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Îndeplinirea și depășirea pla
nului de Star, pe anul 1949, 
depinde în mare măsură de 
felul cum vor fi elecluate 
însămânțările din această pri
măvară. Dacă țărănimea mun
citoare, îndrumată de Partid, 
își va face datoria, însămân
țând la timp suprafețele pro
gramate, planul de cultură va 
fi realizat, iar recoltele vor fi 
sporite.

Dar pentru a ajunge la a- 
ceste realizări trebue să 
ațintim privirile spre

a*
ne 

această 
mare bătălie a însămânțărilor 
de primăvară. Este binecu
noscut, din campaniile trecute 
faptul că acolo unde munca 
de îndrumare a fost dusă fără 
preget, că acolo unde țărăni
mea muncitoare a depus efor
turi, muncile agricole au fost 
îndeplinite cu succes

Deaceea, acum când pri
măvara se apropie, trebue să 
depunem ultimele eforturi pen
tru pregătirea lucrărilor în ve
derea însămânțărilor de pri
măvară. In județul nostru pre
gătirile au început din luna 
trecută. In aceaslă lună s'a 
pus accentul mai mult pe 
transportul gunoiului pe o- 
goare. Unele comisii de plăși 
și comunele, au înțeles însem
nătatea acestor acțiuni 
luat în mână în mod 
această problemă. In 
Orăștie, Hațeg și Pui, 
transpoita.ă pe «geare 
titate mare de gunoi,

Acum, în județul nostru se 
free distribuirea planurilor de 
cultură individuale. Au luat 
ființă aproape în fiecare co
mună centre pentru repararea 
uneltelor și selecționarea se
mințelor, precum și centre 
pentru facerea probelor de 
germinație la semințe. Țără
nimea muncitoare trebue în
drumată spre aceste centre. 
Comisiilor comunale pentru

și au 
serios 

plasele 
a fost
O Cchl=

însămânțări și șefilor de sec 
toare, le revine această sar 
cină. Deasemenea și organi 
zațiilor de Partid le revine a 
ceastă sarcină. Membrii de 
Partid trebue să dea țărani
lor exemplu în muncă, situun 
du-se ei în 
acțiunilor.

Paralel cu 
rire dusă în 
mii 
însămânța 
scoasă în 
clasă dela sate, care se ascute 
din zi in zi. Chiaburimea sate
lor și foștii moșieri trebue de- 
mascați și împiedicați de a 
unelti împotriva măsurilor luate 
de Slat. Țăranilor muncitori 
să li se arate adevărata față 
a acestor exploatatori, dușmani 
ai întregului popor muncitor.

In campania ce vine, un rol 
foarte important îl au Stațiu 
nile de Mașini și Tractoare și 
Fermele de Stat. In județul 
nostru avem o singură stațiune 
de mașini și 4 ferme de stat. 
Pregătirile la aceste sectoare 
socialiste din agricultura no
astră, în vederea campaniei de 
primăvară, se desfășoară în 
bune condițiuni. S.M.T- Orăș
tie în aceaslă primăvară va 
brăzda cu tractoarele ogoarele 
țăranilor muncitori asociați în 
cete. In majoritatea comunelor 
din plasa Orăștie țăranii mun
citori s'au asociat ni cete pen
tru a-și ara pământurile cu 
tractoarele, cu preț mult mai 
redus.

Acest fapt dovedește no
ua atitudine față de muncă a 
țărănimii muncitoare. Vestea 
înființării cetelor, a fost pri
mită cu multă bucurie de ță
ranii muncKori dela Sate. Or
ganizarea țăran lor in cete 
sau asociațiuni va permite în 
primul rând realizarea unei

fruntea tuturor

munca de lămu» 
rândurile țărăni 

muncitoare pentru a-și 
ogoarele, trebue 
evidență lupta de

(Continuare in pag. IIl-a>

Duminecă, 13 Februarie 1949

Sub semnul solidarității și al democrației mun- 
ciloreșli în ziua de 10 Februarie au începui

AZecjrerîZe sindicale
In foaie întreprinderile Văii-Jiului au îosf aleși 

responsabilii și delegafii cu asigurările sociale 
în grupele sindicale

In ziua de 10 Februarie, în toate 
localitățile Văii Jiuluț au început 
alegerile sindicale. In prima etapă 
a alegerilor s’au al r responsabilii 
de grupe și responsabilii cu asi- 
gurări'e s ciale din grupele sindic île

Pretutindeni alegerii s’au desfă
șurat la locurile de muncă. în- 
tr’un înalt spirit de solidaritate mun
citorească. Muncitorii români unguri 
,și de a'te națion aii ăți conș ienți de, 
marea însemnătate a acestor alegeri 
în lupta pentru desvoltarea econo-i 
miei noastre naționale -în cadrul 
Planului, pentru bunăs arca și feri
cirea căminelor lor, pentru grăbirea 
drumului nostru sp e «socialism în 
dep'ină armonie, au riiibzuit și au 
ales în conducerea gamelor sindi
cale pe muncitori c Hm ii buni pe 
cei '-uri sleeMalî LaV-rl-r c'itspi* 
muncitoare.

La Pet^oșeni
La Ate'ierele Centrale Petroșani 

alegerile au prilejuit o sărbătoarea 
La secția mecanică cele 10 grupe la 
secția construcții mecanice 10 gru
pe, Ia turnătorie 4 grupe, la sec
ția electrică 2 grupe sindicale, si-au 
ales responsabilii de grupă și asigu
rări sociale.

La Dire ția Minelor Petroșeni. 
funcționarii de toate categoriile din 
cele 6 grupe sindicale și-au ales ca 
responsabil de grupă șl asigurări 
sociale, pe cei mai buni dintre ei.

La Serviciul Comunal Petroșani ce 
le 8 grupe sindicale pe lângă rcs-. 
ponsabilii de gTUpă, au aleg și 
ini le Iul 3c secție.

La Lonea
A'egerca responsabililor de gru

pa și asigurări sociale în cile 70 
grupe din mina Jieț-Lonea, a pri
lejuit o verificare a solidarității și 
conștiinței muncitorilor mineri de 
aici, alcgăndu-se în conducerea g;u 
pelor sindicale muncitorii cei mai 
buni, verili ați în lupta pentru o 
prodetie mai mare și mai bună, 
pe cei mai apropiați de ei. indi
ferent de naționalitate.

După desfă irarca alegerilor res
ponsabil or de grupe, și asigurări 
sociale Ia mina Jieț Lonea a avut 
loc a'egerea responsabililor pentru 
8 secții sindicale.

La Lupeni
La Lupeni, au fost aleși respon

sabilii a 8 grupe din atelierul de 
grup, pentru 16 grupe, la prepara- 
ția ,,Vasi e Luca” iar la mina Lu- 
■peni, în sectoarele I A., I. B„ și

co

fost aleși conducătorii unui 
total de Q8 ^rupe* sindicale,*

La Petrila
In acelaș spirit sărbătoresc, au a- 

vut Ioc >i la Petrila, alegerile pen
tru rr tonrabi'ii 
sigurări sociale,

La preparație. 
Herul de grup 4. 
4 și Ia birouri 
și-au ales responsabilii

In ac«e-aș zi, muncitorii dela a- 
lelierul electric și dela depozitul de 
lemne Lau ales și responsabilii sec
țiilor sindicale.

La Aninoasa
La Ale ierul de gnă.'t Aninoasa, 

muncitorii celor 14 gru «.-, la sectorul 
suprafață muncitorii din cele 12 gru
pe, la serviciul comunal muncitorii 
din cele 3 grupe sindical la orele 
6 dimineața, întruniți la !■ urile res- 
pe tive de muncă. șLau ales rc-spon- 
sabil ii și deega.ii <u ari u arile so
ciale in grupele sindic le intr’un 
spirit de înaltă însuflețire și de
mocrație muncitorească.

V, au 
jiumar

de grupe ți a-

18 grupe, la Ale
la atelierul i-IIMric

1 grupe sindicale

Conlinuare in pdg. 3-a
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Contractele colective pe anul 1949 în U.R.S.S.
Cu un sentiment de adâncă mul

țumire, oamenii sovieli i au totalizat 
succe.ele ob inute în anul 1,48 La 
îndeplinirea și depășirea p'anurilor 
economice, la ridicarea nivelului de 
traiu al muncitorilor și funcționari
lor, au contribuit în mare măsură 
contractele colective. Contractele, re- 
înoile după modelul anilor trecuți. 
au devenit o forță serioasă și efi
cace in viața economică și socială 
a Țarii Sovietice.

Conținutul contractului reflectă lim 
pede unitatea țelurilor conducători
lor administrativi și a masselor largi 
a e muncitorilor. Administrația între
prinderilor și Comitetul sindical de 
fabrică sunt deopotrivă interesate în 
îmbunătățirea stării materiale și ri
dicarea nivelului de traiu a colec
tivului. Contractul formulează con
cis și clar obligațiile reciproce. A-' 
cest document îl ajută pe fiecare 
muncilor să-și dea seama de răs
punderea sa în producție în înde
plinirea planului de mărire a pro
ductivității muncii și ec noinisjiea< 
bunurilor materiale. Contractul cri c 
tiv impune totodată răspunderea or- 
gane'or administrative și sindicale* 
pentru starea materială și culturală' 
a oamenilor muncii.

Forța și eficacitatea contractului 
colectiv stă în faptul că la crearea-

și realizarea lui participă masselt* 
largi ale muncitorilor.

In anul 1948 au fost încheiate 
40.000 de contracte colective, care 
au cuprins 17 milioane de muncitori.; 
Cei mai mulți dintre aceștia au par
ticipa tin.cns la elaborarea obligații-» 
lor reciproce. In decursul lucrări
lor, au fost aduse peste 1 milion1 
de propuneri.

Muncitorii celor mai multe între
prinderi au participat tot atât de 
activ la verificările trimestriale ale 
modului în care au fost îndeplinite 
contractele. Experiența a arătat ci, 
cu cât muncitorii și funcționarii au 
participat mai activ la lupta ren- 
fru realizarea obligațiilor reciproce, 
cu atât succesele obținute de colec
tiv au fost mai mari.

Zilele acestea se termină verifi
carea împlinirii contractelor colecti
ve pe anul 1948. Această verificare 
va permite să se totalizeze în mod 
precis rezultatele muncii Încordate 
a fiecărui obiectiv, să se stabilească 
ce s’a făcut în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de traiu a e 
muncitorilor, ce obligații n’au 
ținute și din ce motive.

Importanța actualei verificări 
deosebit de mare, deoarece ea
cedează încheierea contractelor co
lective pe anul 1949.

In conformita'e cu rezoluția Pre
zidiului Comitetului Central al Uniu 
nilor Sindica'e .publicată la 25 Ia
nuarie. verificarea îndeplinirii con
tractelor pe anul 1949. se desfășoară 
ca o mare campanie economico po
litică. Principala sarcină în anul 1949 
este aceea de a da o și mai mare 
desfășurare întrecerii socialiste, în 
vederea ridicării productivității mun
cii, de a îmbunătății calitatea și a- 
sorlimentul producției, de a mobi
liza rezervele interne, de a reduce 
prețul de cost al producției, de a 
ridica rentabilitatea producției și a 
spori economiile peste plan. Tre- 
bue atins un astfel de ritm al pro
ducției care să permită realizarea

(Continuare în pag. III-a>

CITITI

I

fost

este 
pre-

în corpul ziarului

o pagina 
pentru plugari

Conștienți de marele rol ce-l au și siguri că rodul 
muncii lor, le revine, oamenii muncii de pretutindeni 
au pornit cu elan la îndeplinirea angajamentelor luate 
în cadrul planului de Stat.

Unul dintre aceștia, care și-a înțeles pe deplin me
nirea. care și-a dat seama că toate îndrumările Par
tidului au scopuri mărețe, este to . Turcan Constantin 
dela mina Gh. Gheorghiu-Dej din Săcărămh.

Miner priceput, având o experiență bogată în câm
pul muncii, el a studiat îndelung metodele de lucru, a 
făcut calcule și a văzut că se pot obține rezultate mult 
mai bune decât în trecut, chiar fără a depune eforturi 
prea mari.

O plasare mai bună a găurilor, reducerea maximă 
a timpului mort și punctualitatea începerii lucrului au 
fost mijloacele cu care tov. Turcan a ajuns la o depă
șire de normă de 120aja.

întrecerile socialiste în care este angajat au con
stituit deasemeni un factor de seamă în realizarea suc
cesului său.

Cu toate acestea el nu era mulțumit.
Norma fixată era prea mică; dar se putea ridica. 

Și în fața Partidului el a cerut majorarea normei dela 
0,56 m. c. pe schimb la 0,70, luându-și totodată anga
jamentul să realizeze intr'un an norma care ar trebui 
atinsă în doi ani,

Și, faptele vorbesc. Succesele de zi cu zi ale tov. 
Turcan Constantin sunt o chezășie că angajamentul lui 
va fi îdeplinit.
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Știri și lapte agricole din 
lara Socialismului 

Creșterea puterii de cumpărare a colhozu
rilor sovietice

Cum se pregătește plasa Orăștie pentru 
campania însământărilor de primăvară

Țăranii muncitori din această plasă se asociază în cete pentru a-și 
ara pământurile în colectiv cu tractoarele S. M. T.-ului

Puterea de cumpărare a popula
ției sătești din I'odo ia, regiunea1 
Proscurov. ciește nc< intenit

In anul 1948, cooperativele sătești 
au vândut c tlliozni i or uifr ite măr
furi în valoare de 1 >6 milioane ru
ble, adică cu 115 mii ,ane ruble mal 
mult decât în 1917. Au fost vân
dute colhoznicilor, ștofe, mătăsuri,

tricota e ți în a țamin e in valoare de 
181 milioane rub't iar mărfuri dc 
larg consum de 71 mi ioane rubin
ele

Colhoznicii au cumpărat peste 
1800 de bi ielele, 1000 de aparatei 
de radio, 1500 de i a'efoane, 2080 de 
mașini de cusut, 500 de motociclete 
și numeroase alte obiecte.

Din II. R. S. S.
Ca și în câmp inii e agricole pre

cedente, țărănimea muncitoare din 
plasa Orăștie. îndrumată de orga
nizațiile de Partid și organele teh
nice, acum, în preajma campaniei 
de primăvară se pregătește pentru 
a întâmpina cu succes această mare 
bătălie.

începând din luna trecută, mo
bilizați de îndrumătorii Partijdului 
țăranii muncitori au început muncile 
în această direcție. Pe întreaga pla
să Orăștie, până în prezent s’au 
transportat la câmp, pentru îngră- 
șarea pământului, 17 mii tone gu_ 
noi. In comuna Orăștioara de Sus, 
țărănimea muncitoare lămurită pe- 
dep'in de avantajele pe care le a- 
duce îngrășarea pământului în cursul 
lunci Ianuarie, a transportat pe o- 
goare 9400 tone gunoi. Aici, admi
nistratorul Mano'.escu foan — mem
bru de Partid — a îndrumat țără
nimea pentru a exeruta aces'e mun
ci la tinp și în bune condițiuni.

Asemenea acțiuni au fost între
prinse și în comuna Sibișel. Admi
nistratorul agri ol Ionașcu Ilie a stat 
în fruntea acțiuni'or, el însuși trans
portând 12 care de gunoi pe o su
prafață de 2 jugăre.
Centre pentru repararea unel
telor îo selecționarea semin- 

fe'or și liecnre comună
Comisii'e comunale de însămân- 

țări din p'asa Orăștie și-au început 
și e'e activi atea. Au fost organizate 
în fiecare comună centra pentru re
pararea uneltelor. Centrul din Cugir, 
care este format din muncitorii uzi
nei, în fiecare Duminecă se depla
sează pe teren pentru a repara unel
tele țăranilor muncitori. Cu spri
jinul organizației de plasă PMR. 
Orăștie s’a procurat lin vagon de 
cărbune,c are a fost repartizat cen
trelor din plasă. Deasemenea au 
fost organiza e centre pentru selec
ționarea și tratarea semințelor și de 
facerea probelor de gcrmina'ie la 
semințe. In comuna Berlu țăranul 
Popo' ici foan și Pcțescu Ioan au 
și făcut proba de germinație la s - 
mințe'e pe care le însămânțează în 
primăvară. ’

In plasa Orăștie, mai bine de 
jumăta'e. din planurile de cultură 
îndividua'e, au fost îm[>ă-(ite pe 
gospodării. Fiecare proprietar este 
dator să însămânțeze suprafața pro
gramată. Numai în felul a esta se 
va îndep'ini planul de caltură sta
tornicit p'asei și întregului jud-ț 
Pentru aceasta Comis ile Comunale 
Ipentru însămânțări au ca sarcină să 
lămurească țăranii muncitori și să 
demaște pe cei care încearcă să u- 
neltească împotriva acestor măsuri.

40 de țărani muncitori din 
comuna Komos s au asociat 

în cefe
Acum țăranii muncitori din plasa 

Orăștie, pentru a și ara pimântu* 
rile cu tractoarele stației de mașini 
— cu un preț mult mai redus, se 
organizează în cete. Comisiile Co- 
muna'e pentru însămânțări înd umate 
de organizații'e de bază P. M. R, 
dela sale, mobilizează țărănimea 
muncitoare pen ru a-și ara pământu
rile în colectiv. In comuna Romos, 
40 dc țărani mumitori s’au asociat 
în ce'e. Pămân'urile acestor plugari 
va fi în primăvară arate cu trac
toarele stației de mașini din Orăș
tie, cu un preț mai redus decât ar 
costa arătura cu inventar viu. Țăra
nul muncitor Lugojan Andrei, pro 
prietar a două jugăre de pământ, 
este mulțumit de sprijinul pe care-1 
acordă Statul (ărani'or munci'ori. 
mai cu seamă acum când li S’a creat 
posibi'ități dc a-și ara pământurile 
în cele, reducând în felul acesta pre
țul de cost al arăturii. Și la toamna 
ce vine el va obține desigur o re- 
co'tă sporită, prin prelucrarea pămân 
tutui cu tractorul.

Cele sau asociațiuni au mai fost 
organizate sl în alte comune din 
plasa Orăștie. Aceste acțiuni tre. 
buesc extinse. Țărănimii muncitoare 
trebue să i se arate avantajele mari 
pe care le aduce asocierea în cele 
Dcaceia, comisiile comunale trabuc 
să-și intensifice munca pe teren. 
Ele nu trebue să aștepte în birou 
înscrierea tărani’or mun-itori în c-te 
ci din casă în casă, prin muncă de 
lămurire să-i îndemne Ia asociere. 
Si comisii'or de plăși le revine sar
cina de a munci în această direcție. 
Acțiuni'e de organizare a cetelor, 
trebuesc controlate, și verificate px? 
teren. Comisia de plasă din Orăș
tie. nu se ocupă serios de această 
prob'emă. Pretorul plasei si ingi
nerul Ocolului Agri-ol nu cunosc 
câle ce*e s’au organizat Ia sate, și 
cum decurge organizarea lor. r

Până la 15 Februarie, tabe'ele cu 
țăranii muncitori care vor să se or- 
țăranii muncitori care vor să se a- 
socieze în cete, trebuesc depuse Ia 
Centrul de Mașini și Tractoare din 
Orăștie. Pentru-a aces'e munci să nu 
întârzie, și numărul gospodarilor a- 
so-iați să fie cât mai mare Comisia 
de p'asă pentru însămânțări dela O- 
răștie trebue să-și intensi'ice munca 
în această direcție. Membrii comi
siei. personalul tehnic d-la ocolul 
agricol, în această perioadă, trebue 
să se găsească zi'nic pe teren pmtru 
a controla și coordona munca comi- 
sii'or comuna'e de însămânțări

O sarcină deosebit de importantă 
stă în fața organizațiilor de Par
tid, Membrii de Partid dela sate 
trebue să îndrumeze și să se găseas 
ca în fruntea acțiunilor pentru orga
nizarea cetelor,

Cu cât numărul țăranilor muncitori 
organizați în rele va fi mai mare, cu 
atât exploatarea capitalistă dela țară 
va fi tot mai îngrădită.

h | igău.

ȘTIRI DIN FERME
9

Pentru a reduce cheltuelile de re
gie, și pentru o mai bună organi
zare a fermelor de Stat, Inspectora
tul Regional AFSM Arad, a hotă- 
rîl ca cele 4 ferme de Stat din 
tjudețul nostru — Leșnic, Bârcea 
Mare, Dibra si Orăștie — să se 
contopească într’o singură exploa-- 
'tare agricolă cu centrul la Mintia, 
condusă de către o singură adminis, 
trație.

Anul acesta, r fermei de Stat Mili
ția i s’a pro^Jamat să facă o cres
cătorie de păsări, unde se va crește 
un număr de 2300 găini, precum și 
clocitori artificiale.

Deasemenea, feima are pr.-gramată 
o suprafață de 21 ha. spre a o 
cultiva cu plante medicinale.

• •F
Muncitorii Fermei de Stat din co

muna Berlhelot au terminat și ei 
lucrări'e de pregătire în vederea cam 
paniei jnsămânțărilor de primăvară,

Au fost reparate patru p'uguri. un 
tractor și cele două semănători ale 
fermei. Deasemenea, s’a făcut re
pararea unui po idisc, care în priră- 
vară va fi folosit la sfărâmarea bul
gărilor de pământ pe terenurile a- 
rate din toamnă.

Acum se lucrează intens la cură-’ 
firea pomi'or. In acest an fermei 
Berlhelot i s’a programat să orga
nizeze o grădinărie, în apropierea 
râului Oa'ben în așa fel, ca gră
dina să fie udată în permanență 
prin irigație naturală.

Imediat ce se va desprimăvăra, 
ferma Berlhelot va începe a-atul ce
lor 70 ha. pământ, care au rămas

Deschiderea școalei serale 
a Frontului Plugarilor 

din Vulcan

Școala recoltelor record 
de porumb

Ea funcționează în salul Mișu-' 
rin-Rog din regiunea Suhov-Dneșro 
pelrovsk. Școala este condusă de re
numitul brigadier al colhozului, 
„Partizanul Roșu” — erou al muncii 
socialiste — Mark Ozernâi.

hearate din toamnă. Pentru aceasta, 
Stațiunea de Mașini și Tractoare, 
din Orăștie ,a repartizat acestei ex
ploatări agricole 2 tractoare.

MUNCI VOLUNTARE 
LA SATE

îndrumați de organizația de 
bază P. M R 60 de țărani 
muncitori din comuna Berthe- 
lot, au curățit prin muncă 
volu liră pășunea comunală 
de spini. Tot prin muncă vo 
luntară mai intilți săteni au 
transportat cu carele din pă“ 
dure 50 de stâlpi, necesari 
introducerii luminei electrice în 
comuna lor.

Curentul electric va fi a*> 
tras în sat dela uzina elec- 
trică a fermei de Stat.

Acțiuni de munră volun
tară s'au efectuat și în co
muna Strei-Plopi, unde 70 de 
țărani muncitori au împrăștiat 
pietriș pe o distanță de 3 și 
jum. km. pe șoseaua națio
nală.

In această comună, s'au 
mai construit prin mir că vo- 

ln cursul anu ui trecut, numer :șii 
elevi ai lui Ozernâi au realizat mi-' 
nunate succese.

Astfel brigadiera Maria Plopai# 
din colhozul Cikalov a culUs 114 
cenlneri de porumb Ia hectar.

Dc curând au terminat școala con
dusa de Mark Ozernâi o sulă de 
brigadieri.

Un alt grup de colhoznici și-aut 
începui instrucția în aceiași instituție

' I

luntară, două poduri și o 
punte lungă de 10 m.

S'au evidențiat în acesle 
munci, țăranii muncitori Ior
dan Nicolae, Pribeag Moise, 
Teodorescu Ioan și tânărul 
|ăran mun itor Bontea Emil.

Nici țăranii muncitori din 
comuna Vinerea nu s'.m lă
sat mai prejos. Prin muncă 
volumară, 420 de gospodari 
au curărir pășunea comunală 
I e o suprafață de 500 jugăre.

Scoală do oto serala 
la Raia do liij

Zilele rrecute a fost deschisă 
la Baia de Criș Ș oala de 
radre serală. Lecțiile se țin de 
două ori pe săptănânâ

In curând se va deschide o 
nouă șco lă de cadre sirală 
în comuna B rtin, pentru mem
brii de partid din acest nota
riat,

M POI’OVICI, Coresp

Pentru a recupera timpul pierdut în așteptarea pieselor 
de schimb

Mn’C’torii dela S. M. T. Orăștie muncesc voluntar 
7<l ic câte 4 ore în plus

La S.M.T Orăștie, lucrările pentru 
pregătirea campaniei de primăvară 
au fost intenrifi.ate. Pentru a recu
pera timpul pierdut în așteptarea 
pieselor de schimb, muncitoiii aces
tei stațiuni. într’o ședință, și-au luat 
angajamentul de a munci în med 
voluntar în fiecare zi, câte 4 ore în 
plus.

Sub controlul unui inspector regio
nal Zoonal din Sibiu, munca pen-< 
tru repararea tractoarelor și mași
nilor la S.M.T. Orăștie, este îm
părțită pe echipe care s’au provocata

la întrecere. In prezent, echipa me
canicului Tudoran Ioan stă în frun
tea întrecerilor, reușind să depă
șească norma dc lu ru cu 15 Ia sută, 
urmată de echipa lui Cliișerău Ilie 
și echipa lui Dumitru Cornel.

întrecerile dintre cele trei echipe 
dela Stațiunea de Mașini și Trac
toare trebuesc activizate. Organiza
ția de bază de pe lângă această' 
— stațiune trebue să mobilizeze 
muncitorii de aici, iar membrii de 
Partid să fie tot timpul în fruntea* 
acțiuni'or din cadrul stațiunii.

VULCAN, •— In ziua de 9 Fe-< 
bruarie, la Vulcan, a avut loc des
chiderea școalei serale a organizației 
Frontului Plugarilor din localitate 
La deschiderea acestei școlii, atr 
participat reprezentanții P.M.R. și 
organizațiilor de massă din aceastij 
comună.

ganizației Frontului Plugarilor Vul
can, a vorbit tov. Mihăiasa Ioan, 
subliniind importanța școalei seralei 
din cadrul Frontului Plugarilor.

Cu acest prilej, a vorbit tov. Itin 
Mihai, secretarul organizației de Par 
tid din Vulcan, care a arătat lupta' 
care se duce de Frontul "Plugarii or> 
îndrumat de Partid, pentru ridica
rea nivelului politic și cultural al 
țărănimii muncitoare. Din partea or

Cititi>

în fiecare r
„Zori No>

A1E T U<.
Lupen, Vu c n, Ani- 
noasa EEiRO^t , 
Petrila, Lonea, Haru- 
Mare, Pui și Hațeg
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VIAȚA DE PARTID
Cursurile de îndrumare în munca de

In întrecere între ele

Cele două echipe de fumători dela A.C.P. 
care lucrează la turnarea roților „Standard** 
pentru vagonete, realizează zilnic mari de

pășiri de normă

Munca de presă, dală fiind niar< a 
ei imporlanța in actualele condiții de 
desfășurare a luptei pentru reali
zarea și depășirea primului nos
tru Plan de Stat, începe să se si - 
tucze plinire pienupările de s a- 
ma ale organizațiilor de Partid.

In practica zi nică insa, ea se 1 >- 
vea de o scrie de greutăți printre 
care și aceea a lipsei unor cadre 
înzestrate cu un minimum de cunoș
tințe bază pentru o viitoare desvol. 
tare. Se simțea nev- ia unor tova
răși din câmpul muncii c ip ibili — 
prin cunoștințe mai avansale — să 
poarte răspunderea unei bune func
ționări a gazelelor de perete sau 
să îndeplinească cu mai inult suc
ces funcția de corespondenți, la di
feritele cotidiene.

Un prim început în direcția sa
tisfacerii cerințelor unei munci m ii 
intensificate în acest sens. îl cons- 
fitue școlile de îndrumare în munca 
de presă, care au început în Valea 
Jiului din inițiativa org. Județene 
P.M.R.

Ele au luai ființă pe localități 
întrunind un însemnat număr de e- 
țevi Cursurile cuprind un total de 
6 lecții și vor dura 6 săptămâni — 
predându-se o lecție pe săptămână' 
— în cadrul cărora se vor trata | fc-o- 
hleme ca sarcini generale în cadrul

presă
semenea o lecție practică de re
dactare a articolelor pin ru gazelele 
de perete și c ircspondențelor pentru 
ziare.

Dintie elevii acestor cursuri de în
drumare se v or alege comisiile pen
ii u gazetele de perele, se vor re
cruta corespondenții pentru ziarele 
centra e si locale. Aces'or Iov răși le 
mai revine o sarcină deosebit de 
importanta. Anume aceea de a sta
bili o mai strânsă legătură Intre 
massele muncitoare și gazi-t'L de 
perele prin ridicarea de câți mai 
mu ți colaboratori. Pe de altă parte 
ci vor li aceia care vor antrena pe 
tovărășii lor în munca de corespon 
dent.

Dar. tocmai dată fiind imixirtanța 
numai celor care frecventează aceste 
cursuri se impune Insă ca In cursul 
celor 6 săptămâni de ș.-oală să se 
facă mai multe lecții practice de re
dactare a corespondențelor. Aces
tea pot — după [xasibi'i ăți — să 
aibă loc după fiecare lecție teore
tică, când elevii vor prezenta ar
ticolele și corespondențele din cursul 
unei săptămâni, astfel încât pe baza 
criticii și a schimbării de expe
riență, șă dobândească un nivel mai 
înalt de cunoștințe practice, să-și 
îmbunătățească munca din punct de 
vedere calitativ. 

lor sarcini. Și tocmai pentru fap'ul 
că e'.e joacă un rol atât de i semnat, 
dezvoltarea și perfecționări a 1 >r tre
ime să piilejuiasca noui strădanii 
organizațiilor de Partid.

Pe de alta parte ele vor trebui să 
consliiue un punct de plecare pen
tru înființarea dt noui cursuri ase
mănătoare in întreg județul.

Alegerile
(Urmare din pag. l-a)

i a V ■ .•«
La uzina electrică Vulcan, și la 

serviciul comunal din localitate, rnun 
cilorii și-au ales pe- cei mai buni 
dintre ei in fruntea grupelor sindi
cale, alegând apoi și comitetele sec
țiilor respective.

In seara aceleiași zile, responsa
bilii de grupe, de asigurări sociale 
și comitetele de secții, au ț nut o 
ședința de consfătuire asupra felului 
cum tiibuic dusă munca pentru In 
deplinirca sarcinilor ce le revin, pre
cum și asupra alegerilor pentru co
mitetul sindical ce va avea loc Du
minică.

In toate tntreprindciile unde au 
avut loc alegeri, participarea a în-

ln luna Decembrie a anu
lui taecut, muncitorii care 
lucrează la turnarea roților de 
vagonete necesare transportu
rilor de cărbune în mină tip 
»Srandard«. au reușit să rea
lizeze depășiri de normă de 
peste 10O°/o. Insă, pentru a 
reduce prețul produselor, mun
citorii au cerut comitetului de 
întreprindere ca normele la

sindicale
trecut așteptările. Muncitorii în ma
rea lor niajo.it.ale, au par.icipat e 
l< tiv la discuții :i la al-gerea Con 
du cril grupelor și secțiilor sindicale

In toate locurile de muncă unde 
sunt femei și tineri, alegerea tineri
lor și a femei'or in conducerea or
ganelor sindicale a fost făcută cu 
entuziasm.

Deasemenea, in toate întreprinde
rile, alegerile care s’au ținut până a- 
cum, au fost un minunat prilej de. 
verificare a înfrățirii intre muncite rii 
diferitelor naționalități.

A'cgerea res; onsabl ilor de grupe 
și seciîl sindicale, precum și dele
gații iu asigurări e socine. continuă 
in toate centrele Văii Jiului. 

turnatul roților de vagoneți 
să fie majorate, cerere car-- 
le-a lost aptobată.

La începutul lunei Ianuarie, 
pentru a-i depăși sarcinile ce 
le revin în cadrul planului, 
echipele de turnători au por
nit la întrecere pentru depă
șirea nouilor norme. Sprijiniți 
de topitorul dela cuptorul 
electric pentru topit oțel, care 
și-a organizat munca în așa 
fel încât lucrul să nu fie stân
jenit din lipsă de oțel topit, 
prin raționalizarea muncit și 
reducerea la maximum a tim
pului mort, echipele de turnă
tori au realizat din nou mări 
depășiri de normă.

Astfel, echipa de turnători 
a tov. Jurca Alexandru, de
pășește zilnic norma cu 105%, 
intrcând echipa lui Birta Emil 
care realizează o depășire zil
nică de normă de 61,0%.

Obținând aceste muri de
pășiri de normă, cele două 
echipe de turnători își înde
plinesc cu cinste sarcinile ce 
le revin în cadrul planului.

D. Găgeanu
Planului dc Stat, rolul presei, re
dactarea materialului, toate locali
tate și ilustrate cu date concrete din 
regiune. Cursurile mai cuprind dca-

Cursurile de îndrumare inițiate de 
Județeană P.M.R Valea Jiului, vor 
contribui la ridica ca muncii colecti
velor de presă la înălțimea marilor

CONTRACTELE COLECTIVE
PE ANUL 1949 IN U.R.S.S.

BUCUREȘTI, 11 (Rador). 
Direcjia Generală C. F. R a 
aprobat o reducere de 50% 
pentru abonamentele muncito
rești pe distanța de 5 la 50 
km. De acest avantaj bene
ficiază șt personalul tehnic și 
administrativ din întreprinderile

întreprinderile i.ss.
DIM HUNEDOARA,

angajeaz a 
paznici lunari 
Cei interesați se vor prezenta 
pentru angajare la Direcțiunea 
Uzinelor, Str. Molotov 8, și 
vor aduce cu sine următoarele 
acte:

1. Certificat de moralitate,
2. Cazier judiciar,
3: Certificai de curs primar,
4. Aviz medical,
5. Dovadă dela Poslul de 

Jandarmi,
6. Rxtras de naștere,
7. Certificat de cetățenie.
Solicitanții vor avea servi

ciul militar satisfăcut, să fie 
perfect sănătoși și să nu de
pășească vârsta de 45 ani.

Salariul va fi cel prevăzut 
în Decizia Ministerială No. 
4573 din 25 August 1947.

Uzina suportă chcltuelile de 
echipare, care se compun din; 
uniformă, bocanci, manta, ar
mament și ac esorii.

Ministerului de Industrie.
In cazul în care sunt nece

sare abonamente pe o distanță 
mai mare de 50 km., este ne
cesară o aprobare specială.

începând dela 1 Februarie 
costul abonamentelor va fi 
suportat de întreprindere.

(Urmare din pag l-a)

I

economii de combustibil, va 
grăbi însămănțările de primă
vară 4 realizarea planului de 
cultură, iar pe de aliă parte 
va îngrădi put'nta de jaf și 
cxoloatare a chiaburilo și 
foștilor moșieri.

Sprijinul neprețuit pe care 
Statul îl acordă țăranilor mun
citori. trebue să mărească e- 
lanul de muncă al oamrnilor 
muncit dela sate. Fiecare plu
gar este dator să-și pregă
tească din timp c»le necesare 
însămânțânlor. Vigilența oa
meni or muncii dela sate, tre
bue să fie trează în perma
nență. Dușmanul de clasă va 
pune piedici în muncile pe 
care le avem de dus. împo
triva lor trebue să luptăm cu 
hotărîre.

Luptând pentru realizarea 
și depășirea planului de în
să mânțări, contribuim la rea»

(Urmare din pag. l-a) 
înainte de termen a planului cincinal 
și să asigure îmbunătățirea continui 
a nivelu.ui de trai al mun.itoiilor și 
funcționari,or.

Acolo unde este voi ba de intere
sele Sta u u Sovie ic și de sa.isface- 
rca necesităților poporului sovietic, 
inițiativa și energia oamenilor so
vietici sunt inepuizabile. Acum două 
luni, muncitorii Moscovei și cil din 
regiunea Cațilalei, prezentând un ra 
port lui I. V. Sta in asupra succese
lor obținute în anul 19)8. și au 1 iat 
în mod solemn agajainentul să în
deplinească planul cincinal în in
dustrie, în trei ani și jumătate.

lizarra Planului dr Stat, mun- 
cm Dent U construirea sacia- 
lismului In țara noastră.

TELEGRAME EXTERNE
Guvernul iranian încearcă să înăbușe 

activitatea Partidului Popular
TEHERAN, 10 (Rador). — Se 

știe că în urma atentatu ui împotriva 
șahului Iranului consiliul de mi
niștri a declarat s area de asediu la 
Teheran și în împrejurimi, i r gu
vernul lui Srcd a dat un comunicat 
special prin care „anunță" dizolva
rea acestui Partid în întreg terito
riul Iranului".

Generalul Hcbrcyan a înștiințat 
prinlr’un comunicat special că, în 
conformita'c cu dispozițiunile guver
namentale, toate sediile Partidului 
Popu'ar Iranian din Teheran au fost 
ocupate de poliție și de armată 

Ținându.se de cuvântul dat, muncito-l 
rii din Moscova au anunțat (zilele 
acestea un p’an de in ibilizare a ta- 
turor forțelor industriali

Folosirea completă a resurselor ma 
feiia'c ale întreprinderii >r, marlrea- 
considerabi l a producției, accelera
rea circula iei — acestea sunt punc
tele principale ale planului munci-' 
lorilor din Moscova, care trebuie 
să se oglindească în nouile 
colective.

Trebuie deasemeni să 
admi islratiei intr ducerea 
progresive la utilizarea ma inilor, me 
canisme'.or, agregatelor, cneigi i," 
combustii i uui, ma'erialelor și ma
teriilor prime.

Luptând pentru îndeplinirea îna
inte de termen a planului cincinal, 
oame ii sovie'i i dau o și mai largă 
desfășurare întrecerii sccioliste.

Mi’.e ii regiunii Sla'ino au promis 
lui I. V. Sla'in că vor da 300 000 
tone de cărbune în afara pianului 
și vor atinge nivelul de producție 
fixat pentru anul 1950. Ei se află

contracte

se ceară 
normelor*

In toate orașele din Iran s'au 1 lat 
măsuri asemănătoare în scopul de 
a se inăbu.i activitatea organizațiilor 
Partidului Popular Iranian.

ROMA. 10 (Rador). — France 
Presse anunță că un val de greve1 
au începui Miercuri în Italia din 
cauza holărîiii Confederației indus
triașilor de a cere dizolvarea co-. 
mitetelor de întreprindere

La Mi'ano și Piacenza muncitorii1 
au declarat greve.

G eva muncitorilor din minele din' 
Sardinia caro durează de aproape- 
o lună continuă, deoarece conducă
torii întreprinderilor refuză să reia 
negocierile. 

în întrecere cu minerii dela Kuț-1 
nețk. Lucrătorii industriei petroli
fere din regiunea Kuibișev sunt In 
întrecere cu cei din Bașchiria.

O marc importanță trebuie a:or-> 
dată deaSimenea capitolul r car» 
prevăd imbunala irea condițiilor de 
traiu și ridicarea nivelului cultural al 
muncitori or și funcționarilor.

Contractele col.ctive vor formula
și măsuri'e ce tribuesc Iute pen
tru satisfaierea nevoilor tin.ritul* 
și al femeilor având copii; vo- fi 
prevăzute si măsuri pentru extinde
rea rețelei de grădinițe de copii 
și creșe. magazine, cantine, etc.

Stalul alică anual sume mari [-in
tru îmbunătățirea condițiilor de tr ta 
a oamenilor. Măsurile profilac ice 
împotriva boli or, îmbunătățirea aju
torului n.edi.al, trelKiie să ocupe ua 
loc important în obligațiile reci - 
proc

Contractul colectiv cuprinde pro
gramul concret al activi ă1 ii con
ducerii administrative și al între
gii organizații sindicale. Totodată e| 
are o niarc îns.mnă'ate educa ivă 
pentru mun itori. Prezidiul Comite
tului Central al Uniunilor Sindicale 
a propus să se introducă în c antrac
tul co'c.-tiv normele p<n ru retribui
rea muncii suplimentare și a mun
cii de noapte.

Adunări e c invocate în vederea dis 
cuției contractelor trib'.iie să se des
fășoare sub semnul criticii și auto
critici. pentru a se d.-sc:p ri toate 
deficiențele în munca organelor ad-i 
ministrative și sindicale.

In leollură cu alegerea organelor 
sindicale și pregătirile pentru ccl 
de-al X-lea congres al sindicate
lor, munca organizațiilor sindical» 
s’a intensificat în m'd simțitor. A- 
ceasta e o garanție pentru înd-pli
nirea cu succes a campaniei de lă
murire a contractelor colective în
cheierea contractelor tr<bue facutM 
In mod organizat, sub semnul mo- 
bi'izării masselor pentru îndeplinirea' 
și depășirea programu'ui celui de al 
patrulea an al planului cincinal sta- 
linist postbelic.

(Din TRUD>.
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Desbaterile din Consiliul de Securitate cu privire 
la interzicerea armei atomice și reducerea cu o 
treime a armamentelor și torțelor armate

In timp cc reprezcn(an|ii blocu'ui unglo-american 
au încercat să înmormânteze accastâ problemă

Pirni de iralulie propus de repieieiolel II. B. S.1 Mflllt 
după ce demască cercurile agresive care pregătesc un nou război, 
dă îndrumări practice Comisiilor pentru armamentul obișnuit și 

pentru energia atomică

Tratatul de Prietenie, Colt borare 
și Asistentă kutualâ polono-ronân 

a fost ratificat de gi vernil polonez

NEW-YORK, 10 (Rador). — La 
8 Februarie Consi iul de Securitate 
a înieput examinarea rezoluți 1 A- 
du rării Generale dela 10 Noembrie 
1018, cu privire la interzicerea ar
mei atomice și reducerea cu ot rei- 
nie a armamentelor șl foitelor ar
mate ale membrilor permanent! ai 
Consi iu'ui de Securitate.

Propu-eri'e Uniunii Sovietice pre
vedeau că Adunarea Generată să 
recunoască drept necesară reducerea 
generală a armamentelor și că a- 
plicarea hotăririi cu pri ire la redu
cerea armamentelor să includă ca sar 
cină prim ipa'ă in'erricerea produce, 
rii și uli'izării energiei atomjce în 
scopuri mi'ilare. Propunerile soyie- 
tt e s’a bucurat de un larg sprijin 
din partea popoarelor din toate tă- 
ri'e întrucât ele corespundeau inte
reselor lor vitale. Tocmai acest la g 
sprijin acordat de popoare'e din lu
mea întreagă propunerilor tJniunii- 
Soviefice a exc'us posibilitatea p n 
tiu adver ar.i rc u crii aj-rra-cntel r 
și interzicerii armei atomice, în 
frun'c cu delega ii'e Stat lor Unite 
si Ăngriei. să ’npieliaa adcptarca 
propunerilor sovietice.

In ciuda împotrivi-ii elementelor 
agresive aceste propuneri în fondul 
lor au fost adop‘a'e de ONU

Luptând consecvent împotriva ac- 
tiuni'or menite să ducă Ia d'sltn- 
tuirra unui nou război Uniunea So
vietică a prezentat Ia cea de a 
doua seriure a Adunării Generale 
o pror-urere cu prhire Ir măsurile 
necesare pentru a lupta împotriva 
propagandei și afâțărilor la un nou 
război.

La cea de a treia sesiune a adu
nării generale din 1948 Uniunea So
vietică a prezentat propuneri con
crete care p-evedeau pentru membrii 
permanenti ai Consi'iult'i de Secu- 
ri'a'e (U R S S.. Sta'ele Unite, An
glia. Franța și China), ca un rrim 
nu în a'-țiunei de reducere a arma
mentelor și a forjelor armate, re
ducerea cu o treime în decurs de 
nn an a întregului efectiv de forje 
terestre, navale șl aeriene

Pcsbateri'e în inrul acestor propu
neri sovietice, simple, clare și con
crete au arătat că b'ocul anolo a-- 
r-eri an din sânul O N.LT.-u’ui nu nu
mai că nu dorește să ia măsuri 
concre'e pen'ru reducerea armamen- 
’c'or si interzicerea arm i a*omice 
care constitue o armă de ofensivă si 
agresiune, dar refuză direct să- 1 rp- 
ducă foric'e armate. Această s are 
d» lucruri a fost demonstrată si de 
r'-oe-lul de rezoluție prezentat de 
'■'ocul anglo-american și impus de 
n-esla Adunării Generale 'a sesii? 
nea din Paris în locul proectului so
vietic și precis respins de acest 
bloc.

La 8 Februarie Consiliul de Se
curitate a început exxaminarea rezo
luției de mai sufc. Reprezentantul 
Statelor Unite, Austin, a încercat 
să trimi.ă această prcblemă fără 
desbateri în comisia pentru arma
mentele obișnuite, înmormântând-o 
în acest fel.

Insă delegatul sovietic Malik. din 
însărcinarea guvernului sovietic, a 
prezentat în Consi iul de Securi
tate un proect de rezoluție menit să 
dea îndrumări practice comisi.i pen 
Iru armamentul obișnuit și comisiei 
pentru energia atomică.

In esență, această rezoluție dură 
ce semnalează activitatea crescândă 
a cercurilor agresive din unele stato 
care duc o politică îndreptată spre 
deslănțuirea unui nou război înso
țită de o creștere nejustificată a ar
mamentelor de tot felul, de o spo 
rire excesivă a bugetelor militare, 
de o sporire a impozitelor și a al
tor greutăți ma'eriale pentru ma- 
sselc largi ale populației din aceste 
sla'e. și crearea în ultimul timrr a 
unor grupări de state având în frun 
tea lor cercurile agresive ale unor 
state mari ce caută să impună a'- 
tor țări po iti-a lor agresivă, state 
care au intensificat producția de 
arme și care crează în acest scop în 
toa e părțile globului [ ământesc l^ze 
militare navale și aeriene, și după 
ce constată că atât comisia ato
mică cât și comisia pentru arma
mentele clasice nu și-au îndeplirit 
sarcina ce Ie-a fost încredințată, cere 
Consi'iului de Securitate să ia ur
mătoarele hotărîri:

1. Să însărcineze comisia pentru 
armamentele clasice să elaboreze ca 
prim pas un plan de reducere cu o 
treime până la 1 Martie 1950 a ar- 
mamente’or si forjelor armate a rinei 
state membre permanente în Con
siliul de Securitate. Planul mențio
nat va trebui prezentat Consiliului 
de Securilate cel mai târziu la 1 
Iunie 1949.

2 Să însărcineze comisia atomică 
să prezinte Consi'iului de Securitate 
până la 1 Iulie a. c. un proect de 
convenție privitor Ia interzicerea ar
mei atomice și urș proect de conven
ție privitor la controlul asunra ener
giei atomice, întrucât amb’Ie con
venții Irebuesc încheiate și puse în 
aplicare concomitent Aceste con
venții nu trebue să isvorască din in
teresele unei anumite grupări de 
sta'c care își urmăresc scopuri'e lor 
egoiste

3. Comisia pentru reducerea arma
mentelor și comisia atomică trebue 
să se conducă in lucrările lor după 
principiul că interzicerea armei a- 
tomi.e și controlul energiei atom;ce 
trebue să constitue o parte compo
nentă a unui plan general pentru 
reducerea cu o treime a armamente
lor membrilor fpermanenți din Con. 
siliu! de Securitate, aceasta fiind 
primul filan important în acest sens.

4 Să recunoască necesitatea în
ființării unui organism internațio
nal de control în cadrul Consiliului 
de Securitate însărcinat cu supra
vegherea și controlul executării mă
surilor de reducere a armamentelor 
și forțelor armate, cât și a inter
zicerii armei atomice.

5. Să recunoască nec silatea pen
tru membrii permanenți i Cons lin- 
lui de Securitate de a prezenta cel 
mai târziu la 31 Martie a c. date 
complecte cu privire Ia armamentele 

dc toate felurile și forțele armate, 
inclusiv arma atomică”. Imediat du
pă discursul reprezentantului sovie
tic, a luat cuvântul delegatul ame
rican. Austin, care a încercat să îm
piedice examinarea în Consiliul de 
Securilate a propunerilor sovietice, 

De.ji a declarat că nu țxate judeca 
propunerile sovietice întrucât nu a 
luat cunoștință de textul lor — el 
a încercat totuși să contrazică pro
punerile sovietice. Austin nu a so 
cotit necesar să ascundă că enerva
rea sa este provocată de faptul că 
aceste propuneri declară în mod ho- 
lărît inadmisibi i atei propagandei; 
pentru un nou răsboi, necesita'ea ar- 
luptei împotriva ațâțătorilor li râz-< 
boi si a interzi erii armei atomjce

De’egalul american și-a exprimat 
nemulțumirea pentru faptul că p o- 
eclul sovietic de rezoluție sinte'izea 
ză toate aspecte'e principale referi
toare la problemele ce privesc asigu
rarea păcii și securității internațio
nale.

El a dovedit din nou că delegația 
americană încearcă să separe în 
mod artificial aceste probleme de
oarece astfel ea le poa'e sabota mai 
ușor.

Austin a cerut în mod grosolan ca 
Consiliul de Securitate să se limi
teze la transmi'erea rezoluției adop- 
tată de Adunarea Generală a co
misiei pentru armamentele clasice, 
fără să examineze proectul sovietic1

Propuneri'e delegatului american' 
au fost sprijinite în in -1 slugarnic de 
reprezentantul englez, Cadogan. care 
a declarat că el „este pe deplin de 
acord cu ceeace a declarat reprezen
tantul Statelor Unite”. In ac laș spi
rit s’a exprima tși delegatul Cubei. 
Insă în ciuda presiunilor intense din 
partea delegatului ameri.an, prese- 
JESaoau ațsa bo țEjepap b ațațutp 
pentru membrii Consiliului de Sea 
curitate de a examina proectul so
vietic și a ridicat ședința.

BULETIN
La 9 Februarie s’a deschis Ia Lcn- 

dra conferința miniștrilor adjuncți aii 
Afacerilor Străine cu privire la tra f 

I latul cu Austria.
Delegația sovietică la această con

ferință este condusă de ambasadorul 
1 URSS -în Anglia .Zarubiu.

•• J»

Miercuri a avut lcc la Londra în
mormântarea lui William Rust, fost 
membru în Biroul Politic al Parti
dului Comunist Englez și redactor 
șef al ziarului Daily Worker.

Din procesiunea funerară compusă» 
din câteva mii de oameni au făcut 

I parte grupul brigăzii internațțo » 
’ nale dîn Spania, al cărui membru' 

fusese Rust, colaboratorii ziarului!

VARȘOVIA, 10 (Rador). PAP. 
transrni.e :

Parlamentul pdonez a ratili it 
Joi în unanimila e Tra a ul de Pri - 
tenie, C ilaborarv și Asistență Mu
tuală p dono-rrm.ân bemnat lur.a t e-* 
cula, precum și Convenția de Cula

Forțele populare de eliberare chi
neze au intrat în Ciesien

SHENS1 DE NORD, 11 
(Rador) CHINA NOUA 
transmite: Efectuând opera
țiuni de curățire a regiintlor 
izolate ale trupelor Kuomin- 
tangului, forțele armatei po
pulare de eliberare au intrat

Revista erg'tză World Ntws and Views 
despre

Victimele ajutorului american
LONDRA, 11 (Rador), — 

Revista engleză \XrOR! D NEWS 
AND VlEWS, publică un arti-

Masive coi cedi» ri de 
mun itori în 

Statclc-Unite
NEW-yORK, 10 (Rador) — 

Societatea americană „New-York 
Centra! Railway" a anunțat că va 
concedia la 11 Februarie cinci 
mii mecanici și muncitori din »- 
tetierele căilor ferate și alți trei 
mii din personalul de serviciu 
deoarece traficul de călători și 
mărfuri a scăzut cu 10 la sută 
în comparație cu anul trecut.

Săptămâna trecută — Soc- 
' feroviară „Pennsylvania Raitroad" 
l a anunțat deacemenea concedie

rea a 2500 muncitori.

EXTERN
Daily Worker, membrii Comitetu
lui regional londonez al Partidului 
Comunist și numeroși reprezentau i 
ai organizațiilor mun.itorești din fa-* 
brici și uzine. Au rostit discursuri d 
adio deputatul comunist Oa.lache / 
prof. Halden și Harry Po.itt, se
cretar general al Partidului Comu
nist Englez.

Mectingul de doliu a luat sfâ șit 
în sunetele Internaționalei

- Comite:ul Central .1 Ligii Ce
tățenilor Coreeni din Japonia au a 
dresat primului ministru K m Ir Sen- 
o scrisoare de felicitări cu prilejil 
primei aniversări a armatei populare 
a Repub ivii Pupii are Democrate Co 
reene. Scrisoarea a fost trimisă în 
numele celor șase sute mii coreeni 
aflați în Japonia.

borare Economică i .ch i ta 1 tre‘ 
i.e'e două ț ri în S ț e«mb 1 1"48

Cu ace I pri ej t ,ți drpu ații au a- 
clainal, in prv/erița ambasad oului 
Republicii P ițuare R-mâne pri. te
nia polono-romană

în Ciasien, capitala provin
ciei Honan de Ncrd

In teritoriul Honan trupele 
Koumintangului nu mai dețin 
decât douu puncte izolate — 
Sinsiang și Anyanz — care 
se găsesc pe linia ierată Pe- 
king—H nken.

col intitulat „Victimele ajutorului 
american", în care sr face bilan
țul rezultatelor aplicării „planu
lui" Mzrshall înt o sPfie de țări 
ale Europei Occidentale

O primă trăsătură izbitoare pe 
care o prezintă economia marsha- 
lizată a țărilor occidentale, este 
scăderea considerabilă a produc
ției în industriile naționale, în ur* 
ma măsurilor restrictive I ate de 
guvernele respective și a desfi n- 
țaril unora dintre sectoarele im
portante din producția națională.

Rezultatul — și aceasta este 
a doua trăsătură caracteristică a 
economiei țărilor marsti», lizate, — 
este o creștere masivă a șomaju
lui, consecit ță directă a închi
derii fabricilor și a reducerii 
producției interne, precum și scă
derea simțitoare a nivelului de 
traiu al masselor largi ale popu
lației.

Peste tot, „roadele" marshalli- 
zării sunt atât de amare, încât în
șiși capitaliștii încep să protes
teze Nu demult, Frederik Os- 
teritt, președintele camerei de 
comerț din Anvers, a declarat la 
o ședință a camerei : „Planul 
Marshall lipsește Europa de ma
terii prime ,■ el constitue o mare 
primejdie pentru statele care tră
iesc din comerțul cu țările stră
ine".

Astfel se năruc pe zi ce tre
ce mitul „generozității" State
lor Unite.

HAGA, 10 <Rador>. - La 
Amsterdam continuă greva 
marinarilor, care a paralizai 
aclivitatea portului. Adminis
trația unei societăți navale de 
transport este silită să îndrepte 
vasele spre alte porturi.
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