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Alegerile sindicale • prilej 
de noul angajamente 
pentru oamenii munci.

L W
1 Â

Prima etapă a a'cgtrllur sintli ale 
este in plinâ desfaș^r|[ct In toatei 
VitH-l rindcri'e din |udețul nostru- 
La urinele Vții Jiului, li uzinele 
Hunedoara și ..Victoria’’ Călău, la 
depourile C F.R. Simeria, l’etro- 
șeni și Subcetate, la minele auii- 
fere din Munții Apuseni, muncitorii, 
de toate categoriile își aleg res
ponsabilii de grupe .secții și comi
tetele sindicale

In toate întreprinderile alegerile* 
se desfășoară lntr’o atmosfera săr
bătoreasca

La I S.S. Hunedoara, La Atelierele 
C.F.R Jșimeria. la uzinele „Vie ■* 
toria’’ Calan halele și atelierele e- 
rau pline de lozinci. In multe în
treprinderi cum e la Atelierele Cen
tra'© Petroșeni, CFR Sinuria, I S.S. 
Hunedoara etc. au fost întocmite ea 
diții spe. iak penlru ziarele de pe
rele, în care sunt popularizați mun
citorii de frunte care au dat dovadă 
de muncă rodnică, de apropiere față 
de muncitorii din echipa, secția sau 
abatajul respectiv, care au dat do
vadă ca știu să lupte și si apere 
interesele oamenilor muncii.

In adunările penlru alegerea res
ponsabililor de grupe, de secții și 
comitetele sindicale, oamenii muncii 
din toate întreprinderile județului 
nostru, au dat dovadă de maturitate 
politică, de cunoaștere a marilor 
sarcini ce stau în fața primelor or
gane sindicale, alese după ce între
prinderile au fost smulse din mâinile 
canitaliștilor hrăpăreți, când mass.le 
muncitoare, pentru a ajunge mai cu
rând la o viață 
ricită, trebue să 
spre socialism.

In conducerea 
au fost aleși mineri fruntași ca Si- 
laghi loan. Sloi.eseu Vasile, Deak 
Ventzel. etc., oțelari de frunte dela 
I.S.S. Hunedoara ca Gh. A'bu, Be- 
ches Andrei, laminatori ca Urzică 
Viorel. Gh. Simion și alții, tova
răși care au dovedit în munca lor 
înaltă conștiință de clasă, luptători 
hoLărîți pentru cauza clasei munci
toare, vigilenți și neînduplecați față 
de dușmanul de clasă, tovarăși care 
au dat exemplu personal de felul 
cum trebue dusă lupta pentru în
deplinirea înainte de termen a pro
gramelor de producție în cadrul Pla
nului.

A.fgeiea responsabililor de grup, 
secții și comitete sindicale, tu în
treprinderile județului nostru este o 
sărbătoare un piiej de verilicare a 
holărîrii muncitorimii noastre de a și 
spori eforluiile in muncă, de a 
munci cu mai multă chibzuință, maj 
organizai, pentru a depă.i succesele 
obținute până acum în cadrul mun
cii planificate, un prilej de noui 
gajamente în muncă, de noui 
treceri socialiste.

Minerul lliricii 
kcrează In contul 
luna Alartie Cu

Ștefan din Li 
programului de pe. 
ocuzia alegerilor 

comitetului sindical, el ți-a luat an- 
gaiamenlul să îndep ineas ă progra
mul de muncă pe anul 10-10 cu 
trei luni înainte de termen. In nu
mele grupei lui, șeful de echipă 
Stânga Vaier și-a luat angajamcnlij 
să depășească norma zilnic cu 50 la 
sută; la fel, o sumedenie de ilțl 
mineri din Valea Jiului și-au luat 
asemenea angajamente.

La atelierele CFR Simeria, 34
chipe de muncitori au pornit cu a- 
cest prilej la întreceri Intre ele, 
pentru efectuarea reparațiilor la lo- 
comolixe șl vagoane într’un timp

e—

(Coatinuare tu pag. Ill-a)

îmbelșugată și le- 
grăbească drumul

organelor sindicale

In ziua tfu 12 Februarie

Muncitorii și tehnicieni laminoriști hla 
I.SS. Hunedoara au iudeplinit norma pe 
luna Februarie dând 300 tone laminate 

Io contul lunii Ma|’,i'

La 164 ani 
dela ucide* 
rea lui Horia

Lupta muncitorilor și tehnicieni
lor laminor ist i dela I.S.S.-Hune 
pentru împlinirea Plinului 
se intensifică pe zi ce trr 
turile lor Îndreptate In a 
recție au fost Încununate Zilele 
lea de noui și irrqxirtante 
în producție.

Astfel în ziuu de 12 Feb uarie la 
orele 3 d. in., laminorlștii hune- 
doreni au îirJeflinil norma produc-

di-

aces- 
succese

șivorfl a d< Plan 
ai. Aiiumtorii din 
și III din aceiași zi 
tone lamiuaie in cu

pe luna Martie.
inai sus obțiuulc de

Pen'ru ImbunliAflrea Stocului da 
animale din jude|ul nostru

Prefectura jud. Hunedoara, tn do-1 
rința de a contribui la îmbunătățire? 
rasei animalelor din județ, a luat 
inițiativa înființării unei ferme moJ 
del pentru creșterea animalelor. In 
acesL scop, ă fost închiriată d.la Aii 
nislerul Alinelor și Petrolului o fer
mă (fostă proprietatea soc națio
nalizate ,,Mica”) compusă dintr’un 
grajd cu o capacitate de 25 vite 
mari și o suprafața de 8 ha teren 
arabil. Prefectura a mai primit pen
tru această fermă 30 ha. dela AFSM. 
Brad.

In scopul arătat mai sus Pre
fectura a pornit la acțiune și a 
cumpărat 22 tăurași de rasă Simmen- 
lal și Pinzgau, în vârstă dela 9 
luni la un an, care vor fi crescuți

pro,^ unat deaseme- 
la această fermă a 
de porci, pentru re- 
rasă și femele de

au început lucrările

I

-rile II
uu produs >300 
Iul produc,lei

Succesele d< 
laminoriiti se daioresc unui nou sis
tem de muncă introdus Ia laminoare 
încă din ziua de o Februarie.

Noul sistem constând iu aplica
rea unui diapozitiv la valțnrile pie- 
g Iilor i li,. Lor cu apiurui căruță 
timpii morți au fost compact lichi
dați creindu-se totodată pocrbilita 
tea ambelor vaițuri sa lamineze ța- 
glele in acel.ș lirnp.

Inain'e se ii sea mult timp prin 
faptul 
l'alltpr 
li'a in 
primul 
creaza 
in acelaș timp

Prin inlrodu'.erea noului sistem de 
raționai.’zare iimt ui neproductiv- a 
•o I ic< ii- cu 10 la sula iar censumul 
specific a fost micșorat 
seiricnen . u 1b la sută.

Noul sistem a fost aplicat ji 
lerjcnal de tehnicienii secției

< a in
lamina.
loc așteptând (aglrk 
Astăzi cele d ua vaițuri lu- 

din pin. cu sarcini egale și

timp ce valțul pri
vatul finisor stă- 

dila

dea-

Progresul electrificării sătești 
din U. R. S. S. în anul 1948 

de SERGHE1 SClMOV 
șeful secțiunii de planificare a Admi
nistrației pentru elrciificare de pe 
lăngă Ministerul Agriculturii U R S S

Intensa activitate de electrificare, 
desfășurată în cursul anului 1948. a 
avut drept rezultat instalarea în sa
tele sovietice a câteva mii de u- 
zine electrice, noui, care au furnizat 
lumină electrzcă în 7 mii de col
hozuri, în 1000 stațiuni de mașini 
și tractoare și în câteva sute de sov
hozuri.

Astfel au fost electrificate satele 
din regiunea Sverdlovsk, Ural, peste 
2/3 din colhozurile din regiunea 
Moscovei. Deasemeni s’a terminat 
electrificarea a numeroase sate din 
regiunile Gorki. Kirov, Celiabinski 
Molotov, etc.

Electrificarea satelor a luat un 
mare avânt, în special, după vic
toria poporului sovietic asupra Ger
maniei fasciste. Până la Marele Răz 
boiu pentru Apărarea Patriei, exis
tau în U.R.S.S. 10 825 uzine elec
trice săteș i. iar în numai trei ani 
dela terminarea războiului au fost 
puse în funcțiune alte 12 600 uzine 
e'ec rice înaintea războiului produc
ția .--a eas a cc en.-ie electrică în
suma în total 275.000 kw., pe când 
numai uzine'e electrice puse în func
țiune în 1948; produc 214 000 kw.

Energia numeroaselor râuri mici,

canale de irigație, etc., este utilizată 
de țăranii sovietici pentru a ali
menta nouile centrale hidroelectrice/, 
pe care le construesc și oferă ast
fel marele avanLagiu că nu nece-l 
silă combustibil- In plus, apa care 
produce energie electrică, se mai 
folosește și la irigarea livezilor și 
ogoarelor colhozurilor. Pe de allă 
parte, prin construirea de diguri, 
râurile mici capătă un debit cons
tant și mare devenind navigabile și 
folosind transportului de produse a- 
gricole.

In cursul anului 1948. s’au cons
truit la sate în special uzine elec
trice de capacitate mai mare, mai a- 
vantajoase ca randament. La Kuz- 
minsk (regiunea Riazan) a intrat în 
funcțiune o astfel de centrală hidro
electrică, cu o capacitate de 1000 
kw și deservind 46 colhozuri. Dună 
acest model, o altă centrală este în 
curs de construcție. în aceiași re
giune și va deservi 136 colhozuri. 
Asemenea centrale se mai construesc 
în Georgia, Ucraina și în alte re- 
gl'.r i a’e U"i’tnii Sovietice.

In acelaș an s’au construit în si
lele din Biclorusia 173 centrele hi-

(Continuare în pag. Ill-a)

până la etatea corespunzătoare spre 
a fi dați la montă. După atingerea 
acestei vârste, tăurașii vor fl re
partizați la comunele care nu po
sedă reproducători.

Prefectura a 
nea înființarea 
unei crescătorii 
producători Le 
rasă.

In acest scop.
de proecl pentru construirea unui 
grajd modern pentru porci, cu o ca
pacitate care să asigure adăpostirea 
a 100 porci.

Actualmente la fermă se găsesc 3 
armăsari de rasă, ari în luna Mar
tie a. c .vor fi dați în județ și 
anume 1, comunei Aurel,Vlaicu din 
plasa Orăștie, 1 corn. Hășdat din 
plasa Hunedoara, cel de al treilea 
rămânând la fermă. ț

Cîtiti
în pagina 3-a

Desfășurarea alegeri
lor sindicale

per- 
care 

,.',i nuțtt să-l purru In practică cu 
ajutorul neprecupețit al muncitori
lor laininoriji

in cadrul acestei acțiuni s’au evi
dențiat primnianevranții: Trifu loan 
din schimbul 11 ți Zăvăliș Vasile 
orn schimbul III precum și mea 
cankii laminorișli: Bran Mic. Con
stantin F'etru ți Constantin Ștefaln.

însuflețiți de succesele abținute 
până in prezent, muncitorii și teh
nicienii laminorișli depun eforturi 
sporite pentru depășirea zilnică a 
normelor spre a duce cu cinste la 
îndepliniie sarcinile ce le revin în 
cadrul Planului Economic

sărman de noii De unde unj 
putea . uate atâția bani spre a z di 
o bisiiiu bular una mica de tot 

unue-om avea destula tarii pen
tru aceasta ? C Jid de trei ani 
n’am putut nici ara 
si ic.um seceia niu câștiga ceva, 
ci ii și noapte în ori ce c i, a n’arrt 
avut alt gând decât să scăpăm de cți 
ce ne urmăreau. Ei nc-au ferecat 
in lanțuri și ne-au svâriil în închi
sori, e muerlle noastre la fel ș 
până si co,,ii mai rni.i Ba ei nc-au 
pradal ți puținul bun ce-1 aveam 
și Iul ele de pe n >i; au alus Iu 
noi un rcaimeiit de oasti care ne-au 
luat totul și nimic din ce s'a pră
pădii nu ni s'a at Înapoi ' e a 
una din multele |albe ale moților pe 
caie Iloria o duse la împărat Era 
una din multele 
c;1 țoale n'a arul nici

împăratul, mâna in 
fii măreau biruii.c. 
ma> mu.le prestații 
plăteau 21.555 florini

P.idurl e obșliilcr sat șri 
luate, minele de 
moți au trecut la 
mulțeau bogății'<: 
mizeria iobagilor.

Ardealul in acest moment era la 
cap itul unor lunși frământă i sociale. 
La răscoalele ca cea d la Bcbâlna. 
apoi a lui Gheorghe Doja-Secuiul 
și cea din 1704 a lui Vasile Fe- 
chelc, care adunaseră sub s eagul lor 
iobagimea maghiară și română, mo
ții n’au luat parte. Erau greu de a- 
dunat din satele lor împrăștiați tn 
munți. Dar multele j.lbe rămase 
fără ascultare 1 au făcut ca sub con
ducerea lui Horia. alături de alți 
iobagi români și unguri să nu-și 
mai stăvilească revolta pe care_o a- 
dunaseră ani de-a rândul.

Sub conducerea lui Horia și a to
varășilor lui Cloșca și Crisin în

avea
noi

nici semana,.

I Ibe care la f 1 
un rezultat 
mâna cu gro- 

prefindeau tot 
In 1870 moții 

a aal.
au fost

aur des. Ițise de 
stat. Toate In- 

g re lițor. n-Atcuti

<Continuare in pag. IU-a)

Si îmbunătățim gazetele de perete

In cinstea alegerilor 
sindicale

Echipa minerului Ledver 
lacob din Aninoasa, a 
depășit norma cu 755°O

In cinstea alegerilor sin
dicale, echipa tov. Ledver 
lacob din mina Aninoasa | 
și-a luat angajamentul — ' 
în cadrul întrecerilor socia- | 
liste, să intensifice efortu
rile pentru a da țării mai 
mult cărbune.

In ziua de 12 Februarie, 
profitând de situația favo
rabilă a abatajului, precum 
și printr'o mai bună orga
nizare a muncii, echipa tov. 
Ledver I., compusă din 
tov. Polotoi loan, Baroloși 
Nicolae, Lăcătuș Ștefan și 
Cotoi Miron a depășit nor
ma cu 755°/0.

O vizită pala câteva gazete 
de perete din Petroșeni

Gazetele de perete joacă un rol 
deosebit de important în bătălia dusă 
de întreaga clasă muncitoare con
dusă de Partidul ei de avaatgardă, 
pentru realizarea și 'depășirea Pla
nului de Slat. Ele reprezintă for
ma cea mai vie a agitației co
muniste de massă. Și tocmai dato, 
rilă importanței lor se cere ca ele 
să fie îmbunătățite calitativ din 
punct de vedere al conținutului, iar 
munca colectivelor de redacție să 
fie așezată pe o treaptă superioară 
de organizare.

Felul în care gazetele de peretfc 
dela diferite întreprinderi ți orga
nizații de massă din Petroșeni își 
duc munca Ia bun sfârșii, e încă 
discutabil prin faptul că nu întot
deauna colectivele di' redacție au 
înțeles rolul gazelelor. Pe lângă suc
cesele obținute mal există o serie de 
scăderi care vor trebui lichidate.

Un aspect pozitiv îl poate cons- 
lilui activitatea gazetelor de perete 
dela Atelierele Centrale Petroștni,. 
înlreprin ere cu un rol important de

ea depinzând în mare măsură buna 
funcționare a minelor din întreagă 
Valea Jiului.

Acordându-'e importanța cuvenita, 
org. de Partid și sindicatul au reu
șit ca în momentul de fața să ac
tivizeze — cu unele excepții, ca 
secția Forje de pildă — în fiecare 
secție câte o gazetă de perete, dar. 
nu numai din punct de vedere al 
cantității s’au obținut succese. Ga
zelele în general tratează aspecte 
concrete dela locul de muncă respec
tiv. La strungărie de exemplu, după 
ce printr'un articol se schițează un 
început de atitudine critică cu pri
vire la desfășurarea întrecerilor în 
care — din lipsa unei mai temei
nice munci de lămurire, s’au înca
drat prea puțini tovarăși — arată 
frumoasele rezult t obținute de 
cei care lucrează p>e bază de între
cere, reușind să devină mobiliza
tor.

Alte gazete — Ia scularie — po-i 
pularize.iză diferite metode de mun-

Conlinuare în pag.



2 ZORI NOI

Sportul popular I Ce> «-*«!»» |

Mari manifestații sportive 
organizate de județeană 0. S. P. Valea 
Jiului, în cinstea unificării tineretului

LENIN VLADIMIR ILICI
Scurtă expunere a vieții și activității sale
Editura P. M. R. 344 pagini, lei 100 —

Dumtnici 13 Februarie a. c. in cuprinsul judefcnei Valea Jiului 
au avut loc manifestații sportire la diferite ramuri de sport in 
cinstea unificării tineretului muncitoresc.

tov. Câijău a vorbit despre im
portanți unificării tineretului.Șah

In toate localitățile din jude
țeană Valea Jiului, se desfășoară 
„Concursul Popular de Șah" la 
care numărul de participanți a în
trecut așteptările.

S k i
Pe muntele Straja-Lupeni, la o 

înălțime de 1640 m., gruparea 
„Minerul" a organizat un con
curs de Skl de coborîre și sla
lom, la care au participat 83 
concurenți.

■ată rezultatele tehnice 

CuBORIRf A 

Băeți seniori
1, Petrovici Eduard 1,15", 2. 

Cioflica Simion 1,15", 3. Slavici 
Iosif 1,23",

) unturi Categ 1.
1. Bill Marcel 1,28", 2. Mi- 

hălțan Petru 1,34", 3- Belea Pe
tru 1,38".

Juniori Caleg. II
1. Guia Tiberiu 1,35", 2. Mo

rarii loan 1,36". 3. Szekup Ște
fan 1,39.

Pitici
1. Florea Florean 1,25", 2. 

Deak Francisc 1,25" 3. Batory 
Ervin 1,33"

Fete juniore
1. Gruber Rezalia 2,25 2. 

Farkaș lulia 3.09".

Fete senlore
1. Pollak LIrsula 2,23"

SLALOM
Băeți seniori
1. Biro Ladislau 23 ’2, 2. Sla

vici Iosif 23 , 3. Cioflica Simion 
29"2.

Juniori Categ. 1
1, Fidner Iosif 17"4, 2. Mo

rarii loan 18"4, 3. Guia Tibe
riu 19"3.

Pitici
1. Huszar Tiberiu 19' 3 2. Re- 

siga Mircea 28", 3. Kronovete 
Francisc 30"

Fete junioare
1. Gruber Rozalia 27 , Far

kaș lulia 42"

Fete Senioare
(în afară de concurs) 

1- Tezar Elisabeta 32" 1, 2.
Pollak LIrsula 45"2

• •
*

La Petroșeni a avut loc con
cursuri de patinaj, wollei-ball. și 
tenis de masă, cu care ocazie

Wolley-Bol
UNSR Combinata Valea Jluțul,

15 : 8, 15 : 12, 15 '

UNSR Cololan, Chehala, Sin- 
' r ‘urgea, 

A..oc.
COMB. V.-JIUuu... 

Crișan, Pop, 
Bârsan, 1 lândorean.

Tenis de masâ
In sala Sindicatului Mixt s'a 

disputat un match de tenis de 
masă, între echipele Viitorul din 
Petroșeni șl reprezentativa Sadu- 
Gorj. Viitorul din Petroșeni a 
câștigat cu categoricul scor de 
24: 4.

Potinoj
Pe patinoarul CFR, a avut loc 

un concurs de patinaj viteză, or- 
ganizat de Școala elementară. Au 
participat 21 concurenți.

lată rezultatele tehnice :

n Băeți 250 m.
1- Roff Mircea 1,06", 2. Că- 

lugăru Al-xe 1.0V7, 3. Onea
Mircea 1,08", 4. Pardoș Nicolae 
1,10" 5. Puică Dosin 1,11" 6. 
Borza Virgil 1 12".

Fete 250 m.
1. Kutasrh Gertr uda 1,13" 2 

Balomirl Orlanda 1,32".

Cum s’a deschis o școală de 
îndrumare a UFDR. la Ghelar și 
cum a fost privită de către eleve

La Ghelar a funcționat timp de 
10 zii’ o școală de îndrumare a U.i 
F.D.R, frecventată de 9 eleve.

Membrele U.F.D.R.-ului au pri. 
mii cu dragoste și entuziasm des
chiderea acestei școli.

Dându-și seama de însemnătatea 
acestor cursuri, elevele au căutat 
să-și însușească cu convingere con
ținutul tezelor. In tot timpul cursu
rilor a fost o atmosferă însufleți.ă

Executăm

ștampile
Adresați=vă la Adm. ziarului 

„Zori Noi" Petroșeni, strada 

Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33

l a împlinirea unui sfert de veac 
deii. moartea lui Lenin. a apărut în 
l.dilura l’M.R lucraiea ,,V. I l.e- 
nin Scurtă expunere a vieții
și ailivitații sale" care ilustrează 
viața șl lupta acestui gigant al o-

1 menirii, acestui conducător, dascăl 
și prieten al proletariatului.____

Născut la 1870 la Slmbrsc, el 
1 petrece anii copilăriei in mij

locul familiei sale de revoluționa!! 
De mic copil dovedește calități 
excepționale, seriozitate și o mare 
capacitate de aiumu'are a cumș'ii- 
țeor In 1887 intră la universitatea 
din Cazan, unde se afirma ca re_

' -țioiiar. fapt care ii atrage ur- 
a îndeaproape a Ohranei ța-* 

includerea din universit it<-, 
Iu. r obligatoriu în Samara, de

portare în Siberia, închisoare 
iată <ei pune la dispoziție guver
nul asupritor, guvernul țarist Dra
goste- caldă. încredere nețărmurită, 
admirație. — iată cu ce-1 încon
joară mund'orii înaintați

Chiar de a începutul activității sale 
Lenin a luplat sub s.eagul marxis
mului, pe care l-a folosit drept că
lăuză în toa e acțiunile s ile, dar nu 
numai atât, el a desvoltat marxis
mul în condiții c noi ale imperialis
mului ți ae revoluției proletare a- 
ducând în noua situați'? noi forme 
de organizare și luptă

Desvoltând una din tezele princi- 
pa’e ale marxismului și anume a- 
ceea a hegemoniei proletaria'ului în 
revoluția socialistă, cât și în revolu
ția burghezo-democralică, enunțată 
de Marx și Enge s, Leni t a e ab arat 
o învățătură bme închegată asu
pra rolu'ui conducător al proletaria
tului în revoluție și asupra aliați- 
Ior pro'clariatului în diferitele c- 
tape ale luptei de eliberare și de 
construire a socialismului. Desăvâr
șind învățătura asupra dicla'u ii pro
letariatului. Lenin arată, că pentru 
realizarea acesteia este necesară o 
slrânsă alianță cu țărănimea săracă, 
țărănime care găsește în clasa mun
citoare singurul sprijin în lupta sa 
împotriva exploatării. Desvoltând și

și s’a pu'ut constata un interes deo-i 
sebit din partea elevelor.

Dăm în câteva cuvinte impresiile 
prietenei Zamfir Ana, absolventă a 
cursurilor de îndrumare:

,.Abia acum îmi dau seama de 
lupla și munca dusă de femeile din 
întreaga lume și mai ales de lupta 
dusă de surorile noastre din U R. 
S S. Dcabia acum văd lupla femeilor 
luptătoare din țara noastră și dra- 

igostea ce o poartă față de femeile 
de'.a sate .pentru ridicarea nivelului 

Ilor cultural și politic. In urma aces-* 
tor cursuri am reușit șă cunosc și 
să ajut și eu la rezolvarea proble
melor atât de arzătoare pan ,u noi 

I mamele, problema păcii, pentru care 
ve :ina noastră dc'.a răsărit, U.R.S.S, 
duce lupta de zi cu zi pentru pa
cea tuturor popoarelor din lume.

Alături de celelalte prietene, ne 
luăm angajamentul ca nici o fe
meie cinstită din satul nostru să nu rămână 
fără dc a trece prin această școală 
de îndrumare, cire este un pas ho- 
tărît pe o treaptă mai sus a ni
velului cultural a tuturor femeilor 
din țara noastră. 

ducând mai ueparie învățătura inar- 
xi.lj, L.nin arata că iu epoca impe- 
ria is.nului în coudi.ille desvollărji 
i mga’e i prin saluri a cați'alismu- 
lui. este p. i ibdă victoria construirii 
sociafl-mului într’o singură țară.

Ci și M ,rx și Eu ea Lenin, a- 
ci'st marc gâm-llor, luptător ; I 
om de știință a ...ijul să îmbine -In 
mod genial soidisinnl științific cu 
acli i a tea revoluționară a clasei 
muncitoare In acest fel a Inț. Ies 
I enin să ducă lupla c ntra asup.i 
lorilor i a oportuni? ilor, cale 
con.li.uiau un mate pericol p ntru 
c'a.a muncitoare

Pentru organizaiea șl educarea ma 
sselor, el a elaborai și a luptat 
pentru crearea unui ziar politic pe 
întreaga Rusie, care trebuia să tic, 
și a fost : ,riu numai un popagan- 
dlst cote tiv. un agitator colectiv, d r 
și un organizator eoe.tiv" Din ,,'s- 
cra" (Scânteia) .aprinsă de Lenin 
izbucni mai târziu flacăra marcul 
incendiu revoluționar care mistui 
până în te.ne'n monarhii țaristă a 
nobililor și moșierilor, precum și 
puterea burghezi, i".

Clasei muncitoare îi trebur în 
fruntea sa un partid, a căiui teo
rie. lactkă ți s’rategie să c respundi 
exa t intereselor majori ă|ii și care 
să știe a condu e ina-sa In t >a'e îm
prejurările Raitidul Bolșevic, fău
rit de Lenin și Stalin a îndeplinit 
și îndeplineșle cu ș icces aceste sar
cini. ducând proletariatul dc pe s 
h.a parte a globului pămân'esc. din 
victorie in victorie. Sub conducerea 
lui Lenin și Sta'in Partidul Bi 1 
șei ic s’a puiuț orienta just în noua 
politică economica care a început în 
anul 1921. Lenin da o mare atenție 
industrializării și planifieărjj econo
miei naționale. El pune accentul pe 
necesilatea înființării unei industrij 
grele, pe necesitatea utilizării resur- 
scloi de energie electrică, in ge
neral pe făurirea un 1 industrii pu
ternice care să asigure independența 
staiu'ui. care să grăbească construi
rea socialismului.

Chestiunea puterii — spune Lenin 
— este chestiunea fundamentală a 
revoluției Și Lenin ne mai învață 
că nu-i suficientă luarea puterii, de
oarece burghezia rămâne încă mult 
timp mai pu ernică decât proletaria
tul care a răsturnat-o, Deaceea 
proletariatul are drept sarcină pilocipală de 
a lupta cu îndârjire pentru păstra- 
tea și conso'idarea puterii. Această 
lupta poae fi dusă cu succes numai 
in con.lițiuni e dictaturii proletariatu
lui, care este — după cum spune

30 colhozuri milionare în Valea 
Araratului din U. R. S. S.

Grădinarii și cultivatorii de 
bumbac din Valea-Araratului 
discută rezultatele muncit ob= 
ținute de ei în cursul anului 
trecut.

Colhozul >Artunian< din 
regiunea Arfașat, a îndeplinit 
înainte de termen planul cin
cinal de desvoltare a culturi-» 
lor industriale.

El a livrat Statului sute 
de tone de grâu, bumbac și 
struguri peste plan.

Veniturile acestui colhoz au 
atins 2 milioane ruble, iar 
colhoznicii au prim t pentru 
fiecare zi de lucru, în afară 
de grâne, struguri, fructe us
cate, brânză, unt, miere și 
alte produse, câte 20 de ruble 
de persoană.

Lenin ..dominația proletariatului 
asupra burgheziei . d aninați • tare 
se bucura de sim(«lia ș. -prijirtul 
pjjHjru.ui n.urni or și exploatat".

Lenin a înțeles necesitatea cne i> 
unei noi forme de slat sovie
tice care nu este altceva decât 
forma de stat a dictaturii proleta
riatului cea mai democratică for
ma dc guvernare, deoarece, — ..so
lie.ele sunt oig i i ațiile de ma s$ 
cele mai cuprin 'aluare ale prole
tariatului .. ele 1 numai ele cuprind 
pe toți munci.orii laia excepție". 
(Sta in)

Ridi.arec nivelului lullural și ma
terial al oamenilor munții și lichi
darea analfabetismului este uua din 
principa'ele probleme de care a fost 
preo. upat Lenin El spunea .,că un 
om fara știință de carte nu poate 
fa<e po'|ilica" Massele trebue să 
îmi-țe, sa învețe șl iar sa învețe"

..Știința" — spune Lenin — »
nu rămână la n ! Iile a moarta sau 
o vorba la inoila . Știința sa i rtr« in 
sănge'e nistru și in carata noastră, 
să dețină pe de-a’ntregul și cu »- 
di-varal un clement comțxjnent a) 
lieții 11 lastre de toate zilele"

Alunei când din cauza nzistențrj 
opuse politicii partidului si a încer
cării ce subminare dc către duș
manii Ire urați în sânul partidului 
s’a impus imeJida sa verificare și 
curățire de tot ce eia putred. I e- 
nln a atras a enția ca pe viitor pri
mirea in partid să «e faci cu mai 
multă grijă, deoarece dușm inul Li
ceana prin ori e mijloace sa sfă
râme unitatea par idu ui, să lipseas
că proletariatul de s-ati 1 sau najor 
și a. tic] sî-l poata asupri

In toată uriașa sa aclivi:ațe Le
nin a fjsl ajutat de Stalin care, c* 
nimeni altul a știut, după m ano 
lui lenin să cmdaca milioanele de 
muncitori și țarani din victorie in 
vic’orie

Partidul Mun il iese Român fo
losește drept călăuză în artiviiaț. a- 
sa marcată inviți ura marxist-1.ni- 
nist-sta'inis‘ă și experiența marelui 
Partid Bolșevi Pen ru cunoașterea 
acestei învățătuii și exy riente ne 
revine sarcina să studiem operele 
clasicilor marxism-leninismului să 1 
studiem pe Ler.in. să învățăm din 
bogata experiență a P C. (b) al 
Uniunii Sovietice azi, m i mult ca 
niciodată căci in țara noastrs în 
condiții e di.laturii pcktariatului,' 
am tre ut la cons ruirca socia'Kmului 
și rea'ilatea ne confirmă în fiecare 
zi justețea învățăturii 'ui Lenin, ma
rele geniu al omenirii.

In cursul anului trecut col
hozul a construit o bae pu
blică și o centrală electrică.

Din ședințele în care s'a 
făcut bilanțul activității anuale 
a tuturor colhozurilor din re
giune, rezultă o creștere con
siderabilă a veniturilor.

In colhozul »Stroiteli< ve
nitul cooperatist a atins 3 mi
lioane, iar în colhozul >Sverd- 
lov, 6 milioane.

Intre colhozurile din Valea- 
Araratului se află în prezent 
30 de colhozuri care au rea
lizat un milion de ruble venit.

Acum un an, în această 
regiune existau numai 18 col
hozuri milionare.
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DIN CÂMPUL MUNCII Sub semnul unei largi participări a masselor 
de muncitori, într'un cadru sărbătoresc

In luna Ianuarie 

tlumsi! ntliipi! di> muncitori dela oreparalia 
„Vasile iuta" din lupeni, au iliiiniil însemnate 

deșiri de un

In Valea Jiului și la 1. S. S. Hunedoara desfășurarea 
alegerilor sindicale continuă

La Lonea și Vulcan au fost alese comitetele sindicale

In cadru! întrecerilor sccialis'e 
organizate pentru realizarea ți de
pășirea Planului Economic de Stat, 
in cursul tunel Ianuarie muncito
rii preparatei »Vasile l.uca* din 
Lupeni au obținut Inimoase de. 
pășiri de norme

Astfel, echipa iov Trus- Victor, 
lucrând la coniecponart a con
strucției pentru sitele W.DG de 
10 mm. a obținut o d.paș.ie de 
normă de 125%.

De curând a început conslrui- 
rea a trei site W. D G. dintre 
care una va fi pusă în funcțiune 
până la data de 1 Martie. Aceste 
site vor aduce un mare avantaj 
la spălarea cărbunelui brut

Pentru confecționarea lor lu
crează următori tov, Crânciova 
loan Dcmian Sclomon, Mdiădă

La 164 de ani dela uciderea 
lui Horia

(Urmare din pag. I.a) 
.toamna lui 1871. di i Mesteacăn 
rno,ii sau re.ărsal puhoi. Răscoală a 
cuprins toate satele Munților Apu
seni Horia, care demult nu mai 
credea în promisiunile împărătești 
îi ducea ia lupta împotriva grofilor 
care-i asupreau. In 6 Noemb ie c a- 
tacată ce.alea Deva. Rastoala lua pro 
porții — moții obțineau noui vic
torii.

îngroziți de victoriile moților 
.grofi căulau un mijloc de a șăbi 
avânlul răseulaților pană la veni
rea oștilor promise de împărat. Per
fida cursă a fost armistițiul pe care 
Crișan a acceptat să-l închee Ia 
Tibru.

Armata r.er.regătită, a pu.ut u or 
să fie înfrântă de oștite împără
tești Mai târziu, în pădurea Sco- 
răcelului în 27 Decembrie, prin tră
dare, capii revoluției ascunși de oa
menii împăratului și grofilor au fest 
•prinși de oștenii craiului și duși în 
închisori c din cetatea Bălgradului 
Alba fulia de azi.

Nicula Ursu din Aibac — Horia 
cum îl numeau tovarășii lui de luptă 
ți suferință, cel care în fruntea mo

Alegerile sindicale - prilej de noui angaja
mente pentru oamenii muncii

_____ nJrmare din pag. I-a)

mai scurt, în condițiuni bune ți cu 
«conomii de materiale. La depoul C. 
F.R. Simeria. echipele de mec iniei și 
fochiști depe 14 locomotive au por
nit la întreceri. în care și-au propus 
ca obiectiv: economie de combus
tibil, mai puține reparații, reduce- 
Tea întârzieri or pe linie, și buna 
întreținere a locomotivelor.

La uzinele ISS Hunedoara și „Vic- 
torla”-CăIan. la minele de fier din 
Gheiar și Te’iuc, la minele de aur 
din Munții Apuseni și în alte între
prinderi nu puțini au fost muncito
rii care s’au angajat să muncească cu 
•o produclivita e ridicată, cu economii

Prin luarea acestor angajamente,' 
oamenii muncii și au luat sarcina 
de a produce peste program Dar 
pentru a-și îndeplini aceste sarcini 
de onoare, muncitorii trebuesc spri
jiniți puternic, sprijin ce trebue să 
fie o preocupare de căpetenie a no- 
uilor organe sindicale.

Lazăr, Srcga loan, Sălăgeanu 
loan, Dragomir loan, Czder Ca- 
rol. Matronici loan și Popa A- 
lexandru care, după postul nor
mal, prestează în fiecare zi ore 
voluntare pentru ca aceste site 
să fie puse cât mai repede în 
iuncțmne.

Deasemcne, echipele tov Bul- 
zan f'lorra și Firii eseu Simion, 
lucrând la manevrarea vagenete- 
lor dela mina Uricanl la prepara- 
ția I upeni, au depășit norma cu 
100%

Echipa tov. Rozner Artin și 
Bâibulescu loan care lucrează la 
revizia generală și repararea lo
comotivei i\r. 1780 a depășit 
norma cu 58%

R. ALBU, coresp.

ților s’a ridicat împotriva asupririi 
jgrofilor a fost condamnat la moartei 
de oamenii împăratului și ai grofilor (

La 15 Februarie, acam 164 de anii 
la Alba luth, Horia a fost tras pe, 
roată, pe buze cu cuvintele: „mor 
pe itru popor”. Așa ni-l arată cro
nicarii vremii și așa-l cunoaște is
toria : ca un răsculat împotriva asu
pririi, răsculat pentru pământ și li
bertate.

Lupta lui Horia a avut rezultate 
Nu toate cele pe care le vroiau ță
ranii Moșiile grofilor n’au fost îm
părțite țăranilor dar și ei și-au câș
tigat dreptul de a merge pe o 
moșie pe alt: iobăgia s’a desființat.

Lupta lui Horia și.a găsit desă
vârșirea de-abia acum când prin 
lupta clasei muncitoare condusă de 
Partid, moșii e au fost împărțite ță
ranilor. și-a găsit de-abia acum ie 
desăvârșirea in lupta hotărîiă pe 
care întregul popor muncitor o duce 
pentru așezarea pe noi baze a sa- 
lu ui, pentru lichidarea totală a ex
ploatării dela sate, creini o viațl a. a 
cum încă ne precis și o închipuiau 
cei adunați sub steagul marelui lup
tător social

Pe lângă sarcinile ce 1 ■ revin în 
supravegherea respectării contracte
lor colc.live, ce vor fi încheiate în 
curând, pe lângă grija pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, pen
tru ridicarea nivelului cultural, p li- 
tic și de viață al muncitorilor or
ganele sindicale au sarcina de a or
ganiza întreceri socialiste de tip su
perior, dea om la om, de a reor
ganiza schimbul de experiență șl de 
a se îngriji ca munca să nu sufere 
din lipsă de materii prime, aju- 
tându-i astfel să-și îndeplinească an
gajamentele luate.

Grupele, secțiile și comitetele sin- 
di.a e, îndrumate de org. de Parti J. 
trebue să fie principalul mijloc dd 
mobi.izarc a masselor de muncitori 
în lupta pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cadrul Planu
lui, constituind astfel un factor de 
seamă în grăbirea drumului nos
tru spre socialism.

alegeți deplinilii Vaca Jiului ptiinele 
pentru Comitetele sindicale au avut 
loc Duminică 13 Februarie, li lă
țiră șl Vulcan,

La Lunea alegerile comitetului 
bindl al au avut loc In prezența unei 
largi participări a minerilor și a 
mumlloiilor de toate categoriile ai 
exploatării carbonifere Jieț l onea

După formarea prezidiului adu
nării în care au fost aleși delega 
Iii P MR . delegatul C.G.M și al 
Consiliului Sindi.al Județean Valea 
Jiului precum și fruntași li pro- 
dlt ție ca Iov. Uliich Ștefan. Deak 
Ventz.el. Stallnger losif v chiul c i- 
mltet sindical și-a făcut rapidul 
de activitate dela alegerea 1 ii până 
in piezcnl, în spirit critic și auto
critic

Referindu.se la activitatea de până 
acum, numeioși muncitori au aralat 
printre altele că vechiul corni et sin
dical nu a dat atenția cuvenita tine
retului, nu a luptat îndeajuns pentru 
construcția unei băi pentru mineri

Tov. Ulricli Ștefan a criticat mun
citorii icntrucă nu au sprijinit co
mitetul sindical ca acea a să-și poa'â 
îndeplini sarcinile ce-i reveneau j

Trccându-.c la alegerea ti rului ca- , 
milet într’un cadru de entuziasm, i 
au fosl aleși fruntași in producție ca [' 
Deak Ventz.el, Stoic siu loan, ele | 
iar în comisia de asigurări sociale I 
au fosl a'e:i dea emenea tovrra i. 
fruntași în produ ție și ca'C se b i-tjj 
cură de încredere ca t >v. Kop.ețin^' 
Vasile și alții.

In numele noului Comitet Sindi
cal, tov Kamelinski și-a luat anga
jamentul de a munci cu hotărîre 
ixinlru a face față cu succes sarci
nilor de onoare și de mare răspun
dere ce le revin prin alegerea lor 
in comitetul sindical.

Apoi, numeroși muncitori și-au luat 
angajamentul de a sprijini noul Co
mitet Sindical în lupta pentru în
deplinirea programelor de produc
ție și a ridicării nivelului cultur.il 
și de viață al muncitorilor.

Șeful de grupă Stânga Vaier și-a 
luat angajamentul de a depăși zil
nic norma cu 50 la suta tov Ulii h 
Ștefan, șeful unei grupe care de 
aproape 10 zile extrage cărbune in 
conlu! programu'ui de pe luna Mar
tie, și.a luat angajamentul de a în

Progresul electrificării sătești din URSS 
în anul 1948

(Urmare din pag l-a)_____

drceleclrice. Forța motrice a uzine
lor electrice din Bi.Iorusia este de* 
două ori inai mire decât înaintea 
războiului.

Guvernul s ivielic sprijină colhozu
rile în opera lor de el ctiificare, 
acordându-le credite mari pe termen 
lung

Specia i-iii cei mai buni fie proec-* 
le'e. iar muncitorii și tehnici.nii djn 
uzine ri fabrici ajută pe c Ihoznici 
la construirea cen r celor elec rice. Ei 
conslruc c în afara programului tur
bine. transformatoare, gen ratoare, 
et necesare uzinelor electrice să
tești In special uzinele .Stalin”, 
,.Ciocanul ți Secera”, , Izolator” și 
a din Moscova au a utat mult colho
zurilor din regiunea Moscovei. t< t 
așa muncitorii și tehnicienii djn 
Sverdlovsk. Nijni.Taghil au aj itaf 
colhoznici'or din R S.S. Kazahă la 
construcția a 100 centrale hidro-elc- 
tri e săteș i Acest aiutor est • o pil
dă slră'.u ită a ’egă urii strânse din
tre orașul socialist și satul col'ioz- 
nic

,,Noi vom cleclrifica toată Rusia, 
atât cea industrială cât și cea agri
colă” a spus V I. Lcnin, iar po
porul sovietic condus de I.V. Stalin

saicinile ce i revin în că
drul I* anului cri trei luni în iute de 
termen precum șl de a ajuta ați 
tovarăși de muncă puitru a dev n| 
Iruntași in producție

Tov. Sloicesiu Va-i e șeful ii i 1 
echipe fiuntașe din grupa tov. Ul- 
rich Ștefan în vârsta de 19 arii, 
și-a Iu al ariga /mierii ui de a li și ; e 
mai depui Ic fruntaș în producție și 
de a împărtăși și altora cxpcipnța 
sa in muncă.

In incheere adunarea a v Ut o n- 
Zoluție In care comî'etul sindici 
minerii, inun ilnrii dea supiafață i 
din atei ie precum șl t luiicirnii 
și.au luat anga amen ut de a lup.ta 
cu triata taria (x n ru îndepintoa 
l’janu.ui, ț-eiilru a ridica ren al.i,l a- 
tc.i Intrej rindeiii

La Vulcan, Iri cadrul unei adu
nări generale a muncitorilor di la 
uzina electrică Intr’o atmosferă Iii- 
suf ețita a fest aks comitete 1 sin
dical.

In noul corni et au fost aleși i i in
tre a ții tov. Vtnțan Alexandru, Lau- 
rean Miltai Peter Anton, Boicati Via 
dlslov. Boar Petre, ele.

După a'cgere, nimeriși mum itorj 
și-au luat angajamentul de a spri
jini noul comitet, de a munci cu c'aip 
pentru o producție mai mare și d 
calitate cu economii de mal riale

Lai. S. S. Hunedoara
La uzinele I.S.S. tlumdiara ali

Si îmbunătățim gazetele de perete 

O vizită pela câteva gazete de 
perete din Pelroșeni

d.'rrnare din pag. I-»)

ca. noul, ca de cxempîu tăierea p'.a- 
cllor idia fara a utiliza ^cuțite 
spe Jale.

Dacă gazetele sccțiil r reușesc in- 
Ir’o bună măsura sa trateze pro
blemele 1 gate de locul de muncit, 
ce c Irei gazete |>rincipale — a S n- 
dkalului. A.R.LUS. și U T.M. — 
nu reușesc decât puțin sa refl< ele 
situația locala, — în afara de arti
colul in care se arata concret felul 
în care sunt sti.nu ați inovatorii, pre
cum și sarcinile ce le revin i.io- 

realizează cu succes viziunea pro
fetică a lui Lenin

Colhoznicii folosesc ene gia elec
trică din ce in ce mai mut. ii rro- 
du.ție Atâ ea mașini de treera . ma
șini pentru pregătirea nutritului etc 
funcționează elect ir. incât astazi in 
satele sovietice, profesia de electto- 
lehnician a devenit la fel de răs
pândita ca și aceea de tractorist sau 
mecanic

Prime'e exp liențe cu tr-ct •; r e- 
le.lrice au dat reZ.ulate bjne și se 
vor construi în serie incfâid oin 
1949

Mulțumită nouilor centrale hidro- 
e'eclrice, colhozurile au instalat in 
1948. 71'3 noui posturi de radio și 
au iniiodus peste 52 000 aparate de 
radio

Rețeaua radiofonică va fi mu t ex
tinsă, in cursul anului 1949. în sa
tele din regiunea Gorki Molotov, 
Leningrad. RS.S. Armeană și iit 
multe alte regiuni și republici ale 
Uniunii Sovietice Pianul pe 1949 țarc 
vede lucrări și mai ample

Electrificarea duce Ia un mare a1 
vânt al agriculturii socialis e și la 
lichidarea deosebirilor dintre oraș și 
sat, marcând astfel un pas însemnat* 
spic comunism.

geiile sindicale au început J i «ă- 
mineața. Ele s’au desfășurat p sec
ții in lia e.e iii tu rci r iu.p debita 
c.i lozinci

La efectuarea schlmbuiLl- r mua- 
cltoiii întruni i in ședințe cunune, 
au chibzuit îndelung șl au ales ca 
re.ponsabi i de grupe sindicale și a- 
slgurări sociale pc tovărășii < vi
de,ițlați in muncă Nouii rcspoi să
lii i șt.au luat angajamentul d a 
munci din rasjHileri pentru a uuce 
la îndeplinire sarcinii ce le r VjB 
in munca lor de viitor

La o'e aria Siemens Martin n.tin- 
rliorii ..lunați țe platforma cup o .- 
ie o. J.au ales ca rec >ikal>il de 
gi U| a j v t -v A bu i iile,agile, care 
e ste un vejii hi| taior p litru inte
re.ce muncit iiimti și liuniaș in ț ro
di» ție ca responsabil țienlru a i- 
guran e sociale a fost ale» in ura i- 
niila'e tov. Bccheș Andrei

In secția lamin are la Încetar ă 
lucrului, muncitorii au .Ies nspin- 
sabil de grupă p»e tov. Urzică Vio
lei iar ca responsabil cu asigurările 
soilae pe tov «jheorghe Simian.

Și la ce elalte se.ții .,]e uzimi. mun- 
litorii au ales printre alții pe p v. 
la b ludovi Munleanu Nlc lae 
Vințan Nicolae șt Li.a Nicolae.

In întreaga uzină prei um și la mi
nele de ticr v.in (jhelar, ol gerilo 
continui.

valorilor de a tace cunoscute tuturor 
metodele lor de munca

De-igur prin înființarea unei ga
zele comune care sa uneasci foițele 
.imprajtla c, la A.C.P. va pu <_a «is
ta o gazeta principala puternt a și 
de un real sprijin pentru t .ți mun
citorii.

a
Gazeta de perete a org. de Par

tid C F.R a reu-it deaScment -4 
fie o gazetă buna, prin modul cen- 
cret in care tratează pjrcbkmelr le
gale de realizările muncitorimii ce
feriste. In articole mobilizatoare *- 
rată realizaiile și sarcinile munci
torilor dela Dejxml C.F.R. P. tro- 
șeni.

Ziarul mai conține și articole de 
felul: A vorbi de 1 eologie in-
seamnâ a gândi la starea care că
lăuzește pwporul la cictoiii.. ec 

| Ori. cu un conținut ge.icral el îi 
. cct mai bun caz nu sprjn ni:n:.. 
1 De mu te ori asemene a ani. le ne- 
i documentate, fără o linie precisă șj 

o ideie bine cri-Lalizata. nu fac de- 
i cât sa strecoare confuzii în ,an- 
i duriîe cititorilor. De aceia vie. pe 

viilor, trehuesc evitate spre a na se 
obține prin ele un efej contrar in-

1 tervenției autorului
$i in sfârșit im aspect negativ î| 

psoa'e cors i i i g zv a de s. ada a
I org. Județene U.F.D.R.
j Sa luăm un singur exemplu In 
1 Valea jiului s’au făcut o s ic de 

imporlan c realizări in ceeacc pri- 
| vește ocrotirea mim 1 și c pi 'lui 
| Cu loa c acestei, articolul care a. o -• 
1 deaza această temi, nu c nține de

cât date vagi cu totul nelegațe de 
loc mai muj nip.e liztnci Ș tvate 
articolele suferă de nelocalizare, lip
sind gazeta de prea mult interes

Colectivele redacționale, in u mi 
reorganizării, vor trebui să dacj 
o muncă intensă, vor trebui ca, li
chidând scăderile de care suferă a- 
cum gazetele, să desvolte realizările 
ridicând intr’adevăr gazetele de pe
rele la un nivel de agitator comu
nist de massă. i

Referindu.se
cultur.il
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Pentru ședința viitoare a Consiliului de Securitate 

Reprezentantul sovietic Malik, a 
cerut înscrierea problemei numirii 

unui nou guvernator pentru 
teritorul liber Triest

Uriașa manifestație la Paris cu prilejul 
sărbătoririi celei de aXV-a aniversări a 

victoriei muncitorilor francezi
NEW-yORK, 14 (Rador) 

Secretariatul Națiunilor Unite 
a publicat o scrisoare a re
prezentantului sovietic, Malik, 
adresată președintelui Consi
liului de Securitate în care a- 
cesta cere înscrierea problemei 
numirii unui nou guvernator 
pentru Teritoriul Liber Triest,

O patrulă bulgară de grănicri atacată 
de soldații monarho-fasciști greci. 

Ministrul de Externe al Bulgariei a protestat la ONU.
NEW.yORK, 14 (Rador) 

Secretariatul ONU.-lui a a- 
nunjat că ministrul de Externe 
al Bulgariei, Kolarov, a adus 
la cunoștința lui Trygve Lie, 
secretarul general al O.N.U. 
că în ziua de 29 lanuaiie,

Partidul Comunist Mi xican a făcut apel 
la toate forțele progresiste pentru a se 
uni în lupta împotriva pericolului fascist

NEW-yORK, 14 (Rador) 
Ziarul La Voz de Mexico a 
publicat declarația Partidului 
Comunist Mexican, în care 
acesta face apel la toate for
țele progresiste pentru a se 
uni în lupta împotriva perico
lului fascist în Mexico.

Referindu-se la ultimele lo
vituri de stat reacționare din 
America Latină, Partidul Co
munist Mexican declară, că 
experiența Republicii Peru, a 
Venezueiei, Paraguayului și a 
altor țări, dovedește, că for
țele reacționare legate de im-

ȘTIRI 
SCURTE

SHENSI DE NORD, 14 
<Rador). — Agenția China 
Nouă transmite, că forțele 
populare chineze au eliberat 
orașul Tunceng din provincia 
Anhuei, la 50 km. nord de 
Nanking, port pe yangtse.

•

France Presse anunță, că 
toate transporturile colective 
au încetat să funcționeze Vi
neri dimineața la Philadelphia 
în urma grevei a 11.000 de 
funcționari cari au cerut spo
irea salariilor. 

pe ordinea de zi a viitoarei 
ședințe a Consiliului de Secu
ritate.

Această ședință, care va 
avea loc la 14 Februarie, va 
discuta și problema primirii 
Republicii Populare Democrate 
Coreene în sânul Organizației 
Națiunilor Unite.

soldaț’i greciau atacat o patrulă 
bulgară de grăniceri în apro
pierea satului Slaveva.

Kolarov a protestat în nu
mele guvernului bulgar, împo
triva acestei noui provocări 
grecești.

perialiști și de Statele Unite 
subminează forțele patriotice, 
atacând mai întâi mișcarea 
muncitorească, pentru a lichida 
cuceririle democrate prin lovi
turi de Stat.

In t>mp ce în zonele occidentale ale Austriei 
este permisă activitatea organizațiilor neofasciste 

Transformarea Ligii democrate austriace intr’un 
partid politic întâmpina rezistența din partea 

reprezentanților puterilor occidentale
VIENA. 14 (Rador). La 11 Fe

bruarie, consiliul aliat pentru Austria 
a reluat în discuție problema trans
formării ligii democrate austriece 
intr’un partid politic.

Ținând seamă de faptul că pro
gramul acestei ligi nu contravine 
hotărîrii consiliului aliat cu privire 
la partidele democratice, reprezen
tantul sovietic, generalul Kurasov. 
a propus să se acorde acestei ligi 
autorizație de a-și continua activi
tatea pe teritorul Austriei ca partid 
politic.

Reprezentanții puterilor occiden
tale sau opus acestei propuneri.

In acelaș timp, după cum a ob
servat reprezentantul sovietic, în 
zonele occidentale ale Austriei este 
permisă activitatea a lot felul de 
organizații neofasciste, ca de exem
plu .Uniunea independenților’ din 
Sulzburg.

Discuțiile cu p’ivire la problema 
acordării statutului de partid, ligii 
democrate, nu au dus la nici un 
rezultat.

In aceiași ședință, consiLul aliat

PARIS, 14 <Rador.> — In 
ziua de 13 Februarie a avut 
loc la Paris o uriașă manifes
tație care a durat aproape trei 
ore pentru sărbătorirea celei 
de a cincisprezec ea aniversări a 
victoriei muncitorilor francezi 
asupra rebelilor fasciști, care 
în Februarie 1934 au încercat 
să dea în Franța o lovitură 
de stat fascistă.

Organizațiile Partidului Co
munist din districtele și subur
biile Parisului, Partidul Socia
list Unitar, Organizația luptă
torilor pentru pace și libertate, 
Confederația Generală a Mun
cii, Asociația Femeilor Fran
ceze, numeroase organizații ale 
mișcării de rezistență și ale 
veteranilor de război, precum 
și numeroase altele, au mani
festat pe străzile orașului vo
ința și hotărîrea lor de a lupta 
pentru pace, împotriva ațâță
torilor la război, pentru Inde
pendența națională a țării, 
pentru revendicările vitale ale 
poporului muncitor pentru pa
cea în Vietnam, pentru am
nistierea minerilor care zac în 
închisori.

Manifestanții purtau stea
guri roșii și pancarte pe care 
erau scrise lozincile: >Franuezii 
nu vor lupta niciodată împo
triva l Iniunii Sovietice*; >Jos 
cu planul Atlanticului!* »Jos 
cu planul Marshall, planul sil-

a examinat chestiunea ziarului 
„FREIE STIMMEN", care apare la 
Linz — zona de ocupație ameri
cană.

Reprezentantul sovietic a propus 
ca ziarul „FREIE STIMMEN" să 
fie suprimat subliniind că per
sonalul său redacțional cuprinde 
propagandiști și naziști dela ziarul 
.ALPENLAmDISCHER heimat- 
RUF", interzis anterior de consiliul 
aliat și că nu există nici un fel de 
motive pentru a presupune că după 
o întrerupere de o lună acest birou 
redacțional își va începe activitatea 
intr’un spirit democratic.

Nici in această chestiune nu s a 
putut ajunge la un rezultat.

Consiliul aliat a hotărît să pro
pună guvernului austriac de a îna
poia celorlalte țări locomotivele și 
materialul r1 hnt avariat în cursul 
războiului și care se află în pre
zent pe teritoriul austriac. La rândul 
ei. Austria va avea dreptul să pri
mească materialul rulant avariat 
care îi aparține și care in mo
mentul de față se află în alte ță-i. 

niciei și pregătirii războiului1* 
>C(rem amnistierea mineri
lor!*

♦ Trăiască Uniunea Sovie
tică, marele bastion al păcii 
din lumeajjîntreagă! Mulțumim 
marelui Stalin pentrucă apără 
pacea !<

Sute de mii de inanifestanți

Continua înrăutățire a condițiunilor 
de trai ale oamenilor muncii din 

Franța, o consecință a politicii 
reacționare dusă de guvernul francez

PARIS, 14 (Rador). Co
municatul publicat după șe
dința comisiei administrative a 
Confederației Generale a Mun
cii din Franța declară că po
litica reacționară a guvernului 
francez a provocat înrăutăți
rea condițiunilor de trai pen
tru oamenii muncii.

Comisia administrativă cere 
din nou majorarea salariilor 
și stabilirea unui minimum de 
trai și face apel la toți oa
menii muncii pentru a sprijini 
activ pe muncitorii în grevă, 
în scopul satisfacerii acestor 
revendicări.

Comisia a aprobat în totul 
hotărîrile luate de majoritatea 
Biroului Executiv FSM. și 
hotărîrile Comitetului Execu
tiv al FSM. de către repre
zentanții Consiliului Sindica-

Japonia se îndepărtează 
din ce în ce mai mult de 

democrație 
sci ie ziarul Shensao, comentând formarea noului cabinet

SHANGHAI, 14 (Rador)
In legătură cu prespectiva de 
a forma un nou cabinet japo
nez în frunte cu yoshida, 
ziarul »Shensao« comentează 
că Japonia se îndepărtează din 
ce în ce mai mult de demo
crație,

Fără îndoială, noul guvern 
va intensifica exploatarea oa
menilor muncii și va căuta să

Extindrea grevei muncitorilor din 
industria aeronautică engleză

Peste 5000 muncitori dela 
fabricile de avioane din Deha- 

1 villand dm Anglia au declarat 
greve în semn de solidaritate 
cu cei 1500 greviști dela alte 
secții ale acelorași fabrici.

I Greva a început la 10 Ia- 

salutați de multe alte mii de 
cetățeni, de-alun^ul drumului 
dela piața Bastiliei până la 
piața Republicii, au arătat în 
mod elocvent voința lor de 
nesdruncinat de a lupta uniți 
pentru pace trainică și de
mocrată, împotriva ațâțătorilor 
la război imperialiști!

telor Britanice, ai C I O. și 
ai sindicatelor olandeze și 
condamnă cu energie atitudi
nea acelora care caută să dis
trugă unitatea internațională a 
muncitorilor.

Comisia cere tuturor mem
brilor sindicatelor să lupre 
pentru strângerea într'un fronl 
unic antimililarist a tuturor 
celor ceun mai presus de orice 
apărarea păcii, împotriva ațâ
țătorilor la războiu.

Comisia administrativă a 
hotărît să transmită spre exa
minare Comitetului Național 
al Confederației Generale a 
Muncii, programul de luptă al 
tuturor francezilor progresiști, 
pentru apărarea libertăților re
publicane și democrate și pen
tru amnsitierea minerilor.

lovească în elementele de stân
ga. El va îndeplini supus, di
rectivele lui Mac Arthur.

Principiile fundamentale ale 
declarației dela Potsdam sunt 
distruse. Orice înrăutățire a 
situației din Japonia va avea 
consecințe serioase pentru în
treg Extremul Orient, scrie în 
încheiere ziarul »Shensao*.

nuarie, atunci când un mun
citor a fost concediat.

La fabricile de avioane din 
Fartsnaguth, 250 de munci
tori au întrerupt lucrul în semn 
de solidaritate cu muncitorii 
dela Dehavilland.
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