
In preajma încheerii nouilor con
tracte colective

Peste câteva'’Vile în între- 
ptinuerile din județ ca și în 
cele din întreaga țară, vor în
cepe operațiile pentru închee- 
rea nouilor contiacte colective.

Nouile contracte colective 
ce se vor încheia intre mun
citori și administrația întreprin
derilor de Stat, se vor deo
sebi fundamentai de contractele 
colective încheiate în perioada 
anterioară naționalizării. Înainte 
când întreprinderile aparțineau 
capitaliștilor, contractul colec
tiv avea menirea de a apăra 
interesele salariaților îmoptriva 
exploatatorilor.

Ele prevedeau normele pem 
tru salarizarea muncitorilor, 
pentru asigurări sociale, pre
cum și alte prevederi menite 
să îngrădească exploatarea 
capitalistă, să asigure munci
torilor în condițiile luptei de 
clasă, o parte cât mai mare 
din rodul muncii lor-

Astăzi, când întreprinderile 
smulse din țjhiarele capitaliști
lor sunt bunuri comuue ale 
poporului muncitor, când 
massele muncitoare luptă pen 
tru o producție mai mare mai 
călit, tivă și mai eftină în în
treprinderile statului eelor ce 
muncesc, când normele de sa
larizare, asigurările sociale, 
dreptul la olihnă, spitalizare, 
etc., sunt prevăzute și con
sfințite prin legi, altul e rolul 
noudor contracte colective.

Nouile contracte colective 
trebue să fie încheiate pe baze 
de angajamente reciproce, în
tre salariați față de întreprin
dere pe de-o parte și între 
întreprindere față de salariați 
pe de altă parte.

Prin noul contract colectiv în 
liecare exploatare, uzină sau 
altă întreprindere, muncitorii 
trebue să-și ia angajamente con
crete cu privire la sarcinile ce 
le revin în cadrul planului 
Muncitorii trebue să arate con- 
cre l cât vor produce peste plan, 
cu cât în|eleg să sporească

'ftânJ incarcâ 
treaba mersei

— Tovarășul Fereau Simion, de
corat cu „Ordinul Muncii, este unul 
dintre macaragii care lucrează la 

I încărcarea cuptoarelor dela oțdăila 
Siemens Martin a uzinelor I S.Ș, 
Hu edoara

Când oțelarii au pornit la muncă 
de întrecere pentru depășirea lo- 
zincei ,,O șarjă pe schimb, oțel de 
ca'ila e”, tov Fereau a fost primul 
care a pornit Ia întrecere alături de 
oțe'ari.

Da ă cuptorul e încărcat într’un 
( timp mai scurt, durata de elaborare 
I3 ș rj-i e mai mică iar producția 
| de oțel crește.
I In întrecere cu ceilalți macaragii 
. -— ca și ceilalți — și-a luat an- 
I gajamentul să încarce un cuptor în 
1 2 ore și 30 minute. Față de 4 ore 
I cât dura înainle încărcarea, asta în- 
| seamnă ceva. Dar tov. Fercău nu 

s’a mulțumit numai cu atât Ca să 
fi primul în întrecere trebue sădi 
organizezi munca, să ști să pre-

I tuiedi minutul și chiar secunda.- 
Foar'e - u't contează st deprinderea 
de a munci — asta-1 frământa pe 
tov. Fercău. f

Când el are manivelele de condu
cere în mână, macaraua lucrează cu 
mare precizie Mișcările ei parcă 

productivitatea muncii, să re
ducă cheltuel le de regie prin 
econom e de materii prime și 
timp, cu cât vor reduce prețul 
de cost al produselor.

Noul contract colectiv tre
bue să fie un document, tre
buie să ajute pe fiecare mun
citor să-și dea seama de răs
punderea sa în producție, în 
îndeplinirea planului.

Pe de altă parte adminis
trația întreprinderei trebue să 
se angajeze față de muncitori 
pentru asigurarea la timp a 
întreprinderii cu materii prime 
să asigure buna funcționare a 
mașinilor și utilajelor de mun
că, să utilizeze pe fiecare 
muncitor după calificarea și 
capacitaiea lui de muncă și în 
general să creeze salariaților 
condiții optime de muncă pen
tru a-și putea îndeplini anga^ 
jamentele luate.

In încheeiea și îndeplinirea 
angajamentelor reciproce în
tre muncitori și întreprindere, 
comitetele sindicale au un rol 
de răspundere Ele trebuie să 
ducă o muncă intensă de lă 
murire în rândurile muncitori
lor și funcționarilor pertru 
respectarea riguroasă a dis
ciplinei în muncă, a păstrării 
cu grijă a bunurilor ce apar
țin întregului popor muncitor

Spre exemplu, cornutele 
sindicale din Valea-Jiului, tre^ 
bue să educe muncitorii pen- 
truca defectarea din neglijență 
sau delăsare a locomotivelor 
din mină, a instalațiilor de 
aer comprimat, etc., cazuri 
întâmplate în minele Văii—Jiu
lui, să fie complect înlăturate-

Comitetele de întreprindere, 
trebuie să-și ia angajamentul 
de a organiza întreceri socia
liste de tip superior, care să 
pornească dela om, dela e= 
chipa simplă de muncitori, 
Sindicatele trebue să aibe gri. 
jă ca nici un muncitor din 
abataje, atelier, uzină sau bi-

(Conlinuare ta pag. III-*)

sunt cronometrate. Nici-o mișcare 
greșită, nici-o mișcare fără rost. Cu 
o îndemânare admirabilă, macaraua' 
ridică „troaca’’ cu fier vechiu 1 
și o duce la gura cuptorului R stur, 
narea, scoaterea și așezrea troacei 
la loc se face cu aceeaș precizie, cu 
aceeaș rapiditate.

De multe ori el a reușit să redu
că timpul de încărcare Ia 50 ba chiar 
și la 40 minute.

Insă și macaragii au greutăți. 
Când troacele cu fier vechi lipsesc 
depe platforma oțelăriei când sunt 
așezate nereglementar sau încărcate 
neatent. lucrul merge greoi

In timpul scurt de care dispune 
între șarje, tov. Fercău e între mun
citorii dela pregătirea fierului vechi 
pentru șarjare. Le dă sfaturi și îi 
ajută cum să-și organizeze munca, 
cum să așeze troacele cu fier vechi 
pe platforma oțelărieh. după mă
rime, după calități, ajutor care nu u 
de prisos.

Exemplul tov. Fercău e urmat și 
de ceilalți macaragii cu care se 
găsește în întrecere și e privit cu 
dragoste de către oțeluri pentrucă 
atunci „când încarcă Fercău, trea
ba merge” — cum spun oțelarii.

Peihru a înlătura lipsurile și greutățile 
întâmpinate în muncă de oțeiari

Muncitorii $i tehnicienii turnătoriei de fontă a 
I. S. S. Hunedoara, trebue să-și intensifice 

eforturile pentru furnizarea la timp și 
îmbunătătiiea calitctn cochilelor

In desfășurarea între-erilor socia
liste dela Oțelăria Siemens Maitin 
a uzinelor I.S.S. Hunedoara, în luna 
trecută muncitorii oțeluri au avut 
de luptat cu unele lipsuri dintre 
care cea mai accentuată a fost lipsa 
cochilelor (formele de turnat oțelul 
topit) Deri cochilele sunt f.ib icite 
Ia Turnătoria de Fontă a uzinei, 
de i la câteva sute de metrii de 
O o.M., datorită lipsei de preve
dere a conducerii administrat ve a 
uzinei producția de oț I în cea de 
a doua decajdă a lunii 1 pua ic a fest 
simților stânienită de ’ipsa cochile
lor Numeroase șarje au suferit întâr
zieri de 10-11 ore din această cau
ză.

In urma intervenției erg. de Par
tid, numărul cochi'elor -imate a fost 
sporit si re esitățlie țff’oducțief de 
oțel au fost I K în mare măsură 
acoperite.

Dacă canlitaiv lipsa de cochile 
este pe cale de a fi remediată, ca
litatea lor cons itue încă o prcblemă 
la a cărei rezolvare imediată orga- 
ne'e d r r r Iinz r-ar dp I [ n 1 
mers al întrecerilor și a producției, 
trebue să treacă de urgență.

Din cauza fontei de calitate infe
rioară întrebuințată la turnarea co
chilelor, un mare număr din ele se

Printr’o nouă inovație a tov. Ku^uli luliu 

La Atelieru de grup al minei Lupen , 
productivitatea muncii la construirea 

scărilor pentru suitori, a c escut 
cu 300

Tovarășul Kuruți luliu. maistru la 
secția de tâmplărie a atelierului de 
grup, de pe lângă mina Lupeni. este 
un vechiu inovator. Ziarul nostru a 
arătat în mai multe rânduri, cum 
tovarășul Kuruți a inovat mai multe 
dispozitive cu ajutorul cărora, mun
citorii din atelirrele de tâmplărie lu
crează cu o productivitate ridicată

Dar maistrul Kuruți își continuă 
munca sa care poate servi ca exem- 
jplu Corespondentul nostru din Lu
peni tov. Gârboveanu Nicolae 
ne semnalează acum o nouă rea
lizare a tov. Kuruți.

Atelierul de tâmplărie al minei 
Lupeni. nu putea face față cerin
țelor de scări lungi de 4 metrii, 
pentru suitorile din mină. Lipsa a- 
cestor scări, consli uia o mare greu
tate în mun.a pentru extragerea căr
bunelui. Minerii nu pot să meargă 
bine pe suitori, mai ales pe cele 
cu înclinație mare, fapt care le ră
pește timpul de lucru. Deseori din 
cauza scărilor rupte, minerii se ac
cidentau și iarăși necazuri, lipsă de 
brațe de muncă, cheltueli...

— Ne trebuesc scări suficiente și 
bune — spuneau minerii.

La atelierul de tâmplărie, un mun
citor avea norma de 8 scări în 8 
ore. Și nici nu puteau face mai mult, 
deoarece Toate operațiile erau făcute 
cu mâna.

defectează chiar dela prima între
buințare.

De pildă în zilele de 6. 7 și 8 
Ianuarie cochilele Nr. 79 C, 82 C 
și 89 C, s’au crăpat la prima tur
nare, cu toate că durata pmedie de 
rezistență a unei cochile tribue să 
fie de cea. 50 turnări, Sunt însă z le 
când numărul cochi'elor defectate și 
trimi-e la returnare depășește pe cel 
al cochi'elor noui furnizate ele tur
nătorie.

Un alt factor care determină mii a 
rezistență a cochilelor este lipsa 
cuptorului pentru răscoptul lor dură 
fabricare, operațiune menită să 1 ■ 
mărească puterea de rezistență. Ter
minarea cuploru'uî pen ru răscoace- 
rea cochi'elor. la care se lucrează de 
un an de zi e. e nec-sv să fie ur
gentată.

Sub îndrumarea org. de Partid sin 
di aiul, condmerea administra'ivă și 
comisia de întreceri, trebue să re
zolve cât mai grabnic problema ca
lității cochilelor, care constifue o 
piedica" serioasă în lupta oțela ilor 
muncitori, pentru a obține succese 
cât mai marii in îndeplinirea lo- 
zincei lor „o șarjă pe schimb, oțel 
de bună calitate.”

Gh PRșu

a sută.
Tovarășul Kuruți luliu și-a propus 

să rezolve această lipsă. S’a sfătuit 
cu strungarul în lemn Sari Petru, 
cum să Iacă un dispozitiv automat 
pentru tăerea găurilor în linteții 

Con inuare în png 3-n

Prin înlocuirea și modificarea 
unor piese din instalație,

Muncitorii uzinelor de prelucrare 
a minereului aurifer din Certej 
au înlăturat cauzele cari stagnau 

per odic producția
Muncitorii dela uzina de prelu

crare a minereului aurifer depe lân
gă minele de aur Cerlej-Săcărâmb, 
erau întrerupți din lucru de 4 ori 
pe an. deoarece plăcile de căptu
șeală a morii cu bile pentru măci
narea minereului aveau o rezistență 
prea mică, necesitând a fi schim
bate.

In colaborare cu tehnicienii, mun- 
cilorii au analizat problema înlo
cuirii plăcilor vechi cu altele noui, 
a iror durată de funcționare să fie 
mai lungă.

Și au reușit Plăcile vechi au fost

Monitorul Oficial de azi 
publică decretul Prezidiului Ma- 
rii Adunări Naționale, prin 
care tov. Nic. Popescu Dore- 
anu și Alex. Buican sunt nu
miți miniștri adjuncți la Mi-» 
nisterul învățământului Public.

Prin acelaș decret numirea 
tov. Daicoviciu încetează, d-sa 
urmând să primească alte în
sărcinări.

în corpul 
ziarului

- Să cunoaștem
Țara

Socialismului

ULTIMELE
TELEGRAME
EXTERNE

înlocuite cu altele de materii! mai 
bun și de o construcție mai potri
vită, care deși sunt mai grele, pre
zintă calități superioare celor vechi 
și care sunt schimbate numai la 
interval de un an.

in felul acesta, muncitorii au e- 
conomisit timpul necesar pentru 
schimbarea lor din trei în trei luni, 
iar materialele economisite prjn 
prelungirea funcționării unui rând 
de plăci dela trei luni la un an 
se ridică la 713.000 lei.

M. Alexandrescu, 
coresp. voi’
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Sa cunoaștem Țara Socialismului
Cum lucrează Comitetul Executiv al unui 
Soviet regional al deputaților celor ce

lodusliia sovietică a tiuia! comhiniil 
carbonifer

Majoritatea Reț ub leilor Sovietice 
sunt îinj ai'ite din muici do ve
dere administrativ în regiuni l)e 
bicclu legiunea ocupă un teiitorm 
însemnat și reprezintă un comp'.ic d 
organism administrativ și economic 
In total, in Uniunea Sovie.i a sunt 
141 regiuni Desigur, nu toate sunt 
Ia tel de ina i lui^irLiuțu lor e.u 
nonvtr< difeia dcasenieni. Intr’o re- 
g'une predomina agri uttura, în- 
tr’alta indus ria. a treia di-i u e și 
de agiiui tuia și de industrie, l.- 
xistă numeroase regiuni c ire prin 
potențialul lor economic se află la 
nivelul anumitor s a e europene. As - 
fel, de picta, se p ezinla regiunile 
Sverdlovsk și Celiabinsk din Ur. 1 
regiunea Slalino din Ucraina și al
tele.

In regiuni, plierea de Stat este e- 
xercila.ă de Sovie ul regional al de- 
pula(ilor celor ic muncesc, organ 
popular ales [.e cale democratică. 
Deputății Sovietului region :1 sunt 
aleși pe termen de doi ani pe baza 
sufragiului universal, egal, direct și 
secret. In raza sa de acțiune Sovie
tul regional al depataț lor cel r ce 
muncesc este reprezentant al puterii 
cenlra'e de Stat. In activitatea So
vietului regional se îmbină intere
sele locale cu interesele generale 
de Stat. Soc ic ul regional soluționea
ză chestiuni ce se referă la vi ița 
regiunii și arc grijă de aplicarea 
legi or Statului sovie ic, a indicații
lor și dispozi(ii'.or guvernului repu
blicii și a guvernului U R.S.S.

Să facem mai îndeapmcape cunoș- 
lință cu activitatea unui soviet re
gional. luând ca exemplu sovietul 
regiunii Rostov — una din marile 
regiuni a'e Renublicii Federative 
Ruse.

Din regiunea Rostov fac 
parte o serie de raioane agricole, 
precum și orașe industriale mari, ca 
Rostov pe Don. Taganrog, Șahtî, 
Camensk. Novo-.ercask și altele. In 
această regiune există numeroase in
stituții culturale — o universitate, 
un in li u‘, muzee, bib io eci. E ușor 
de în(eles cât de grea, complexă și 
muUlIateralâ este activitatea Sovie
tului regiunii Rostov. El t ebue fă 
conducă agricultura, marea indus
trie, gospodăria comunala, învăță
mântul. sănătatea publică și mul e 
alte sectoare.

Sovietul regional este alcătuit din 
150 de depulați. Ei se întrunesc îa 
sesiuni de patru ori p>e an și discută 
problemele deosebit de importante 
pentru viața regiunii - - bugetul, 
planurile de construcție economică 
și de ridicare culturală etc. Se înțe- 
țelege că acli i atea Sovietului re
gional nu se poate rezuma doar 11 
sesiunile sale E nevoie de o con
ducere operativă de zi cu zi. căci 
viața ridică în fiece zi numeroase

Comsomoliș'ii din Zaporojie an instalat 3480 de 
posturi de radio ii colhozuri

Cu prilejul celui de-al Xl-lea Con
gres al Comsomolului. comsoinoliș- 
lii din Zaporojie au hotărît înce
perea construcției unui post de ra
dio pentru a deservi colhozurile 
,,Ilici”, „Ceapaev” și ,,Cikalov>” din 
regiunea Zaporojie.

Comsomo'ișlii vor construi 12 cen
tre de radio-difuziune care vor per
mite instalarea a 2500 de posturi 
de radio în casele colhoznicilor.

muncesc
probleme urgente In acest scop, 
Sovietul logioual alege o gali 1 sau 
exe.u iv. nun ll c uid el ex c U|iv. A- 
cesla este alcătuit dinlr'iin președin
te, rinei vice.președlnti, un secre- 
lar și o|rt niembii. Corni e.ul exe
cutiv al Sovietului Regiunii Ros
tov eîte condus de lvan Poicarpo- 
vicl Kipaiem o, de meserie 1 g er 
care a lai ut ea'ea de a Jinpju mun
ților până la bărbat de S at. Popu
lația l-a ales de două ori deputat 
in Sovietul Suprem al U.R.S.S. I 1 
este membru în . c^misiunea buge
tară a Sovie u ui Suprem al U.R.S.S

Comitetul Executiv, in pauzele din 
Ire sesiunile Sovietului regional se 
bucură de pateri depline. In ac
tivitatea sa. e se că auzeș.e cu stric
tețe de hotărî i e Sovie ului regional, 
luale in timpul sesiunilor, de legile 
sovietiic. de deciziile și dispozi
țiile guvernului. La sesiunile s le 
Sovietul regional ascultă dările de 
seama prezentate de comitetul exe
cutiv.

Ședințc e Comitetului Execu iv 
sunt convocate de 3 4 oi pe I mă. 
Deobi.eiu, în afară de membrii co
mite u ui, la aics e ședințe parricipă 
furie ionari loia.i spe i 1 imitai, d - 
pulați ai Sovietului regional, con
ducătorii diferitelor sectoare ale co
mitetului execu iv. Ordinea de zi a 
ședinței esle foarte varia ă. Comite
tul executiv discu ă dările de seamă 
asupra semănăturilor de primăvară, 
pregătirilor în vederea secerișului, 
activitatea stațiunilor de mașini, a- 
gi i olc și tractoare și alte probleme 
diu domeniul agriculturii. Comitetul 
executiv are grijă ca școlile să fie 
pregăti’C f-entru noul an școlar, să 
iie stocat combustibil pentru iar
nă. Regulat sunt ascultate referatele 
asupra activității comitetelor execu
tive ale sovietelor raionale sau oră- 
șeneșli. iar de fiecare dată se proce
dează în prealabil la o cercetare a 
stării lucrurilor la fața lacului. Re
giunea Rostov, după cum se știe, 
a fost supusă unor distrugeri grele 
în timpul ocupației germane. Comi
tetul executiv trebue să desbală a- 
desea chestiunea ref- rit- are la f Iul 
de desfășurare a lucrărilor de reclă
dire la sale și orașe, să caute în 
cuprinsul regiunii rezerve de ma
teriale de construcție, mijloace de 
transport și tot ce trebue pentru 
redresarea cu succes a economiei 
Activitatea curentă de zi cu zi cere 
multe eforturi din partea conducă
torilor și membrilor comitetului c- 
xeculiv. Ei trebue să fie la curent 
cu cceace se face în fiecare raion, 
oraș, șă vină din timp în ajutorul 
sovietului local.

Principalul organism al comite
tului e e u iv. bra'e e sale de muncă, 
dacă ne putem exprimi astfel, simt 
secțiuni'e și di ccțiunile sale: fi- 
nanaiară. a industriei locale, a a- 
gri u'turii. sănătă ii publice, instruc
țiunii j»i'b ice. asigurărilor soci le, 
comerțului, gospodăriei comunale, 
etc Fiecare secțiune poartă p incL

In regiunea Cervonoarmeisk, conr- 
somolișlii au construit și instalat 63 
de aparate de radio, un centru de 
radio-difuziunc, legat cu 510 pos
turi de radio din casele colhozn cilor

In urma inițiativei comsomoliști- 
lor și cu sprijinul întregului tine
rel din regiune au fost instalate, în 
total, 3480 de posturi de radio în 
casele colhoznicilor.

de L. CK*5\OV

pala răsiundne pentru îndrumarea 
rainuiij ns;e.live de lucru S.cțiu- 
nile e aboreaza ț lanuri si le pru
zi ila sț re apr. ba ea comitetului e 
xeculiv, au grija de starea întreprin
derilor și instituțiilor ce intră în 
competența lor. Ic revizuiesc.

In țiauzele dintre sesiuni depu
tății Sovietului regional dau un a- 
jutor activ comitetului executiv.

Depula'ii verifi ă felul cum sunt 
traduse în ili'ii hoțărnie comite
tului i xe ii.iv și ale sesiunii r s,vi - 
tulul regi nai. Re ul ițele acis.or 
anchc.e sunt discutate la ședințele 
comis, linilor sau comitetului execu
tiv Tr.bue avut în vedere faptul că 
deputății Sidefului region; 1 fac 
toate acestea fără întrerupere, mun
ca lor principală la uzină sau în 
instituția în care lucrează Ac.asta 
esle datoiia lor obștească, a.tivila- 
lea lor de Stal, depună gratuit.

In întâmpinarea celui de-al Xl-lea Congres 
al Comsomolului

In „Slm flhâ< w trp;li! Mac!
10.000 de comsomoliștl pleacă să transforme 

„Mepa Flămândă*'
In oralul Leninsk din regiunea 

An.Ii|an a avut loc acum câteva zile 
o școința regională a activului Com- 
somotului.

Se i clarul Corni e ului Regional al , 
Con.somoului din Leninsk. Ahniu- | 
dov a făcut o expunere despre re- ■ 
zu la c e celui de-al Xl-lea Congres I 
al Comsomolului Uzbekistanului, in 
care tineretul rep/ublicci a hotărît 
să cultive bumbac în dișertuiile | 
..Stepei flămânde”.

Comitetul Regional al Comsomo- J 
lulul din Leninsk a primit sute de • 
cereri din parlea comsomoliștilor. 
care cer să plece în ,.Stepa flă
mândă”.

In ziarele ..Pravda Vostoca” și 
„Kzâl Uzbekislan” a fest publicată 
scrisoarea unui grup de tineri vo
luntari comsoirtoliști din regiunea 
Andrijan care doresc să plece lai 
lucru în noui regiuni. Ei apelează 
la întregul tineret din Uzbekistan 
pentru a începe atacul pen ru tians- 
formarea .,Stepei flămânde”

Comilc u1. Cen.ra'. al Partilului Co 
munisl din Uzb kistan a luat ho- 
larirea de a susține această iniția
tivă patriotică a tinerelului In F.e-

Executăm

ștampile
Adresați-vă la Adm. ziarului 

„Zori Noi" Petroșeni, strada 

Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33

Induslria Uniunii Sovietice a fost 
pri.na care a crcial combainul car- 
boni.er. Inginerii sovietici au re
zolvat cu succes iiii| or anta problema 
a mc* ani'arii cât mii mari a muncij 
miniere. Prin crearea combainuluj 
Carbonifer, mim a de extracție și de 
transpari a fost comp ect mecanizalij

Noui și importante zăcăminte 
de lignit au iost descoperite 

în Bașkiria
A iun câțiva ani. geologii sovie

tici au descoperit în Uralul de Sud 
noui ți import, ne zăcăminte dc- 
lignit. Acestea sunt situate în regiu
nea Kurgazin din Bașkiria.

Actualmente se fac ultimele j . e- 

bruarie, vor pleca spre „Slepa flă
mândă” primii 10.000 de tineri și 
tinere din Uzbekistan.

Originala demonstrație a tencui- 
torului Feodor Bescastnai

La școala tehnică de con- 
slrucție din Stalino a avut loc 
recent, o conferință neobișnuită.

La tribună a apărut un con
ferențiar in salopetă. Alături 
de tribună a fost ridicat un zid 
și un (avan, care urmau să 
fie tencuite.

Conferențiar era renumitul 
tencuitor Feodor Bescastnai 
care depășește norma în munca 
lui cu 800-1000%.

El a povestit cu amănunte 
auditoriului compus din 200 
ingineri, studenți și muncitori 
constructori despre metodele 
sale de lucru. Apoi el a propus 
să-și ilustreze conferința.

COLȚUL A R. L. U S.

Din activitatea Cercului
No. 3 ARLUS - Petroșeni

1

Pentru a se putea cunoaște 
mărețele realizări ale oameni
lor muncii din Uniunea So
vietică, Cercul ARLUS Nr. 
3 din Petroșeni, a deschis un 
curs de limba rusă, la Direc
țiunea Minelor Petroșeni, frec
ventat de un mare număr de 
cursanți.

• •*

Combainul carbonifer este un a- 
gregal de mașini care exe u'ă mun
ci compexe, de exliaiție, laiămițire 
a cărbune ui și Iransp ,rt

P anul de producție ;1 combaine-1 
lor carbonitere esle de 25 tone căr
bune pe oră.

galiri pentru începerea exploatării 
noului bazin carbonifer. Pe t rito- 
riul unde se afla zăcămintele celei 
mai bogate au in eput pregaiiri pen
tru aiingerea s ratu ui de cărbuni. 
Pentru aceasta va fi nevoi.- a s dis
loca cel puțin un milion și jumă
tate de metri iubi de țarmânt. In 
regiunea acestor zăcăminte este în 
curs de conslru-ție un mm oraș al 
mineri or, caie v . i al (atrup i oraș, 
construit in Ba kiria. in ti npul pla
nurilor cin ina e t.liniște. Deas ine. 
n< a este aproape termina a cons
trucția caii fera e 1 imb.m_Er.il ba - 
vo. case ca lega re.iunca c ib tiif. ă 
Kurgazin cu celei lle regiuni i idcs- 
trialc ale Bașkiriei. i

Asistența și ajutoarea ten- 
cuitorului, Alexandra Kuzmin, 
a făcut amestecul necesar de 
apă și alabastru. Suprafața 
zidului și a tavanutui de pe 
scenă era de 10,4 metri pă- 
trați. După normă tencuirea 
trebuia să dureze 8 ore.

Dar după 63 de minute, 
tencuitorul Bescastnai în ro
potele de aplauze ale asis
tenței a depus instrumentele. 
In fața asistenței uimite se ri
dicau peretele și plafonul ten
cuite. Bescastnai a ajuns la 
astfel de succes în primul 
rând grație folosirii ingenioase 
a unor instrumente noui.

A

Cercul ARLUS nr. 3 Pe
troșeni a organizat în sala 
Clubului Muncitorese >Gh. 
Apostol* un festival artistic, 
cu care ocazie prietenul C. 
Albescu a vorbit asistenței 
despre >URSS, țara unde nu 
există vrajbă între popoare*.

O. Muntoiu 
coresp. voi.

imb.m_Er.il
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A DIN CÂMPUL MUNCII A
In prima lună de muncă planificată

M uncitorii deia mina Lupeni au depășit 
ucție cu 14 0programul de prad

IV

> i

r —
decizie

In toate minele și întreprinderile 
județului nostiu - ca șl pretutin
deni în întreaga țară întrecerile 
pentru îndep'inirea sarcinilor pre
văzute de plan au devenit fermă 
d<- muncă Și rezuhatele ic sau 
obținut și se obțin pretutindeni 
vm ca o dovadă de confumare a 
superioiîtății ares'ui fel e muncă, 
față de sistemele anaihice folosite 
in trecut-

Felul în care minerii din Lupeni 
și-au îndeplinit sarcinile lor de 
producție pe luna Ianuarie, e un 
exemplu concludent in această di
recție : în prima lună dj muncă 
plan flcata la mina Lupeni, pro
gramul de ex ra- pe a cărbunilor a 
fost depășit cu 14

lată mai jos depășirile de norme 
reabz are de unele grupe din Lupeni:

SECTORUL

Varja Gheorghe 
Frank Ioan 
Vlad Samolfă 
Csiminga Ioan 
Klss I'.lizer 
Damian Ioan

SECTORUL

Hurii Ștefan
Eofca 1 oan
Palusik Ioan
Veres Martin

SECTORUL

Szavuly Petru
Szabo Mihal
Megyvsi Alexandru
Rettzan Ioan 
Moldovan Gheorghe 
Mârcuș Adalbert

V

VI

79%
69",
66%
66%
54%
53%

79%
77%
50%
47%
39%
33%

SECTORUL
Dăm an Traian 
Zi biovszky 1 udovic 
Nicuia 
Roman 
Tirean

I a

Andrei 
Anlon 
Teodor

64%
44°/°
36%
34%
30%

SECTORUL
Tirinesc Simion
Kravcz Anton
Sălăgean Ioan
Pop Rozalia

VII
100%
78%
7*%
33%

SECTORUL

Fazi kaș Bela 
Apostol Nicolae 
Lupaș Iustin 
Poboreni Alexandru

I b

70%
67%
52%
48%

SECTORUL

loidache Ioan
lanosi Ioan

11

60%
60%

SECTORUL

Brașovean Victor
Mohan Florian
Vieru Pa vel
Borbely Mihal
Szilvaster Andrei

111

63%
36%
27%
23%
18%

SECTORUL

Sipos Ludovic
Sibișan Ioan
Graef Arpad
Copil Carol
Daradi Ioșif
Demeter Francisc
Boros Vasile
Birtalan Petru
Vitul Sinzky Zoltan 
Radu Tănase
Damian Gheorghe
Coroi Vasile
Farcas Felix
Nagy Dionisie
Faikas Iosif
Pietnic Francisc

VII

12»%
78»/0
78%
60%
58%
57%
56%
52%
49o/o
47% 

46% 
37% 
36% 
35% 
34% 
32°/°

Continuâiidu. și cu acela; elan 
munca, organizând întrecerile so. 
cialiste mai temeinic, minerii dela 
exploatarea Lupeni vor putea si 
depășească șl mai mult programele 
de prcduc(ie pe luna curentă și 
pe lunile ce vor uima.

Munca șl lupta lor pentru r.par» 
gerea normelor de lucru trebue 
împletită cu munca de îndrumare 
politică, de lămurire și mobilizare, 
pe cate oig. de Partid trebue sj 
o ducă zi de zi în mijlocul m » 
nerilor.

Albu Rcmus,
coresp.

Recalcularea drepturilor 
la pensia de invaliditate 
BUCUREȘTI, 12 <Rador>

Ministerul Muncii și Pttvrd 
rilor Sociale a dat o
prin care se hotarește recal
cularea drepturilor la 
de invaliditate.

In vederea recalc dării drep
turilor, titularii unui drrpl de 
pensie de invalidilate (boală 
sau accident) stabilit până la 
31 Decembrie 1948, de vre
una din cassrle sau instituțiile 
de pensii desființare prin efec
tul legii nr. 10 din 1949, vor 
fi reexaminați din punct 
vedere medical.

In acest scop se institue pc 
lângă fiecare inspectorat 
muncă și prevederi 
una sau mai multe 
medicale

Comisiunile vor 
supra încadrării în 
grade de invaliditate,

pensie

de

de 
sociale, 

comisiuni

statua a- 
cele trei 

prevă-

Sporirea creditului pentru 
finanțarea lucrărilor 

publice
BUCUREȘTI, 11 (Rador). — Mo-1 

nitorul Oficial de azi publică deci
zia Ministerului de Finanțe prin ca
re se majorează cu suma dc 
228 041.292 Iei creditul extraordinar 
special deschis pe seama Minisle 
rului dc Finanțe, pentru finanțări't 
lucrărilor de investiții productive.

Acest supliment dc credit sc va

acoperi ca și creditul inițial cu o 
e.\cendcn- 
exercițiul

suma de ega ă valoare din 
tul bugetului Statului pe 
iy47--+*.

Suma de 228 941.292 Ici
donanța din creditul dt s h ș și se 
va viza ia Banca de Credit pentru 
Investiții. i

sc va or-

comite-

corni- 
rnedl-

în munca, de pornire
Ia ziua de 10 Februarie la Simeria au 

avut loc în foa'e umlKțile CT.R. nlegez 
rile sindicale, începând cu respon
sabil și delegații cu asigurările so
da e din grupele sindicale.

Muncitorii tufuror unităților C F. 
.R au participat masiv Ia aceste a- 
legeri, care s’au desfășurat sub sem
nul democrației muncitorești In 
-conducerea celor t6 grupe sindicale, 
au fost ale;i muncitori dintre cei 
mai buni, care au dat dovadă că ș iu 
să lupte pentru o producție supe
rioară din toate punctele de vedere

Dar nu numai atât Alegerile sin
dicale dela atelierele de locomotive 
au constituit un prilej de noui an
gajamente, 
socialiste, 
melor de 
entuziast,
au pornit Ia în'rccere între ele. Dea- 
semenea, la depoul ce locomotive, 14 
semenea, la depoul dc locomotive 14 
echipe de conducere a locomotivelor, 

• au pornit Ia întrecere între ele pen-

prilej io aDoaismîe 
la întreceri socialiste

tril buna întreținere a kcomcnivelor, 
pentru economii severe ele combus 
libil și u'eiuii.

I. Lucaci, coresp.
I

de pornire la întreceij 
pentru depășirea prograj 
producție Intr’un cadn; 
34 echipe de muncitori

ATENȚIUNE
Lupeni, Vulcan. Ani- 
noasa. PETROȘENI. 
Petrila, Lonea, Baru- 
Mare, Pui și Hațeg

Oi

%

întreprindere să producă maj 
mult, de calitate mai bună, 
cu economii de bani și mate» 
riale, asigurându-i astfel o 
rentabilitate superioară, pen- 
truca la rândul ei, întreprins 
derea să-și poată respecta 
angajamentele față de salariați.

Pentrucă, astfel îmbinând 
interesele muncitorilor cu ale 
întreprinderii Statului celor ce 
muncesc, nouile contracte co
lective vor constitni un factor 
de seamă în desvoltarea eco- 
norniei noastre în cadrul Pla- 
nului, în mersul nostru înainte 
spre socialism.

In preajma încheierii nouilor contracte 
colective

(Urmare din pag. l-a)

rou, să nu rămână în afara 
întrecerilor socialiste pentru 
îndeplinirea Planului.

Paralel cu aceasta,
tele de întreprindere (rebue 
să rid ce nivelul educativ al 
muncitorilor, să popularizeze 
în rândurile tuturor muncito
rilor experiențele fruntașilor în 
producție ca acelea ale mine
rilor Pop Ludovic, Barna A- 
leXandru, Poboreni Alexandru, 
Filip Pe ru, pentru a le în
suși cât mai mi lț‘ mineri și 
care să constitue un factor 
important pentru ridicarea 
productivității muncii în mi
nele de cărbuni.

Ridicarea nivelului profe
sional, prin deschiderea a cât 
mai multe școli de calificare 
și perfecționare tehnică pentru 
muncitori, deasemenea trebue 
cuprinse în nouile contracte 
colective.

Alături de urmărirea regu
lată a îndeplinirii sarcinilor 
prevăzute de plan fiecărei 
secții, grupă, în parte, care 
trebuesc aduse la cunoștința 
muncitorilor în fiecare lună, 
administrația va trebui să-și 
ia obligații cu privire la mă
surile de securitate sanitară 
și de protecție a muncii; la 
sprijinirea acțiunii de cultura
lizare, de popularizare a spor
tului 
și a îmbunătățirii nivelului de 
traiu

In
• contracte colective, muncitorii | împotriva ațâțătorilor la răz‘ 

trebue să se angajeze față de | bolu, Imperialiștii.

i A XV-a aniver
sare a victoriei 
Frontului linie al 
clasei muncitoare 

franceze

i

i în întreprindere precum

PARIS, 11 <Rador>. — 
Populația Parisului va orga
niza la 13 Februarie, o de
monstrație în cinstea celei de 
a 15 aniversare a victoriei 
Fontului unic al clasei mun
citoare și forțelor democra
tice franceze împotriva lovi
turii d- stat pusă la cale de 
fasciș'i în Februarie 1934. 

i Cinstind memoria celor care 
I și-au dat viața apărând Re- 
| public», oamenii muncii vor

i

al salariaților. 
general, încheind nouile | demonstra în favoarea păcii,

zute de lege, consemnând a- 
ceasta intr'un proces 
motivai.

Procesele verbale ale 
siun lor de reexaminare
cală, vor putea fi contestate 
în termenul și condițiumle ce 
se vor stabili prin regulamen
tul de aplicare al legii nr 10 
din 1949, referitor la pensii.

Sistemele de ptusn exisreute 
în trecut nu recunoșteau drep
tul la pensie de invaliditate 
(boala, sau accident) decât 
pentru invalidități totale sau 
iu uncie cazuri, pentru mv - 
lidități paițiale, insă după a ir 
criterii decât cele stabilite pi n 
noua lege.

Deaceea, Ministerul Mum ii 
și Prevederilor Sociale a so
cotit necesar ca toți pensio
narii din invaliditate să fie 
reexaminați de căite comisiuni 
medicale.

Aceste comisiuni vor con
stata, pentru fiecare caz în 
parte gtadul de invaliditate al 
pensionarului în funcțiuni de 
■ncapacitate de muncă pe care 
a provocat-o accidentul sau 
boala contractară.

Astfel: sunt co isiderați potrivit 
nouii legi invalidități de gr ip il I a- 
celea care provoacă o incapa
citate totală de muncă și inva
lidul are nevoe de îngrijire 
permanentă a altei persoane.

Invali liratea se consideră de 
gradul II dacă provoacă o 
incapacitate totală de muncă 
și invalidul nu are nevoe de 
îngrijirea permanentă a unei 
alte persoane. Se consideră 
invalidități de gradul 111 acelea 
care provoacă o incapacitate 
parțiolă de muncă, în sensul că 
invalidul nu mai este capabil 
de o muncă permanentă în 
profesiunea sa, dar este capa
bil de o muncă neregulată, sau 
cu zile de muncă reduse, ori 
de o muncă permanentă în a'tâ 
profesiune mai ușoară.

La Atelierul de grup al 
minei Lupeni, prodocti- 
vitdt a muncii la c n- 
strnirea scărilor pentru 

suitori a crescut cu 
300 la sută.

(Urmare din pag l-a)

pentru scări in care se mont az» 
sțlțe.e. deoarece executarea aci-ston 
găuri cu mâna raț ea mult timp.

Și.au pus capul la conliibufe și 
l’au realizai In strungul ț.nrul <mr 
a i inoniar un cir ..iar, caie t. ii 

i tomat găuiie unde trebuie să ntro 
spița în lanteții pentru scări, ca 
juțorul căruia producția de a tfij 
de scări a crescut cu 300 la suta.

Dar nu numai atât. Pe lângă fap
tul că cerințele de scaii pot fi a- 
coperitc. se rea i. cază o însemnată 
economie dc brațe de muncă.
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Sporirea schimbului de mărfuri Intre 
S. S„ Cehoslovacia și PoloniaII.

PRAGA. II (Rad >r). Ji i duț 3 
Oniiază a fo-l s< uniat un | rolccol t>. - 
plimentar cu privire la sihiinbid de 
mărfuri sovîi to-ci'huslovace.

A.esl protocol prevede livrări su
ituri :r - in

liard coroane cehoslovace in ii caic 
parte.

Uniunea Sovietică va livra metale 
neferoase, minereu de fier, cauciuc 
sinle.) uleiuri, vegetale,, rulmenți și 
materii prime pentru industria tex- 
11 a și chimică.

Lista mărfuri'or pe care le va li

Modificările aduse Consti
tuției argentiniene întăresc 

caracterul ei reacționar I
NEW-YORK. 11 (Rador). — Zia-

nii progresist LA ORA care apare 
la Buenos Aires a publicat rezolu
ția Parlidu'ui Comunist Argentinian 
prin care sc condamnă modificarea 
adusă constituției de partizanii luj 
Peron.

In rezo’utie se arată că prin a- 
ceste modi.i.ari se li.nitcaza l.ber- 
tatea de întrunire și libertatea de 
igândire și că ele vor supune miș
carea sindicală unui contrei guverna
mental sever. Ele nu s.himbă ca
racterul semifeudal al vechii cons
tituții ci dimpotrivă întăresc pute
rea reacțiuni. In loc de a apăra in
teresele lor naționale — spune rezo'

Legăturile dintre America și ță- 
ri e marshallizate încep să devină 
tot mai „cordiale”. Pe concret. Ini 
prezent se află în Danemarca un 
grup de ziariști americani invitați 
de guvernul danez spre a vedea 
„realizările” planului. Desigur cu 
scopul ca la întoarcere să facă cu
noscut întregii lumi „neîndoiosul” 
progres economic ți înflorirea ge- 
nera'ă. determinate de ajutorul mări-* 
nimoșilor de pe Wall-Street.

Faplul cert e că ziariști se află îi 
Danemarca și că t ș dacă pri
mirea oficială a fost călduroasă și 
lc-a satisfăcut așteptările, nu se 
poate spune și despre întâmpinarea 
făcută de populații din diferitele 
orașe acelaș lucru, care le-a dcsvă- 
îuit unele din cele mai „neplăcute” 
si mai reale aspecte ale „realizări
lor’’ planului.

La Alborg de pildă, i a așteptat 
o mare surpriză. Nu le-a produs prea 
tnare plăcere dar le-a dat un pri
lej minunat de a se documenta

Șomerii din oraș, manifeslându și 
„prietenia” față de „plan” și iniția
torii lui, i-a întâmpinat pe ziariști 
cu [ilacarde de f Iul: Da" -marca <iu 
e o colonie americană”, Pe alte 
p acarde scria : „spuneți Americii ci 
noi avem 150.000 șomeri”.

Șomerii care s’au adunat în fața 
hotelului unde se aflau ziariștii au 
fost „invitați” de către organele po- 
-ițienești. cu metode mult mai con- 

vra Cehoslovacia cuprinde inralța- 
inirile, automobile, textili, produse 
ale industriei sticlei șl industri j me, 
tule'or ușoare precum și chimica! 
seini-fabricale.

» ♦
VARȘOVIA. II (Rador) — In 

urina recentului tratat sui (o polon 
o de'egație a camelii de eoniirț vi 
pleca la Moscova pentru a duce t a- 
lalive pentru a i.np rta din Uni i- 
riea Sovietică tractoare, pu>uri, ia .- 
ciuc de antoni Iii e și piere accesoiij 
pentru tractoare 

luția — constituția va duce la in
tensificarea exploatării țării de către 
străini..

Oamenii muncii din Germania 
protestează împotriva condam
nării lui Max Reiman, președin

tele Partidului Comunist din 
Germania Occidentală

BERLIN, 10 (Rador). — Oamenii 
muncii din Germania protestează îm- 

vingăloare decât vorba — bastoane 
de cauciuc de pilfiă — să se îm
prăștie.

In acele clipe desigur că zia
riștii ar fi putut nota fă'ă a 
putea fi acuz ți de i psă de 
obiectivitate: în Danemarca s’au 
importat cu succes metodele poli
țienești de asigurare a întrunirilor 
muncitorești, metode de tip Taft-» 
Hartley, mai vechi deci, dar efi
cace.

„Realizările” planului sunt într’a-* 
devăr mari I

Import de noui , metode de convin 
geri”. 150.000 șomeri și perspective* 1 
ca Danemarca să'devină colonie a 
Ainericii, nu sunt Ju ruri de neglijat.1

II AGA, 11 (Rador). — La Ams
terdam a avui loc ședința I 
al Partidului Comrml’t Olandez

In rezoluția sa. C,C. salută râs 
punsurile Generalissiinului I. V. Sta- 
lin la întrebările lui Kmgsburv Snrith 
și declarația Ministe ulei de A'aciiP 
Străine al U R.S S. cu privire la 
Pa.tul Atlanticului de Nord.

C.C. cliiamă pe tați olandezi) de- 
mocrați să „intensifice lupta pen.

potriva condamnării lui Max Rei- 
mann, președintele Parii Jului Comu
nist din Germania Occidentală de 
către tribunalul britanic

Organizații Partidului Cc mur ist 
din Saxonia de Jos a propus gu 
vernului din acest Lindtag sa cară 
administrației militare b itanice re
cunoașterea dreptului de ) ivi labili
tate al depulaților germani Al bl

i fiecare deputat care va c i ica p. 
anumiți politicieni va fi î r primej
die de a fi tras la răspundere de 
tribunalul mili ar englez. Ace. sa în
seamnă îngrădirea dreptului de cri
tică. încălcarea libertății și a (rin- 

i cipiilor democrate

IIAOA, 10 (Rador). — In rxirla. 
inertul olandez au fost reluate des-

In Grecia
Trei persoane condamnate la 

moarte sub acuzația de a fi dat 
ajutor partizanilor

ATENA, 12 (Rador). — 
France Presse transmite că 

I trei persoane condamnate la 
moarte sub acuzația de a fi 
dat ajutor partizanilor, au fost 
executate Joi la Ianina,

La Larisa (Tessalia) a fost 
executat un soldat care fu* 
sese condamnat la moarte de 
tribun Iul militar pentru fap
tul de a fi refuzat si lupte 
împotriva partizanilor.

Vizita unei delegați’ 
sindicale unnare In 

Uniunea Sovietica
BUDAPESTA, II (Rador) — 

M I I transmite la invitația lui 
V. Kuznețov președintele Consiliu
lui Sindicalelor Sovietice o de
legație sindicală ungară compusă din 
10 membili va pleca la jumătatea 
lunii Februarie la Moscova unde va 
studia timp de două tăplăinâni ac- 
tivita'ea sindicatelor sovietice.

Rezoluția Comitetului Central al Partidului 
Comunist Olandez

Oamenii muncii din Olanda
cer retragerea trupelor 
olandeze din Indonezia

Sălbatecele metode de ex
ploatare a muncii în minele 

din Franța
PARIS 11 (Rador). — Ziaiele 

anunță ca In ullimile zile upt mi
neri au murii din cauza e£ploziil"r 
din minele de ca.buni franceze. >

Această tragică lista de martiri

tru pace, deoarece americanii îm
preuna cu sateliții lor pregătesc un 
nou război”. t

BULETIN EXTERN
Delegația culturală condu

să de tov. Cristina Luca, 
directorul departamentului re
lațiilor cu străinătatea din 
Ministerul de Afaceri Străine 
al României, care se află în 
vizită în Cehoslovacia d la 1 
Februarie, a osit in capitala 
Slovacă, unde va rămâne 3 
zile.

începând de Joi fabrica Or- 
si din Modena-Italia, și-a în
cetat complect producția iar 
cei 1 500 de muncitori au fost 
concediați

După fabrica Macarelli, a- 
ceasta este a doua mare fa
brică din Modena obligată 
să-și închidă porțile „pentru 
a asigura aplicarea planului 
Marshall",

*

La Defhi a luat sfârși1 
procesul asasinului Gandhi ș‘

baterile asupra problemei indone
ziene. Vorbind în numele grupului 
parlamentar comunist, Paul de Grjot 
a sub'iniit că guvernul olandez nu 
face altceva decât să execute cu su
punere ordinele S ațelor Unite

Politia guvernului Drecs. în spe
cial în prob ema indoneziană. p o- 
voacă o indignare din ce în ce 
mai mare în rânduiile p pirului o- 
landez. Oamenii muncii cer imediata 
înapoiere în țară a trupelor olandeze 
din Indonezia și libe I .te pentru p - 
porul indonezian — a d.clarat De 
Grjot în încheere.

Citiți
în fiecare zi
„Zori Noi’

scrie L’Humanite — c.iște 
ZI ce trece. 61 mineri m >rți 1-01)0 
răniți și 500 mineri zA.and in indii-' 
sori -- iaLa lista victimelor guver-z 
nulul dela tei.ninarea grevei

Deputatul c nnunist Augus e Leco- 
ur a adres.il biroului Adunării Na
ționali- o interpelare asupra meto
delor de exploatare a muncii din 
minele de cărbuni El a a ra i’rn- 
țiunea asupra j .ternului defectuos 
de prevenire a accidentelor de mun. 
ci . can- este cauza numeroaselor ac
cidente mortale din rândurile mi
nerilor.

complicilor săi, Doi acuzați. 
Gotse și Ap’e au fost con
damnați la moarte prin spân
zurătoare, alții cinei la închi
soare pe viață, iar doi au fost 
achitați-

Camera Reprezentanților 
din Sfatele-Unite a adoptat 
cu 352 vc turi contra 25, ho- 
tărîrea ce prevede alocarea u- 
nui fond de 1 200,000 dolari 
necesari comisiei penlru cer
cetarea activităților anti-ame- 
ricane pe anul 1949.

•
Autorități'e Ungare au a- 

ntjnțat că F.dvuin și Kozak 
secretari la legaț'a Statelor 
Llniledtn Budapesta au fost ex- 
pu'zați din Ungaria pentru spi
onaj și pentru că au mijlocit 
trecerea ilegală de cetățeni 
unguri peste frontieră

•
PARIS, 11 (Rador)- — 

Ziarul L'Humanitte anunță că 
In orașul Alais a avut loc în 
fața clădirii tribuna ului unde 
se desfășoară procesul mine* 
rilor care u luat parte la 
grevă, o ma't manifestație la 
care au participat 7000 mun* 
citori.

Unitățile de „securitate" 
au înconjurat clădirea cu gar* 
duri de sâ'mă ghimpată.

Ziarele arunță că în nu* 
meroase mine au loc greve 
de protest împotriva perse* 
cuțiilor la care suit supuși 
minerii

PARIS, 11 (Rador). Potri* 
vit unul comuni-at al Băncii 
Frar ței, dela 27 1 nnarie pâ
nă la 3 Februarie a. c. cir* 
culația f duciară a crescut în 
Franța cu peste 20 miliarde 
franc, as fel că în momentul 
de față ea se ridică la 1.001 
miliarde franci, cifră care 
confirmă în mod cla' tendința 
de crește ie a inflației.
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