul 2428 
pleacă din Petroșani la ora 4,37 
șl sosește la Lupeni la ora 5,28. 
Trenul 2429 pleacă din Lupeni 
la ora'6,53 și sosește la Petroșani 
la ora 7,42. Trenul 2430 pleacă 
din Petroșani la ora 7,12 șl so- 
sește la Lupeni la ora 8,03. Tre
nul 2431 pleacă din Lupeni la 
ora 12,03 și sosește la Petroșani 
la ora 12,56. Trenul 2432 pleacă

și provincia Madaas.
După cum anunță ziarele, 

mișcarea de partizani este de
osebit de puternică în regiunile 
Waraagal, Navganda, Sesvaga, 
Kistna, Karaemnagar și An- 
farrfbald. Detașamente ale ar 
matei și poliției indiene sunt 
trimise la luptă împotriva par
tizanilor.

O.l Company și de repre
zentanții altor societăți in
teresate în exploatarea re
giunilor coloniale.

Bsnett a declarat repre= 
zentanților presei că pre
ședintele Truman a răspuns 
favorabil sugestii'or repre
zentanților industriașilor a- 
mericani.

Gazele e de petele s'au si uat prin- 
tie preocupai ile de teama ale or
ga;; izațiilor de Partid tocmai prin 
mlul de agitator și organizator co
li clir pe comunități și imitați de 
muncă..

Acolo unde lntr'adevăr li s'a dat 
inijoilanța cuvenita. deci s'a muncii 
c e nu nu. lai că au p .polarizat suc 
n-se.e muniilorilor antr.nând .istf 1

1 țe alții în bala ia producției, dar 
| p.in atitudinea critică pe care o 
| luau au fosl un factor important în

. b inerea acestor succes.-, deopotrivă

sește la Lupeni la ora 13,19. 
Trenul 2+33 pleacă din Lupeni 
la ora 13,38 și sosește la Petro
șani la ora 15,31. Trenul 2434 
pleacă din Petroșani la ora 15,07 
șl sosește la Lupeni la ora 15,54. 
Trenul 2435 pleacă din Lupeni 
la ora 21,31 și sosește la Petro
șani la ora 22,10. Trenul 2436 
pleacă din Petroșani la ora 20,40 
și sosește la Lupeni la ora 21,31. 
Trenul 2437 pleacă din Lupeni 
la ora 22,43 șl sosește la Petro
șani la ora 23,36. Trenul 2438 
pleacă diin Petroșani la ora 23,12 
și sosește la Lupeni la ora 23,59.

Tot pe aceiaș dată se modifică 
parțial și mersurile trenurilor de 
călători cu numerile 1018 pe dis
tanța Petroșani —- Valea Sadului, 
2161 pe distanța Lupeni —Petro
șani, 2439 între Petroșani — Pe
trila, 2442 între Pelrila—Petroșani 
NI 2475 între Petroșani — Peș. 
tera Bolii și 2443 între Petroșani 
— Petrila.

Lucrâud In plata pensiilor 
pe luna Ianuarie

Factorii poștali dela 
oficiul P.T.T. Petroșani 
au deuășit norma cu 

200-300°/o
Deși în număr restrâns, sa- 

lariații oficiului poștal Petro-» 
șeni și-au luat angajamentul 
să înmâneze înlr'un timp re
cord pensiile pensionarilor Asi
gurărilor Sociale, CFR, pen- ț 
sionarilor de Stat, salariile în- ț 
vățălorilor, etc. Și au trecut 
la muncă.

Având norma de 80 plăți 
pe zi, factorul poștal Stelescu 
Gheorghe a efectuat 283 pe 
zi depășind norma cu peste 
300%, iar factorii Stelescu 
Ion, Stelescu Constantin și 
Fodor Iosif au depășit norma 
cu peste 200%.
tmc i i i 11 î—m

Cititi>

In fiecare zi
„Zori Noi” 

ca $i in lichidarea lipsurilor mai i 
testate

Gaze ele de p tete c nstitue una 
din formele cele mai iii al agita
ției c ununisle Rolul Iar e t.- deo
sebii de ma e aici in Valea Jiului 
undi- mun. itoriinea minieră s afla 
angrenata in bău ia pentru reali 
za: ea ți de.așiica Panului <1 Stat

Da nu l a e oiganizațiile de Par 
lid au acordat impjrtanța c .veni ; 
gazelelor de pierite Undi au ne
glijat munca alecliie) <r de ț r. sa 
considerând-o ia preocupate secun
dara Printie acestea se numără ți 
org. I’.MR I i|ieni a cărui a.thi- 
ta'.e In ac.-as â Jirecți din . auz a 
unor metode greșite d< muma 
i ste încă iu t iul nec .ns| unzi oir .

Din Cele cea 6 gazele d. per.te 
t.jci una nu cmține vrem artic-I 
< ea mai buna gazela < ra/eta m 
lalurgi ti or” i’e] i atelier. 1< Teo- 
hari lie T.-eku” a e ati ale nițt. f..- 
t igrafii tăiate din revis e

Dar nu f.i( 1 il că a.este gazete 
nu acli.eaz.i e cea mii mare scă
dere. ci sririlul formalist care s'a 
încetățenit printre tovarășii care 
poartă răspunde ea acest, i inund

La cantină de pilda ede d ,ua 
gazele de perete ațeZate în-
Ir’urt Ic cât se (toate dc potrivit 
|te unde in liecare zi treceau t ți 
muncitorii au fost dile jos de 
ci bu ala buna de timp. pentru f ijr- 
lul ca erau ..urâte”, Dc vreo câ
teva luni li cantină se astea ă f 
sirca a d ,uă norii gazde d- p.r.t 
..frumoa-e”, atdieril d. trm<lari. 
t eavând p slbi ilați sa c -nfectioiic. 
aceste cidre

In schimb — cu t rate că nu s • 
găsește nici un artic I h gazel. 1

Polrivif unei decizii ministeriale 
dela 1 Februarie

In minele de îier 
s’a introdus sistemul de salarizare 

al acordului progresiv
BUCUREȘTI, 9 (Rador) 

Ministerul Minelor și Petrolului 
a dat o decizie, potrivit căreia 
se introduce dela 1 Februarie 
1949 salarizarea în acord pro
gresiv la exploatările dc fier

Potrivit acestei decizii, retribu
ția muncitorilor de!a lucrările mi
niere importante se va calcula în 
acord progresiv, pentru depășirea 
normei de lucru dela locul res
pectiv de muncă, după cum ur
mează : pentru partea care depă
șește norma de lucru stabilită 
pentru echipa întreagă pentru un 
anumit interval de timp, se aplică 
următorii coeficienți: abataje sub- 
Jerane 1,5 abataje la zi 1,4,- în- 
naintări în minereu și steril 1,3.

Acordul progresiv se aplică 
pentru lucrările de mat sus nu
mai cu condiția că prescripțiunile 
privind technica securității și ca- 
itatea prolusu’ui obținut, res
pectiv a lucrului efectuat, să fie 
îndeplinite-

Câștigul în acord progresiv sa 
calculează la salariul de bază cu

existente si confecționează a 
noua gazeta de vreo 5 mctii a 
cărei construcție dureaza cea 2 săp
tămâni. Vechea gazeta (Un sala de 
apel va fi acum înlocuita fiind de 
„un sistem vechiu”.

Aie.t sttilt nesănătos de a in. 
Iobui fondul cu forma va trebui 
Insa lâl inai curând înlăturat, j-iii 
UitiodULerea unor noui metode de 
mum a >i a ui ei n ui atitudini f ța 
Je i.iuma de p.esa

< hgantzația de Partid va tr b 1 
sa urni, un c litrul at.nj p rma- 
ni-nl ți ilinct al acli.iațji gaze
telor de re.de.

Va ticbni de-sun n.a. ca ț z- 
dei ja de res, >n- b il” sa tic În
locui i cu unul singur cure intr'a. 
de.ar să ra^ unda dc munca sa A- 
le ta la rândul sau va avea fara i .- 
doja'a coli lii de munca și sa s a 
bilcasia legături cu m. ..-de a 
rasțMjndj d< gazeta pe care o are 
dc redactat

Va trebui dease.nen a 11. hidat for
malismul în sensul de a se tune 
auentul nu pe < rntectionaria de 
in i ți noi rame și vitrine pentru 
gazele, u pe scrierea a cât mii 
mu'le arti. le in rantd.- d ja exis 
tenie și pentru început șuti, i nte

Mun.a holarita a orpani ați. i P 
MR .lupeni pe ntru stărpirea f r- 
ma'ismu'ui atât de dauna . r ți | in 
a Casta pentru ac ivizarea pa? .1 I r 
de pe cie i o sardna care t bu« 
tradusă cât mai curând în lapt ia 
însemnând un ajutor ini i»>rt«nt Ia 
lu, a ni er'lor pnru de a..rea Pli
nului de Stat.

H. N. Direaru

venit, conform încadrărilor în vi
goare.

Nu se aplică acordul progre
siv pentru lucrările ajutătoare 
accidentale nici pentru lucrul e- 
fectuat peste timpul normal de 
8 ore de muncă.

Executăm

ștampila
Adrfiați»\ă la Adm. ziarului

„Zori Noi" Petroșeni, slrjda
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Politia agresivi a imperialisiloi airitan $i ailor tari, iorlusiv Franța, 
care suni dominate de ameritani, împiedica realizarea waolei novelor 

de a se bucura de o pare trainică
a dec'arat Maurice 1 horez secretarul general al Partidului Comunist Francez

O intensă campanie Io vederea Introdu
cerii culturilor subtropicale io regiunile 
eropene și asiatice din Uniunea Sovietica

PARIS. 8 (Rador). Voibind 
la a tr<i i con.erin.ă a Organizați i 
ParliJului Comunist din Dcparta. 
meniul Serul. Mauri.e Thorxz, se
cretar general al P. C. Fran-- 
cez. a arătat că po i iea agresiva a 
imperia'ismu'ui american și a altor 
țâri, inclusiv Franța, care sunt do- 
nri rate de americani, împiedică rea
lizarea speranței popoarelor de a se 
bucura in sfâr-it de o pace t ainică. 
Recenta declarație a Ministerului de 
Afaceri Străine al Uniunii Sovietice 
și răspunsurile date de 1. V. Stalin 
lui Kingsburv Smilh au aemiscat 
in toată goli.iunea lor pregătirile 
pentru un nou răsboi. făcute de 
guvernele Sta'elor Unite, Marii Bri_ 
lânii și Franței.

Vorbind despre „panul Marshall’’ 
Thorez a arătat că acesta nu contri- 
bue la redresarea Europei ruinată de 
răsboi ci instaurează în țările mar- 
shallizale domnia miliardarilor at 
mericani.

P anul Marsli 1'” nu aduce rra. 
sseior muncitoare decât nenorocire 
și mizerie. El adânceșle greutățile 
economi e ale țărilor care 1 au a- 
doptat și contradicții'e din re dife
ritele țări, precum ți între aceste țui 
și Statelor Unite.

Guverne e sta clor ma shalli a‘e au 
renunțat la reparațiuni de partea 
Germaniei și transformă Germania 
Occidenta’ă — unde naționalismul 
pu a fost lichidat și unde democra
ții nu a fost instaura ă — Intr'o c- 
lială a lor pentru pregă i ea risbo- 
iului împotriva Uniunii Sovietice

Declarații e lui 1. V. S alin, pro
puneri e lui repetate pentru organi
zarea unei întâlniri cu președintele 
Truman, au demascat p.e ațâțătoiii Ia 
răsboi.

Tribnnalnl popular d'n Butfzpesfa a pronunțat 
Sentința în procesul 

Mindszenty și al complici
lor lui

BUDAPESTA, 9 (Rador)
In dimineața zilei de 8 Feb
ruarie tribunalul popular care 
a judecat cazul Mindszenty i 
și al complicilor lui, a pro- 
runțat sentinfa.

Inculpatul Ioseph Mindszenty 
a fost condamnat la închi- 
toare pe viață, Iustin Bara» 
nyai la 15 ani închisoare. 
Andreas Zakar la 6 ani în
chisoare, Pal Eszterhăzy la 15 
ani închisoare, Miklos Nagy 
la 3 ani închisoare.

Inculpatul Bela Ispanszky a 
f. st condamnat la închisoare 
pe viață, iar Lăszlo Toih la 
10 ani închisoare.

Sorvina noastră es'e de a lamuri 
milioanelor de oameni cinstiți care 
doresc pa ea că. deși „capitalismul 
(Xrarlă In sine “îboiul. d.rpa cum 
norul poartă In <1 furtnnj”, cum a 
spus Jaures și deși prsibiilitea U’- 
boiului decurge din sistemul de ix 
ploalare și asupri e socială, războ
iul nil cs e to.uși de nelnlăturaț In 
declarația Ministerului de Externe 
al U.R.SS. se arată ca Intre În
cheierea pactelor agresive și posi
bilitatea realizării acestor pacte este 
o mare distanță.

In lume există f rțe pute nlce care 
pot și trebue sa dej ace un.ltiiil 
monstruoase de organizare a unui I 
răsboiu imperia ist.

In ce privește p porul francez, ci 
știe prea bine cât l-a costat p’alițica 
anlisovietiră a conducătorilor săi, El 
știe prea bine ce datorează priete
nului și aliatului sau. Uniunea So
vietică. Trăgând învățămintele expe- 
ilen e l Bglc- ci r trecut, cl-Sa n.un
ei oare ți țopoiul francez ne înțelege 
și ne aproba când afirm im ca. chiar 
in interesul Franței este necesar să 
aflăm în acelaș la țăr cu Uniunea So
vietică.

Apoi, Mauii.e Thorez, a i sistat 
asupra succece.or forțelor păcii d n 
lumea întreagă și a scbliniat creș- 
teiea infimii ei Partidului C mnnist 
in Franța.

In ultimii trei ani a spus Tho
rez, și în special în momentul eli
berării Franței Partidul C -munist a 
obținut sic.ere con iderapile și s’a 
întărit din punct de vedere p li ic. 
organizatoric și al influenței pe care 
o exercită.

Alegerie care se desfășoară în

Sentința tribunalului men
ționează că averile luturor in- 
culpațtlor vor fi confiscate.

Noul președinte al guvernu
lui democrat grec

GRECIA LIBERĂ, 9 (Ra

dor). = Postul de radio GRE
CIA LIBERĂ transmite ur

mătorul comunicat al guver
nului democrat provizoriu:

In urma demisiei, din mo
tive de sănătate, a generalului 

diferi c regiuni d Aed sc n >i 11 suc
cese considcrabi e ale Parii .ului Co 
munist

Thorez a jb iniat <â dușmanii nu 
au reuțjt să rupă de Partidul ( o_ 
munist jx: ț. icrciiii lui c edinci ,ș> 
cei care au luat (une la mișcare i 
de rezistența și republicanii n c j- 
munișli ti c iiiinuă împreună cu 
comuniștii lupta pentru crearea u. 
nui guvern de unitate deim ci atica

Consiluil Poporului German din Berlin 

protestează împotriva 
instaurării un stat german 
occidental separat

BERLIN, 8 (Rador) — Agen
ția A. D. N. anunță că Comi
tetul Cultural și Politic al Consi
liului Poporului German din Ber
lin a adop at o rezoluție prin care 
cere intensificarea luptei pentru 
unitatea politică și culturală a 
Germaniei și o rezistență hotărîtă 
împotriva acelora care lucrează 
pentru desmembrarea Germaniei

Rezoluția protestează cu ener
gie împotriva încercărilor de in
staurare a unui stat german occi-

Senine vădite de prăbușire In diferite 
sectoare ale economiei britanice

LONDRA, 9 (Rador). - 
FINIANC1AL TiMES pub
lică o declarate a președinte
lui uneia dintre cele mai im
portante bănci britanice, Cly- 
desdale Bank, care — refe- 
rindu-se la situația economică 
a Angliei a precizat că ‘exis
tă semne vădite de prăbușire 
;n diferite sectoare ale econo
miei».

El a adăugat că «această

Markos Vafiadis dela Preșe
dinția Consiliului de Miniștri 
a guvernului democrat pro\ i- 
zoriu, lanis Iaonidis a fost 
însărcinat în mod provizoriu 
de către guvern să preia te te 
sarcinile de președinte al guver
nului democrat provizoriu.

MOSCOVA, 8 (Rador) In. 
ireaga presă sovietică comentează 
pe larg acțiunea de împădurire a 
regiunilor de stepă ale Uni* 
unii Sovietice, în vederea tran
sformării condițiilor climaterice.

Astfel, în toamna anului 1943 
au fost plantate lanțuri de păduri 
pe o suprafață de peste 1 000 
hectare, urmând, ca în 1949 ac
țiunea să continue pe o scară mai 
întinsă.

Paralel cu împădurirea regiuni- 

dental separar și a l< gilizării sale 
printr'o constituție fictivă.

Desmembrarea teritorială a 
Germaniei, spune rezoluția va In
fluența și asupra vieții spirituale, 
înlesn nd creșterea forțelor reac
ționare în domeniul culturii. Uni
tatea în știință, artă/ literaturi și 
muzică, precum și în toate do
meniile vieții spiritua'e și ale e- 
ducației tineretului din întreaga 
Germanie, constitue o condiție 
extrem de imporlantă a unității 
poporu'ui german

situație se datorește in bună 
măsură creșterii continui a 
costului producției ca urmare 
a aprovizionării din ce în ce 
mai defectuoase cu materii 
prime».

Reprezentanții sindicatelor afiliate 
la Federația Americană a Muncii 

' au cerut ca acuzațiile adus* fruntașilor 
Partidului Comunist să fie retrase

NEW.yORK, 8 (Rador) — 
In ședința din dimineața zilei de 
7 Februane a procesului intentat 
fruntașilor Partidului Comunist din 
Statele Llnite, judecătorul Medina 
a consimțit să accepte documen
tele legale prezentate de trei sin
dicate locale afiliate la C- I. O , 
care numără 250 mii membri. A- 
ceste documente cor.f .mă argu
mentele apărării cu privire la dis
criminarea în s sternul de selectare 

lor de stepă șl a celor nerod toare7 
te duce în momentul de față o 
campar.ie imenși in vederea in
troducerii culturilor sub-tropocale 
în regiunile europene și asiatice 
ale Uniunii Sovietice, conform 
hotărîrii Consiliului de Miniștri al 
U. R. R. S.

Pentru realizarea planului de 
transformare a naturii, au fost 
produse mașini unelte de tip nou. 
Astfel, a fost construită și fabri
cată pe seară industrială mașina 
pentru plantarea arlxorilor, cu două 
brăzdare pe plug, care plantează 
puiețd la distanțe de 1—2, 5 
metri Mașina este u-.tfel construită 
încât poate fi utilizată in orice 
condiț-i atmosferice.

ȘTIRI 
SCURTE

BUCUREȘTI, 8 (Rador). 
Mon forul Oficial de azi pu
blică Decrerul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale pentru 
organizarea Ministerul Co
mei țului Exterior.

•

CAIRO, 8 (Rador). - Co
respondentul din Singapore al 
ziarului SAL1D AL UMMA 
anunță d.a cercuri bine infor
mate că conferința dela Delhi 
a statelor din Asia și Orien
tul Mijlociu a fost convocată 
nu numai pentru rezolvarea 
problemei indonez’ent dar și 
pentru încheierea unui pact a 
cărui realizare depinde de mă
surile pentru contopirea blo
cului atlantic cu cel medite- 
rantan.

al juriului Cu toate acestea Me
dina a refuzat să perrmtă avocați- 
lor acestor sindicate să prezinte 
argumentele lor pe ca'e verbală.

Înainte de ședința d- dimineața, 
reprezentanții unui număr de sin
dicate afiliate la Federația Ame
ricani a Muncii, într'o convorbire 
cu procurorul Gohey. au protes
tat împotriva sistemului de selec
tare al j riului și au cerut ca a- 
cuzațiile aduse fruntașilor Partidu
lui Comunist sâ fie retrase.
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