
Din rxperienta comisiilor de întreceri

Cum au fost activizate 
întrecerile socialiste la 

mina Petriia

74 muncitori ceferiști, fruntași în pro- 
ductiedin Valea Jiului, aufostpremiați

Zilele trecute, iu prezența dvle- 
gațiloi org. P.M R , ui indicatului 
C.F.R. fi a Celegaților administra
ției, a avut luc premierea cu bani 
și bo anei, a 71 muncitori fruntaș In 
producte clin diferite unități C F.R. 
clin Valea Jiului.

Mecanicilor și fochîșlilor de loco
motive. care au realizat economii în
seninate de combustibil și ul i ci 
Alitnpescu Grlgoraș și Nesko De/J 
deriu. inovatorilor ca tânărul Po- 
pescu Nicolae. muncitorilor de frunte 
ca Oanci l.nzăr și Bejeuar Vaiile 
dela întreținerea liniilor ferate, ra 
ționalizaloi ilor ca lacobovici Prun
cise depe șantierul llumbești-Live- 
zeni și alții, in aplauzele mulțimii, 
li s’au înmânat premiile.

Deasenieni un alt număr de mun
citori distinși în munca sindicali au 
fost premiali cu cârti

Du|xi înmânarea premiilor, munci
torii evidențiațl precum și dintre cei
lalți și.au luat angajamentul să de. 
pună eforturi și mal mari pentru ca 
In viilor să obțină succese și mai 
frumoase în muncă.

♦
Datorită unei bune organizări a 

muncii precum și faptului că mun

împotriva agresiunii, pentru pace
și securitate internațională*)

ca de lămurire a fost dusă dela om 
la om muncitorii C I R.-i-ti din Pe. 
troșani au avut frumoase realizări în 
muncă in luna f i b uarie

Astfel la atelierul de z mă CER. 
Petroșani echipele tov. Turdăș n Ni 
colac Pcltu, Su-.au loan, Simion Ni
colae și țața Petru, au reușit s.’r re
pare în decada l-a a lunei librtn- 
rie IUI vagoane din cele 108 câte 
au fost programate (-c- Întreaga lu
nă, depățind deci norma m 85,70,'o

In plasa Hațeg s’au con
stitui! 13 cămine culturale

In p'aa Hațeg s’au constitui'. ț âuă 
în prezent un număr de 13 cămine 
cultura e. Rolul imens pe care-1 joa
ca aceste cămine în acțiunea de ri
dicare necontenită a nivelului cul
tural al țărănimii, este destul de 
cunoscut.

Subliniem faptul că unele dintre 
aceste așezăminte de cultură și au 
formal deja echipe artistice cultu
rale. In rândul acestora se află că-

Acordi'l cuntercia dintre 
Cehoslovacia șl R.P R. a 
fosi aprobat db Comitetul 
pentru Afacerile strane 
al Adunării naționale 

CEHOSLOVACI:
PRAG A, 16 (Rddor). - 

Comirerul pentru Afacerile 
Străine al Adunării Naționale 
Cehoslovace a aprobat Marți 
acordul comercial provizoriu 
dintre Cehoslovacia și Repu
blica Popular. R rmână, sem 
nat în Iul e 1948

minele culturali din: T t ști Sub 
cetate și Silvașul Infcii r.

Pentru activitatea d< r bila pe 
care au depus-o, urmălo. rele cămine 
culturale au fost înzestrate cu apa
rate de radio; Strei — ■ «Angioigiii, 
Sântămarii șl Hațeg

N cu Sbuchea
coresp.

In luna Ianuarie mi,o rii dm P - 
Irlla au depășit ța yumul de . 
dui(ie cu 16 la sula întinând < 1 
lalle i-.pluataii din Vai a Jiului In 
rur?ul lumi 1-brunii. mirii rii din 
Petrila si mențin t it . i tiunti cu 
o de, a ile de |rugian d 9 li sulă 

Pana in luna Ianuarie, cxpl alar, a 
Petrila n’a întrecut dcc.d in rilitj 
luni celelalte exploatai!, siluaadu-se 
mai mult in l,.c 1 doi Ikipa 1 Ia
nuarie efortuiile in tuuiaa au f-T 
intensificate, se lucrează mal >rga- 
niz.al se folosesc metode Boul de 
munca tar succesele in realizarea > r 
depi-ii a Plănuit1 suni t I mul 
mari

1 aplul ca ui < ii din Pit >11 au 
obfinul succese în muncă, se dat - 
rcjti- și cmi.ici d întrec, ri dur 
cme aia uri de reprezentanții P M.17, 
ți ai -indl.aiului lac parte tehni
cieni de frunte ta mg l >p iș Șirbaii 
țjefi de grupe fruntașe ca Pop I U- 
doiic. Gheorghe Glieurgh? Kudrri a 
Emil, Gândea NicU.ie, >tc și coe 
a Întreprins o scrie de acțiuni r d- 
nice

La îmepulul lunei lanuaii, comi
sia de ini eci-ri a organizat consfă
tuiri iu,re șefii de grup tilmiii nj 
și condu, ere a mimi in care a 7 st 
f ie'u ral j gramul de pr Iu. ta p 
întreaga mina -i ap u repartizat 
pU ^Coloare, pe grupe șl pr citiîp'

Apoi au fost organizate consfă
tuiri țe grupe în .arc s’au anali
zai peisibi'itațilc reale de lucru duț a 
care In cadrul un. i • dinți 1, cne 
au participii tehnicieni. șefi de gru- 
|C -T Mineri s’a arat it i nj rianți 
intre c rilor «ixla'istc în muncă p n- 
tru îndeplinirea prevederilor Ptanu-1 
lui.

Nu au fost neglijate nici lucră- 
li'e de pregătire, <a in.i nl.iri cu ga
lerii fu piatră și cârti un e siptt,. de 
■triluri și ci -hideri de nord ah»- 
tațe, lucrări c»re condiționează ex
ploatat» iu bune condițiuni a stra
turilor de cărbune. Grupelor ca^e lu
crează la astfel dc lucrări Ii »'au re
partizat programele de mumă orea- 
nizându.se tot odată întreceri so
ciali-le între ele; nr faptul ca In 
luna Ianuarie programul lucrării, r 
de pregătire a fiet dețsișit cu peste 
'30 la sută, este un rod al muncii de 
organizare depusă de comi’ia de În
treceri.

Cornița le inii- cri. ari acum un 
birou unde gn.ț'.ek d- i’i.
pilir.. la iiiticii.i ii.chi le eon
ii a, ,1c in re < Ic A , meu i c n- 
Iracte au l.st in h< i:’i pa. a a uin 
iulie 32 grup, și 14 s iii.nburi

< 1 a ta a. țiuric- rodni . . a<- a ,.e
întărire a giuțelor -d.ln i> mi
nori dm grupele fruntaș . . >ril|.j
Iov Bont care până nu d mult eia 
o grupa codaș.' 1- prupuiier. a c >-
ml-ni oi într.iirc a fost In tarla 
cu un șef de- giupa nou șl mineri1 
iin grupa trunL.șa a t v i.'uUnȚoa 
Lmil A, utn grupa d< a,ș*ștc zilnic 
noima ■■ u (a-te 30 la cuta Alte gru- 
|. iuda e au f"-l • !, 11ințat<r ii.itin- 
țându-sc in I ■ >; ul 1 >r sjuț. nori, 
conduse de oameni riJn ,ți de gru
pei,- fruntaș, cum este ac. a t » 
V.iideau loan caic a lucai in crupa 
I n P ,p l ud.ai -1 ., e dr; -te
Z.ilnii. norma cu cc i ÎIJ li ș ,a.

Pr lângă muiiia d l.muiir, d la 
«li la om. țe Lingă u', ru|. J.-t . ru
jelor codașe -a -i org-.ir.izi/' munca 
mii bine pnliu a ru>wr cu rămâ
nerea In urma c »tni-ia d. L.lre- 
cvrl a ..igani/a* c .n-fatuiri cu mi
nerii în are șc>ii aup-W |rum*ș.e, 
au i-splicit ci i|. li minc'i f 1, f 
cum mun.esc ei cum 1 organica-. 
7a h: 1 e c... t li | tnbuin-
HPZ.i p uliu a oh'fuc o pr, duc- 
Tivita e ridicată 'bune dc- calitate 
bunA -’-air ioțKmii ,'le cvplo/bi șl 
maturi il lemnos
i' rnii.ta de intre uri a profer, a 

lămurit și a ijutio miru—ji fn in
trodu ere dr noul metod, d" rr.uniuL 
In tot mai multe ab.iiaj.. fr iniile 
e-ti- intodu-i me'.wâa dc mu’:rc a 
craleru'ui fio, ., <1 d n , ntat,
prin . -e , p olc rfrd: 1 ... i o.du<- 
tiiale riJi .14 r es nr'u .rupt 
tov Gpja <ili.-rirgdie In t <- ut ri
mară iu urma lucrând cum dnp* 

‘ mrt-i.. rlep^țFjjz x -, D
nu cu 65 |s .uta

T..t In curs dc introdu, rt* este i 
rnr .da di urinare a pre buia , lor cir 
stâlpi dc tler In < d, s 1 i de 
lemn, prin .-are ie țad r. ăliz. eo - 
n .mii in e nnale de ma’rri <J leoin. s.

Plinul de mum . 1 ce-sii>i<i dc
între;, rl dela Petri1, cuprinde nrln-

t 1. BRANLA

CCootitiuarc tn lili)

Răspunsurile tovarășului Stalin la 
înLcbarile domnului Kingsbury Smith 
directorul general pentru Europa al 
Agenției americane Internațional 
News Service, au fost aprobate în 
unanimitate de opinia publică pro
gresistă mondială, de toți oamenii 
progresiști și cinstiți din lume, care 
lupta pentru cauza securității inter
naționale, pentru pace trainică și du
rabilă

Propunerile cu privire la regle
mentarea raporturilor americano-so- 
vlelice, cuprinse în întrebările lui 
Smilh, prevedeau publicarea unei de
clarații comune ,,care ar confirma că 
guvernele respective nu au nicio 
intenție de a recurge la război unul 
împotriva celuilalt”, precum și luarea 
de măsuri care urmăresc realizarea 
unui Pact de pace între U R.S.S, 
și U.S.A.

Guvernul sovietic care duce o po
litică fermă de consolidare a cauzei 
păcii și securiLă(ii internaționale, 
s’a declarat gata să încheie și să 
traducă în viață un Pact de pace so_ 
vieto-amcrican. precum și să regle
menteze problema Berlinului

Dar, cu toate că inițiativa Iui 
Smilh oglindea starea de spirit și 
dorințele unor cercuri largi din U. 
S.A., cât și a'e opiniei publice mon- 
dia'e. cercurile conducătoare din U. 
S A. au respins propunerea cu pri
vire la o înlâ'nire a președintelui 
Tiurran cu Generalissimul Stalin și 
la încheierea unui Pact de pace cu 
Uniunea Sovietică.

*) Articol dc fond publicat în 
,,Pentru pace trainică și demo
crație populară1' Nr. 4 (31J,

Chiar și ziarul ,,New York Sun”, 
ziar eminamente burghez, s’a văzut 
nevoit a recunoaște că ..America nu 
va putea avea niciodată conștiința 
curată, dacă ea va fi pusă în si
tuația unei țări care nu dorește ?ă 
ducă tratative ce au ca scop conso
lidarea păcii”.

Acest refuz al Statelor Unite de 
a încheia un Pact de pace nu poate 
însemna decât un sigur lucru: cer- 
curi'e conducătoare din USA. cută 
să zădărnicească colaborarea pașnică 
internațională și fac tot posibilul 
pentru a agrava Ia extrem situația 
internațională. Niciun fel de min
ciuni și calomnii, niciun fel de sub
terfugii ale cercurilor conducătoare 
din U.S.A și a’e propagandiștilor lor 
nu vor fi în stare să ascundă fap
tul evident, anume că politica de a- 
gresiune a devenii linia oficială de 
orientare a guvernului U S.A.

Imperia'iștii americani nu sunt in
teresați în încheierea lunui Pact de 
pace, deoarece el contrazice linia 
de orientare și caracterul adevărat al 
politicii duse de imperialiști. Cercu
rile conducătoare americane opun 
Pactului păcii așa numitul Bloc al 
Atlanticului de Nord, care este o ex-l 
presie concentrată a politicii de a- 
gresiune și aventurii internaționale. 
Fără a ține seama de Organizația 
Națiunilor Unite, cl creiază blocuri' 
agresive în Europa Occidentală. în 
regiunea Medileranei. în Orientul a- 
propial, în Asia, subminând astfel 
femclii'e Organizației Națiunilor U- 
nite. Ei restabilesc în grabă forțele 
agresive ale foștilor lor dușmani — 
Japonia militaristă și Germania Oc

cidentală. — sperând să le poati fo
losi ca o unealtă pentru înfăptuirea1 
planurilor lor de cucerire.

Inlețirea cursei înarmărilor, spo
rirea bugetelor militare care sunt 
și așa destul de mari, mărirea e- 
fectivelor armate, construirea baze
lor militare aeriene și navale în 
toate părțile lumii, aceasta este li
nia politicii externe a monopoliști- 
lor din U.S.A., linie care urmărește* 
izolarea și încercuirea U.R.S.S. și 
a țărilor de democrație populară.

Toate aceste fapte arată că im
perialiștii anglo-amcrirani încearcă 
să reînvie planurile fasciste de in
staurare a dominației mondiale, pla
nuri care au fost înmormântate sub 
ruinele Germanici hitleriste.

Prin războaie. înrobirea și jefuirea 
popoarelor, imperialiștii încearcă să 
rezolve contradicțiile lor interne în 
care se încurcă din ce în ce mai 
mult capita'ismul în agonie Creândl 
Uniuni și blocuri agresive, imperia
liștii caută în acelaș timp să zdro
bească înlăuntrul propriilor lor țări 
mișcarea democratică, precum și 
mișcarea de eliberare națională în 
colonii. Magnații industriei și fi
nanțelor desființează libertățile de
mocratice pentru a-și instaura apoi 
dictatura lor absolută. Dar urletele 
pline de ură ale ațâțătorilor la un 
nou război, nervozitatea și pripa 
cu care înjghebează blocuri agre
sive, cursa înarmărilor, toate aces
tea dovedesc slăbiciunea Iagărului- 
imperialist și nicidecum forța sa

Situația economică din țările capi
taliste care se agravează întruna, as-

Continuare in pag. 3-a.

Elevul tractorist Pădure llie
Pe lângă Stațiunea de Mașini și 

Tractoare Oiăștie funcționează o 
școală de tractoriști Aici învață să 
mânuiască tractoarele 12 cl.vi fii 
de muncitori și țărani muncitori. 
Cel mai sârguincios dintre ei este 
tânărul țăran muncitor Pădure llie 
din comuna Sibișcl plasa Orăștie.

De mic copil. Pădure llie. având 
părinții săraci, a fost nevoit să-și 
vândă pulerea de muncă chiaburilor 
din sat. A mers dela unul li altul, 
să găsească o pâine mai bună Toți 
l-au persecutat, toți i-au exploatat 
munca.

Au trecut mulți ani de-atunci 
Ani grei și plini de suferință In 
10-16. Pădure llie, a fost chemat să-și 
facă stagiul militar 15c atunci, viața 
i s’a mai ușurat, l.a armată, a 
primit un sprijin prețios. Și-a lu
minat vederile, Pădure llie.

întors intre ai săi. llie nu ts’a 
mai dus să muncească la chiaburi. 
Auzise de șantierele naționale, de 
muncă voluntară în folosul țării și 
a celor ce muncesc. Și n’a stat pe 
gânduri S’a pqazentat la organi
zația tineretului să-l scrie pentru 
muncă voluntară.

Repartizat pe Șantierul Național 
Salva-Vișeu. el a muncit cu multă 
însuflețire alături de ceil si ți tineri 
voluntari Elanul lui tineresc a în
demnat pe mulți voluntari la muncă

După ce și_a făcut cu cinste s'a- 
giul pe șantier, tânărul Pădure llie 
îndrumat de organizația tineretului 

din sat. s’a în- ri- la --■•ala de t ac- 
loriști de'a Stațiuni, de Mașini 
și Trc loare Or. ti». Aici dtn pri
mele zile a dai dovada dc sir- 
guințâ tn muncă A hidraj.il trac
toarele dela început ,.Gr,u o mai 
fi s.î condu, i un tiselor” și-a spus 
el prima dată Dar nu ma Jis' In 
scurt timp vreau ss-i mânuv-c vo 
lanul Să trag brazii adâncă tn pri
măvară Am să mă duc să 
ar cu tractorul în salul meu. sk 
Ie arat chiaburilor că am căpat 
de asuprire — sunt liber și mun
cesc”.

Iată-I cum se străduește Împreună 
cu alti eleri lingă mecanicii trac
toriști din «"chipa Iui Tudoran Iran, 
meșterește la tractoare Inc ață mon
tarea, dcmonf.-.rea și denumirea fie
cărei piese. Pădure a Început să le 
deprindă. Este atent atunci câad me
canicul Tudoran explică cum se con
duc tractorul sau cum i se mon
tează piesele. ..Iniă'ați fraților, că 
in primăvară stațiunea are nevoie de 
noi” le spuse llie. elevilor în dor
mitor

Au trecut doar trei sapdim.ini de 
când școala de tractoiișii a fost În
cepută. Tânărul Pădure llie a în
vățat multe Prin voința sa dârzi, 
cu ajutorul tehnici r.ilor dc nici în 
scurt timp el își va reali; dorința: 
să mânuiască și să stăpânească trac
torul... .

Gh. Țigău

niz%25c3%25a2ndu.se
hidraj.il
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^PAGINA TINERETULUI^
In cadrul luptei pentru realzar a 
șl depășirea Planului, pentru în'âm- 
pinarea Congresului de unit care, 

Se ridirâ ni Imnlaji îd Mie dio Miile 
tinerelului

In ilnstea Congresului de unificare

Tinerii muncitori hunedoreni
traduc angajamentele în îapte

Rezoluția P enarei CC. .1 l’.M. 
R tu priviri' la activitatea Pariidit- 
lui in rândurile tineretului a fost 
primita de intrig tineretul tntincilo- 
rtțsv cu iui viu entuziism. Mii ile 
tine i de pe întreg cupriitiul iu- 
dejului — încadrați efectiv in lupta 
pentru realizarea ți drț>ășir<a Pla
nului de Stat, pentru întâmpinarea 
Conferinței Județene și a 'Congre
sului de unificare cu cât mai multe 
realizai i muncesc pe b.za de
intre cri socialiste individuale.

Cele două evenimente au deshn- 
țuil energia creatoare a tinerilor 
muncitori, le-au mărit elinul de 
lupta pentru o producție cât mai ri
dicată, cât mai superioară din punct 
de vedere al caliLafii și mai ef- 
tină. Tineiii mineri, muncitori djln 
uzine și fabiici, și au stabilit o- 
bieclive concrete de muncă px-ntrir 
îndeplinirea și depășirea cărora nu 
pre upețesc Aici un efort, conștien|i 
că prin leaiizarea lor conlribue la 
îmbumlitțirca viefii celor ce muncesc

Și. în această bltâiie un număr 
deosebit de important de tineii au 
fost așezați in rândurile fruntași
lor în producție. In mina Jieți-Loa 
nea tânărul Stoicescu Ioan. de 19 
ani numai, șef de echipă în grupa 
Iov. L'lricli Ștefan, după ce zil
nic a avut depășiri de normă care 
mergeau până la 236 la sută, a 
reușit ca din ziua de 7 Febr a. c. 
să muncească în contul lunei ur
mătoare având o depășire medie de 
normă de 70 la sulă.

Alitu i de ceilalți ftiuncitori frun
tași el și-a câștigat pentru munca 
sa neprecupețită dragostea și în
crederea în tovarășilor săi.

De curând el a fost ales în Co
mitetul Sindical al minei Lonea.

La uzinele I.S.S Hunedoara, de-o- 
polrivă tinerii au fost așezați în

Anii; din rezuWe muncii Ae îndrumare prin 
jtolilo Organizației Judelene M Hunedoara Deva

In întreaga Județeană Hunedoara* 
Deva cursurile școlilor de îndrumare 
în tot cursul funcționării lor s’au 
dovedit a fi un reil ajutor și fac
tor important în ridicarea nivelu
lui ideologic și politic al femeilor, 
muncitoare și țărance muncitoare.

La Huredoara. Oeoagiu, Deva, O- 
rațlie, Simeria și Călan, la fel ca 
și în Munții Apuseni, cursurile au 
fost frecventate cu regularitate a- 
trăgând interesul elevelor, iar re
zultatele obținute sunt într’adevăr 
frumoase.

Majoritatea el.vJor au f st recru
tate din rândurile femeilor munci
toare din fabrici și uzine și a ță
rancelor muncitoare cărora, pentru 
prima dată, regimul nostru de de- 
Imocrațic populară le-a oferit din 
plin posibilitatea de a-și îmbogăți 
cunoștințele politice-ideologice. La 
rândul lor elevele au depus toate 
străduințele și sârguința în a-și în
suși cât mai temeinic materialul pre
dat în școală, au folosit pe de-a-în- 
tregul această posibilitate de ridi
care politică, conștiente de impor
tanța desvoltării lor în acest sens.

Așa s’a ajuns ca femei timide la 
început și cu un bagaj de cunoștințe 
cu totul redus. în timpul școlii să 
devină încrezătoare în forțele lor 
și la examinare să arate nenumărate 
capacități organizatorice, să facă cu

loc de cin.le plinire fruntașii In pro
ducție Rusii Ioan și Miron Vir- 
gil doi dintre sutele de tineri 
care s'au evidentiil iu muncă au
reușit va reducă tinițvul de ri-pv
rare a 12 care de trausp. irtut fontă
dela -112 la 110 ore. i

Și la fel ca ei, zeci de tineri
s’au evidetiți:il In producție, In u-
zinele dela Cugir și Cal in. în mi
nele din Obelar și Munții A| us ni

Dar mai mult decât atât. Plin 
exemplul lor ei au reușit sa fie un 
tartor de mobl izare a celorlalți to
varăși de muncă.

Ziua Conferinței Județene și a 
Congresului de unificare se apro
pie Munca de antrenare a notii și 
n-mi line i în întreceri socialiste va 
trebui să se ducă de către organi
zația de tineret și organizațiile de 
Partid, |X‘ o scară și mai largă. 
Popularizarea rezultatei r obținute 
de fruntașii mumii din I brici i 
mine vor trebui mai mult popu
larizate spre a fi pilde vii pentru' în
tregul tineret muncitoresc, exemple 
care trebue cu frotărîre urmate. Nici 
lin tânăr să nu fie pătruns de spi
ritul nouii aii udini f iță de muncă, 
de spiritul întrecerilor soci iii ;te. 
Munca de lămurire și agitație de 
massă prin gazete de perete, lo
zinci. panouri cu fotografii ale rrun- 
tași'or, va trebui -ă se situez-' p in
tre preocupări'e de seamă al lî T. 
M -ului, organizațiilor de Partid și 
sindicale

Toate' acestea vor îmbogăți numă
rul fruntașilor în producție ridicați 
din rânduri'e tineretului.

Ele vor face ca ziua Conferinței 
Județene și a Congresului de unifi
care să fie zi de adevărată și mare 

sărbătoare a întregului tineret mun
cilor din județul nostru.

COLȚUL FEME I

succes, față problemelor teoretice.1 
Ca rezultat imediat al școlilor, un 
număr însemnat din femei care au 
frecventat cursurile de îndrumare au 
fost lidicate în munci de conducere 
și răspundere.

Astfel dintre cele 15 eleve — să
tence muncitoare — care au frec
ventat cursurile șco ii din Oeoagiu, 
3 au fost puse în conducerea orga
nizațiilor sătești de fermi Un nu
măr, de asemenea mare, de femei, 
muncitoare s’au evidențiat în învă
țătură în școlile din Brad, llia, Va- 
ța, Baia de Criș etc.

Inlr’o măsură însemnată bunele re
zultate obținute de școlile de îndru
mare ale U F.D R. se daloresc spri
jinului efectiv acordat de către or- 
ganizații'e de Partid. In toate lcs- 
calități'e unde au ființat asemenea 
școli organizațiile P M.R și-au dat 
sprijinul prin lectori ridicați poli
ticește și tovarăși din birou care 
au participat activ la seminarii și 
examene, sprijinul manifeslându-se și 
prin permanenta îndrumare a cursu
rilor

Bilanțul cursurilor de îndrumare 
organizate de U F.D R., prin rezul- 
ta'e'e pozi ive obținute, consțitue un 
succes important în munca de ridi
care polilică-ideologică a femeilor 
muncitoare de'a orașe șl sate din ju
dețul nostru.

ELENA JOS AN, 
coresp.

Ca rezultat al muncii duse pe 
bază de întrecere socialistă indi 
vlduală, tinerii muncitori din ju
dețul nostru care, plini de elan 
șl-au luat angajamentul de a în
tâmpina Conferința Județeană și 
Congresul de unificare cu oât 
mal frumoase realizări în câmpul 
muncii, înscriu încontinuu noui 
succese în munca lor zilnică.• •*

Astfel, angajamentele tinerilor 
muncitori dela Uzinele Metalur
gice din Cugir se transformă a- 
cum în frumoase realizări. In sec
ții, pe lângă lozinci ca • ^Tova
răși 1 Nu ne țineți de vorbă sun
tem în întreceri" sau „Tu ce faci 
pentru depășirea Planului de 
Stat?", deasupra strungurilor, fre
zelor si a bancuril ir la care Iu. 
crează tinerii, stau ca dovadă a 
avântului lor de muncă, drap. lu- 
țele roșii ale evidențiațiloi în pro
ducție.

Prin munca de mobilizare și în
drumare dusă de Partid organele 
sindicale și U.T-M, tinerii mun
citori dela Cugir au reușit să-și 
îndeplinească cu succes angaja
mentele.

in rândurile fruntașilor în pro
ducție s'au situat astfel și mulți 
tineri. Așa tov Rusu fraian și 
Bota Nicolae care lucrează la 
mașinile de șlalf de precizie între- 
cându se untd pe altul au d- pă
șit norma cu 1300/° primul, iar al 
doilea cu 1 I4’/O Tov Trifan N, 
stru' gar, a depășit norma cu 91 
la sută Iar lăcătușii Horiur ga O. 
și S. Tudor au depășit norma cu 
72 și 71 Ia sută. Frezorul GLbu 
Adam are o depășire de normă 
de 83 la sută. •

La atelierul Mecanic, al Regi
onalei auro-argintiferâ Brad— 
Gurabarza, tov. Oprișa Ioan, 
strungar, a ajuns să realizeze de
pășiri de normă între 26—43 la 
sută, tov. Rusu Ioan Blajenar 
Gheorghe, Iga Vasile, Tufu Mă
ria, Bolcu Constantin. Pavel Cor 
nel, Marcu Liviu, Detea Teodor, 
au realizat depășiri de normă în
tre 22 și 33 la sută-

Deasemeni, unii tovarăși au a- 
dus inovații în muncă. Așa de 
exemplu tov. Blăjenar Gheorghe

Rezultatele concursului 
de skî 

organizat in cadrul ac
țiunii de unificare

In cadrul grupării sportive „Mi
nerul" din Lupeni, tinerii studerți 
ai Institutului Cărbunelui din Pe» 
troșeni, înfrățiți cu tinerii munci
tori, au luat parte la concursul de 
skî organizat pe muntele Straja, 
în cinstea Congresului de unifi
care.

La probele de coborîre și sla
lom s'au clasat după cum urmează

ccborîre:
1. Nicoară Coriolan 1,12 min.
2. Gaube Radu L16
3. Cenușe C-tin și

M. Rogozea 1,18 f>
4. Miclea Alex. 1,32 tt
5. Dobre Gh 1,33 tr

slalom
1- C. Nicoară 15,02 min
2. R Gaube 22,00 //
3. C, Cenușe 22,04 /r
4. C. Polak 33,00 //

R. LALESCU
coresp. voi.

și Iga Nicolae, la iniț ativa tov. 
Ștefan, au executat 7 bucăți ven
tile de 1/2 șl 3/8, ventile care 
până acum se fabricau la alre 
întreprinderi, iar lăcătușii Buciu
mau Constantin și Circu Petru 
au confecționat 5 bucăți lerăsirae 
pentiu tăiat colțuri la atelierul de 
tâmplărie, din pânză veche dela 
ferăstrăul mecanic, care dease. 
meni se procurau dela alte în
treprinderi.

D BEJ AN, 
coresp. voi.

•

Abia au trecut două săptă
mâni decând Irttr'o atmosferă de 
viu entuz asm. s'a pre'ucrat Re
zolii) a Plenarei C- C al P. M. 
R. cu privire la activitatea Par
tidului in rândurile tineretului, în 
fața tinerilor muncitori dea ale' 
lierete „Teohari Georg-scu" dela 
minele Lupeni. Încă de atunci 
tinerii și.au luat angajamentul ca 
in cinstea Congresului de unifi
care, în cadrul luptei pentru supra 
îndepl rii ta Planului de Stat să 
depășească zilnic normele. In zi
lele următoare ei au și format 
— sub îndrumarea organizației 
de Partid și a sindicatului — e- 
chipe de întrecere care și-au tn-

In cnsti a c« lui de ai X -lea 
Cong es fii Coms un țiului

Mii de tineri îndeplinesc 
pianul cincinal până la 

Congresul Comsomolului
Peste 250.000 de tineri și tinere 

din Moscova și regiunea Mosco
vei și.iu luat angajamentul de a 
îndeplini până la Congresul Com- 
somolu ui normele celui de-al -1 lea 
an al planului cincinal. i’e.te 
100.000 de tineri muncitori și mun
citoare și.au luat angajatnen ul de a 
îndeplini programul întregului plan 
cincinal.

Cinci sute de tineii și tinere din 
rectorul ..Kiev’’ al Moscovei au 
terminat de pe acum planul cinci
nal, iar alți doua mii au realizat 
prevederile planului p -t ani.

In orașul E'ektrostal, f_'0 de mun
citori au imp >nit programul |1 n Li 
cincinal 1100 tineri au împlinit ,nor- 
ll.e’e a patru ani

In orașul Tușino, tineretul a rea
lizat o producție în valoare de două 
milioane ruble [ieste pl in și a fă
cut o economie de materiale în va
loare de 1 600.000 rubje.

In Ucraina, la întrecerea socialista 
în cinstea Congresului i au | arte 
600 C00 de jincri și tinere. Tinerii 
mclalurgiști din regiunea Stalinq 
și.au luat angajamentul să nroducă 
5 000 tone oțel. -I mii t mc fontă, 
12 000 tone produse laminate p.ste 
plan ,■

In regiunea Roslov. la întrecere 
participă 100 000 de finei și tinere.

Tinerelul minier și-a luat anga
jamentul să dea 130 000 tone căr
bune peste plan.

Coms mo'ui orașului Le
ningrad a fost decorat cu 
i rdlnul „D spelu1 Roșu''

La 31 Ianuarie a. c. a fedt înmânat 
Organizației Comsomo'isle a orașu- 

cep’ut de îndată activ tarea
Și in această perioadă, în 

Scurtul timp de când au fost or
ganizate întrecerile, tinerii din e- 
chipele de reparare și nituire a 
vagonetelor de mină, au obținut 
o serie de suc ese. Pană acum 
prima în întrecere este echipa de 
reparar*- a vag.merelor co du«ă 
de tov, Șipoș Ludovic. Tinerii 
Kirr Miliai Erduș Rudolf șt Ma- 
er Petru, împreună cu șeful lor 
de ech pă au reușit să depăș ască 
norma cu 129 ia sulă. O depă
șire asemănătoare a obținut și 
echipa de nituitort a tov 1 Fa- 
zekaș.

Dar nemulțum ți de aceste re
zultate, tinerii din iele două e» 
clnpe și au luat angajamentul ca 
până la Congres — tonrnuând 
a muncii pe bază de întrecere, 
raționalizând m nea și rrd când 
timpii morțl d titre schimbul ■ 
două piese— să depășească n ar
ma cu 200 la sută

Pilda celor două ech'pe a fost 
urmată și de a<(i tineri care au 
început să-și organizeze munca 
pe bază de întreceri socialiste, 
mergând astfel s re roui succese.

T FRANKFURT 
coresp. voi

lui Leningrad ordinul „Drapelul Ro
șu”.

Organizații a fi.»t decorată <u pri
lejul aniversării a 30 ani d.la în
ființarea Comsomolului pentru e- 
roi-mul mani eitrt in ar,ii Razb iu- 
lui de A; arare a Pat i 1 si p. ntru 
paiticijxrrea activa la c n.trucția so
ciali la.

In sala festiva din palatul Smol- 
nîi s'a adunat activul c msomolist 
al orașului.

Dup.i citiiea decretu'ui Pn/iJ;u-> 
mulul Sovieluui Suprim Pi.pKov, 
se:relarul C ,mite.ulei re. 1 >n; 1 al 
Parlidu'ui Comunist din LeningT.'uJ 
a înmânat ordinul „Dra.elul Roșu’ 
ae'.egaiiii Comsomo'ului

Au mai f st înmânate ordine și 
medalii jmui grup m re de 
molisti distinși pentru munca ac
tiva în rânduri c tineretului c. mso- 
molisl și pentru merite deosebite 
in ope.a de educație comunistă a 
tineretului sovietic

Tineretul sătesc dl" Cuban 
își la angajamente în cin

stea celui de-al X lea 
Congres al C imsum nulul

In cinstea celui de-al XLlea 
Congres al Comsomalul u, tinerii 
comsomoliști din reg unea Cuban 
au organizat o întrecere, la care 
participă peste 3000 de comso- 
moliști și 213 brigăzi de tracto
riști. Tineretul este preocupat de 
lucrările de reținerea zăpezii, pre
gătirea de îngrășăminte pentru 
semănăturile de primăvară și fa
ce plantații în 6 pepiniere.

Tinerii din LIst Lubinsk, Kur- 
ganin <Cazahstan>, au hotârît să 
sădească perdele forestiere în 
Stepă,



DIN CÂMPUL MUNCII Muncitorii ceferiști din Valea-Jiului își 
intensifică eforturile în muncă

Munciloiii c'epjiilui CF.lt. di i 
Pi-țroșcni, lucruaza cu ihn pentiu 
îndeplinirea I* anului Ei au por
nit în întreceri socialiste pe echi
pe, in care o pute din mecanici 
și fochist ii de a de|>oul de mașini 
C.I’.R au ec‘ nouii il 200.000 kgr. 
combu libit care rip r/liită [ n.ii! 
administra ii CER o economie de 
cea. 390.400 lei Ec norniile rezul
tate nu au s ânjenit programul de 
circulație a trenurile r

In fruntea acestor realiz iri sunt to
vărășii Balaj Gheorghe și Tică E-

In prima lună de muncă planificată

Explo tâdte aurifere din Munții Apuseni 
au înregistrat importante sporuri de producție

Porniți cu cel mai mare 
elan pentru rea izarea Planului 
de Star, minerii dela exp'oa- 
târile aurifere din Munții Apu
seni lucrează neobosi|i pe ba
ză de întreceri socialiste, pen
tru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute lor de Planul de Stat 
In prima lună de muncă 
planificată, eforturile lor au 
fost încununate.

Astfel, la mmele de aur din 
Sâcărâmb, Roșia» Montană, 
Zlatna, sporurile de producție

împotriva agresiunii, pentru pace
și securitate internațională

(Urmare din pag. 1-a)

perialismului. Cu toate încercările 
convulsive ale Wall-Slreet-ului de a 
preveni criza economică prin în- 
feudarea și subjugarea altor tari, 
criza bale din ce în ce mlail tare 
la porțile Statelor Uni e. Boom-ul 
post.be ic din industria americană se 
apropie de sfârșit. Chiar și datele 
oficiae semnalează o accentuată în
răutățire a situației economice din 
țara : reducerea producți i industriale 
și a circulației fiduciare, sporirea 
număru ui fa imenlelor, scăderea sim 
țitoare a prețurilor cu ridicata, mic
șorarea veniturilor fermi rilctr și o 
enormă creștere a șomajului După 
dalele Biroului de Recensământ din 
4 Februarie numai în decursul lunii 
De.enfbrie 1948. numărul șomerilor a' 
crescut în U.S.A. cu 700 000 de oa
meni.

Șl mai gravă este situația în ță
rile marshallizale: circa 3 milioane 
de șomeri în Italia, peste 300 de 
mii în mica Belgie, peste 200 mii 
7n Olanda ș.a.m.d. Anglia trece p in 
mari dificultăți economice. Defcitul 
ei comercial a atins proporții nemai
pomenite în timp de pace.

„Doctrina Truman” ți ,,Planul 
Marshall” au înrăutățit situația ță
rilor marsha lizaîe. dovedindu-se tot- 
odaLă insuficiente pentru a înlătu a 
greulăți'e economice ale Am ricii în- 
-săși Încercând să evite criza, mo- 
nopoliștii americani își întețesc ex
pansionismul și prin Truman for
mulează pretențiuni de valorificare a 
„unor regiuni înapoiate”. Ei ar dori 
să complecteze marshallizaria Eu
ropei Occidentale cu marshallizarea 
lumii întregi.

Uniunea Sovietică și țările de dej 

mil imp-eunâ cu fnhijlii Nisko De- 
Z.i e Iu și I* pi iii <ii cire au rea
lizat 23,2 ia suta di 1 cota progia„ 
mala.

De remarcat este că muncitorii de-l i 
poului CIR. Petroșeni ligrlând pen- I 
tru lealizirea unui re ;im sever de j 
economii (rin bura întreținere și 
uliiraie rați-malS au realizat o e- 
conou ie de Q10 k» ul i mineral, 
119 kg ulei spe ial și 319 kțr. 
van olină

STAN NICO AR 
coresp. voi,

realizate în luna Ianuarie sunt 
de 32%, 13,2% și 14,4%, 
față de program.

La producția de argirfr, de
pășiri importante s'au realizat 
la minele Să ărâmb (44,4%), 
Stănija (28%) și la Valea- 
Morii (28%).

Sub conducerea organiza
țiilor locale ale Partidului și 
a sindicatelor, harnicii mineri 
dela minele de aur din Munții 
Apuseni pășesc încrezători 
spre noui realizări în produție.

mocrație populară au o linie cu to
iul opusă în domeniul raporturilor 
internaționale. Această linie urmă
rește consolidarea cauzei păcii și 3 
se.urității in cma i mâlc. Po i ica ex
ternă leninist-slalinistă a Uniunii So
vietice, care se afiă Î11 fruntea li- 
gărului democratic și antiimperialist, 
se bucură de sprijinul călduros al în
tregii omeniri progresiste. Evenimen 
tc'.e confirmă în fiecare zi cuvintele 
marelui Lenin care a spus că, , poli
tica noastră dc pace este a| robată 
de majoriiatea covârșitoare a popu
lației gir boltii”, deoarece ea cores
punde intereselor vitale ale oameni
lor muncii.

Unind forțele democratice și pa
triotice a'e popoarelor, Par i Jele Co
muniste au ob inut succese însem
nate în lupta ce o duc pentru cau
za păci: demascând si zădărnicind 
multe planuii și unelti.i ale impe
rialiștilor. Făcând să crească vigi
lența popoarelor. Partidele Comu
niste mobilizează masscle împotriva 
noilor unelti i ale ațâțătorilor la răz
boi

Forțele care apără pacea sunt ne
numărate; ele cresc și se întăresc î.i 
toate colțurile lumii

Noi vom lupta, a spus Maurice 
Thorcz la Con'crna Federației Par
tidului Comunist din Departamentul 
Sena, pentru unirea în țara noastră a 
tuturor adepților păcii, independent 
de convingerile lor politice, cerân- 
du-le doar un singur lucru: să iu
bească pacea și să lupte pentru pace, 
și democra ie Conducerea Partidu
lui Comunisl Italian a publicat o 
declarație, prin care cheamă popo
rul italian să-și exprime cu hotă- 
rîre voința sa dc pace și să se

La 16 Februarie, s'au îm
plinit 16 ani dela măcelul 
dela Grivița, când muncitorii 
ceferiști conduși de Partid, 
sătui de »curbele de sacrificiu* 
impuse de guvernul trădător 
și mârșav Maniu- Vaida, să- 
tui de exploatare și mizerie 
au cerut drepturi la munca și 
viață, cerere care s'a soldat 
cu sânge, moarte și temnițe.

Muncitorii ceferiști, alături 
de întreaga clasă muncitoare, 
conduși de Partidul lor, și-au 
dobândit libertatea și se găsesc i 
astăzi în plin efort pentru 
construirea bazelor orânduirii 
socialiste, în care o nouă 
>Grivița 1933« să nu se mai 
repete

In preajma acestei triste 
aniversări, muncitorii ceferiști 
și-au intensificat efortur.le în 
muncă, pentru a—și îndeplini 
și depăși sarcinile ce le revin 
în cadrul Planului de Stat.

Astfel, la d'poul de loco
motive CFR Petroșeni, eclvpa 
de spălare a locomotivelor 
condusă de tov. Hogman Se
rafim a executat reparații, re
vizia de 3/8 și spălarea lo
comotivei 651.024 în 134 de 
ore în loc de 314 cât era 
programat, iar echipa tov. 
M'heț Nicolae a efectuat 
lucrări asemănătoare la loco
motiva 324.464 în 230 ore 
în loc de 464.

Deasemenea, echipa tov. 
Popa Ioan dela atelierul de

riui.e împotriva oricăror angajamen
te. care tind să transforme Italia 
într’o unealta docilă în mâinile im- 
peria iștilor. Conducătorii Partidelor 
Comuniste din alte țări au făcut de-< 
clarații asemănătoare. Lor li se ală
tura numeroase organizații demo.ra- 
tice de massă .și reprezentanți ai o- 
piniei r.ublice progresiste.

Pături din ce în ce mai largi de 
oameni ai muncii se înrolează în 
frontul lupei pen ru pace. In fruntea 
lor ca și în anii Tăzboiului. în potriva 
fascismului, pășesc comuniștii, care 
înțeleg că sarcina lor este să unească 
și mai mult masscle populare și 
să Ie mobi'izeze la luptă n nt.u 
pace trainică, pentru democrație și 
socialism, să antreneze în aceasta 
luptă mereu alte si pite pituri ale 
poporului să demaște fără cruțare 
pe ațâțătorii la război. -Trebuc si 
demascăm cu și mai niulti tărie pe 
social .ii c'e dreapta, proino'orii ln- 
veterați ai planurilor imperialismului 
american care atacă cu înverșunare 
Uniunea Sovietică și țări'c de domo-» 
crație popu'ară și care-i acoperă cu 
propaganda lor mincinoasă re a-1 
greieri în scop de a zădărnici efor- 
turi'e pașnice ale Uniunii Sovie
tice și de a slăbi Ifrontulipăcii

Voința masselor, lagărul democra
tic bine organizat și închegat, con
dus de puternica țară a socialismu
lui. vor zădărnici toate planurile a- 
gresorilor imperialiști ..Prea vii sunt, 
în memoria popoare'or — spune to
varășul Slalin — grozăviile războ
iului recent și prea mari sunt f rț le 
socia’e care sunt pentru pace, pentru 
ca elevii lui Churchill întru agresi
une să le poată birui și să îndrepte 
lucrurile spre un nou război” 

zonă C. F. R Petroșeni, care 
lucrează la repararea fi anelor 
automate dela vagoane și-a

In cinstea al g^r l r s d ca t

28 echipe dela D poul C. F R 
Simeria, au pornit la întreceri 

socialiste
In cinstea alegerilor sidicale, 

mecanicii și fochistii dela 
Depoul CFR. Simeria s'au 
angajat în întreceri socialiste, 
formând un total de 28 echi
pe participante. Criteriile pe 
cari se bazează înrrecerile 
socialiste sunt d • a c onomi- 
si mai mult combustibil, ex
cluderea reparațiilor între spă

Cum au îost activizate î trecerile 
socialiste la mina Pel ri!a

(Urmare din (»g. l-a)

Irc altele întreprinderea unei acțiuni 
de schimbare a I cu'îlur de muncă, 
intre grupele codașe și fruntașe, 
prin care se vor putea verifica cau
zele ramăneiii in urma a Jinur grupe.

Comisia de întreceri a nflnei l’e- 
trila afinează zilnic |>e tabela în
trecerilor socialiste din sala de apel U 
tua.ia producții fiecărei grupe, sec
tor și a inlrejrei muie, pe care o 
compara cu producția celorlalte ex
ploatări carbonifere din Valea Jiu
lui Pe tabela întrecerilor se arată 
calitatea cărbunelui ți se indica daci 
consumul de explozii i ți mateilil 
lemnos întrece pe cel admis

Cuprinz-md aceste indicații tabela 
întrecerilor e de mare folos mine
rilor, care înainte de a intra» în mini 
iți pot da -< jma cum au muncit în 
ziua precedentă și cum trebuc sa 
muncească în viitor pentru a înlă
tura eventualele lipsuri sau rămâ
nerea în urmă — ținând totedată 
viu în mintea minerilor spiritul de 
întrecere.

Uu colhoznic soviet e ș -i să bătorit 
cea de-a 138-a aniversara

MOSCOVA. 15 (Radar). — Mafrr 
GiBcin Coli din satul Morul în Re
publica Sosiclica Socialistă Aze baid 
gean a sărbătorii recent împlinirea a 
133 ani

Eamilia acestui bătrân colhoznic
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N. MACA VEI — Aninoasa. 

Cele ce ne scrii despre strunga
rul Dumitru Constantin, care a 
realizat econom i însemnate prin- 
tr'o inovație, au fost publicate în 
ziarul nostru acum câteva săptă
mâni, parvenindu ne dela un alt 
corespondent. Cealaltă corespon
dență o publicăm.

Așteptăm să ne scrii despre 
alte realizări, precum și despre 
felul în eare decurge munca — 
privită în mod critic — la mina 
și atelierele din Aninoasa.

MARI ȘTEFAN — Aninoasa 
Ne trimiți aceiaș corespondență 
pe care ne.a trimls-o și tov. Ma- 
cavei si care a fost publicată mai 
înainte.

Scrie-ne despre felul cum sunt 
organizate și care sunt roadele | 
întrecerilor socialist: dela mina | 

luat angajameii'ul să lepire 
voluntar 4 v goane de c.d 
ferată 

lări și bina întreținere a lo
comotivelor reducând ast!-1 
costul Dunspot r irilor

Per-, > edul meseriaș ș - i 
luat a ig j <<nei t j! ca rr-jir 
țiile la s i.i ări -,i levizii - no - 
mate s< fie dep.qlie, atât ■-i i 
titattv cât >i < ali'ati v.

Bota D irnttru,
compun 1,-iir

Insă pe lângă ( .1 iile p ziuie co
misia de intrecr t a .ntn.i Petnl.i 
mai are ți unele i|njri Muncit li 
dela transporturi ți c.i dela în
treținere n'au fotl antrenați aii ml 
de mineri in munca de inlrecer-, 
lamânând încă in afara intrec.-rll r 
socialiste chiar ți unde grupe d? 
minei i

NCve-itatea antr-narii tutur r i un 
citurilor în întic <n o dovcdtțe 
insuși faptul că cin peste 45 jiu < 
și schimburi in iulie < re, numai a 
au ramai. >ub nor i și bv.I-i ii 
cauza unor greula i de -.șșploatai a 
straturilor de cirbune

Sprijinită ți ajut na i’e organizația 
dc PartiJ. comisia de In r. sri a n i 
nei Pelti a va pulea <3 lichid ze 
lipsurile ce le mai are în urmi, să 
largca<că acțiunile inlrepriioe. me
nite sa a|Uie mine ii in r i/a: a - 
<nei producții mai m.i:i dr ci.b hu
și de calitate mai bun ca ; u ei 
lupta cu mai mult u <c . p n ru r a- 
lizarea planului, c n tituind un 
Xemplu demn de u mat p rit u c 1 - 
lalle comi ii de întrec i din . 3- 
lea Jiului 

cuprinde cinci ger< ații și se c ni- 
pune din 98 pers a.ie

Datorită puterii -evieice a p- '» 
generație a Mafrri r a avut p i- 
bilita ea să urmez- li ;c ,1a. T ți 
nepoții săi au ab -Irit șculf su e- 
rioare și unlvi rsifflți

Aninoasa și dela lorul d-ta 
muncă.

Te sfătuim ca pentru a pi.i- 
cuprinde mai b ne munca, s.. ■
legătură cu ceila ț ccrcspondi-i ti 
și să vă planifica,! munca in aș > 
fel, ca sâ nu ser ți doi d< pre 
aceiaș lucru.

Licitație
I.S.S H. (Industria fi 'erugică <’e 

Stat) din Uunedoira ține o lici 
tație cu oferte în hi.;<. m matâ d- 
tratare prin bună înv ii 5 in 7 a 
de 28 Februarie 1919 orele 13, o <<- 
tru construirea unui ii ip de a-ă in 
5 bârne conform e dili i de s i t 
și situației ce se p» t vede.i li u mă.

Lungimea jilipu’.vi ce urme ză a 
sc construi este d ca. 3503 m. 1. 
pe Valea Anineș, la e\[ P'ali.rca ■ 3-
dișlea de Mun-e, p isa Oraș ie T r- 
menul de executare este d.- 40 il- 
dc fiecare din cele trei loturi a. ro- 
ximaliv egale.

post.be


4 SORI NOI

Simptomele crizei economice se mani 
îestă tot mai ascuțit în țările capitaliste

Agenti. 
un nu
li. n .id-

Mișcările greviste din Italia 
iau amploare

ROMA. 17 (Rador) 
TLLEPRLSS ItaiiMiii e că 
nur de 3 u i ioane salar a|i
niinislrajia muuiiip ă ți [rrvimială 
a llaliei. continuă greva începută a 
cum câteva zile. Cererile prezent t(e 
guvernului de muncit ri includ: a- 
probarea pentru personalul ..tempo
rar” de a e bucura de drepturile 
ce.or angajați permanent sporirea 
ra’.arii or și sporirea pensiilor. Toate 
□ .este trei puncte făcuseră în prea
labil obiectul unor promisiuni care 
însă nu au fost respectate.

Un mare număr de muncitori din 
administrația municipală a Re mei 
așteaptă actualmente un răspuns la 
u.limatuin-ul dat de ei administra
ției și se pare că dacă acest ul
timatum va rămâne fără răspuns 
până mâine ei se var alătura grevei 
declarate de ceilalți mun.itori i a- 
lieni. Pe de altă parte un număr de 
un mi'ian muncitori îndu .‘.riali sunt 
gata de acțiune intrarea lor în gre
vă depinzând de holărîrea care va 
fi luată de parlament în legătură cu 
cererea lor de majorare a salariil r

Grefa totală con inuă în minele de 
sulf din Sictlia ca și în minele de 
fier din Sardinia, unde extracția a 
încetat comp.ect de o lună In 8 
[.rovin.ii din regiunea Emilii a fost 
declarată grevă totală în toate în- 
1 eprinderile industriale ca protest 
împotriva concedierilor. Un mare nu
măr de muncitori agricoli din p:o-

vlncia l'erara au încetat lucrul. ia 
senin de solidarii ate cu muncitorii 
din inuu.lria tex i â a regiunii, care 
au ocupat două dintre ce'.e mai im- 
| or.ane filaturi

lm| Virila aci mii sa ldarc a mun
cii iri . ii i ariene, guvernul reacționar 
a liolarî, luarei de n:â uri t rori.te; 
asie!
Camerei de Muncit 
ierni de protest 
acțiuni teroriste.
greva generală a
ora ul Parinj.

Luni a f st ares at secret irul 
din Parma. In 

împotriva ac.stei 
a fost declaralM- 
inun. il arilor din

polriva concedierii a 30 mun 
citori. Firma «Jovett Cars 
Limited» a concediat 7o mun
citori din cauza lipsei de otel, 
Firma „Standard Motor Corn- 
pany" a concediat 3oo.

fiarele anunță deasemenea 
că fabrica de bere „Putny" 
(Londra) care are o vechime 
de 1 oo ani • i-a închis porțile.

Grele pierderi pricinuite trupelor 
monarho-fasciste de forțele 
armatei democrate grecești

GRECIA LIBERA, 17 (Ra
dor) — Elass Press transmite: 
In ziua de 8 Februarie, unități 
ale diviziei a șasea a armatei 
mocrate au pătruns în orașul 
rres. 
Unitățile armatei democrate 
atacat clădirile cazărmilor

de’ 
Se-

au 
pri.

Crește numărul șomerilor 
în industria britanică

LONDRA, 16 (Rador). * 
Ministerul Munci a publicat 
d Jte p ivitoaie la repartizarea 
brațelor de muncă din care 
reese că numărul șomerilor a 
crescut în decurs de o lună 
cu aproape 50 de mii. In De» 
cembrie au fost în Anglia 
327.200 șomeuri, iar in Ianu
arie numărul șomeurilor s a 
ridicat la 375.700. Aceasta 
reprezintă cea mai mare cifră 
dela sfârșitul războiului.

Ziarele anunță noui conce
dieri de muncitori din toate 
întreprinderile țârii, în special 
din industria de automobile. 
Firma «Dimler And Co» a 
concediat 3oo muncitori. Mun
citorii dela fabrica de automo
bile «Parker And Cotnpany» 
au declarat grevă de protest îm-

Proectata călătorie a generalului 
Eisenhover în legătură cu îormarea 

„blocului mediteranian"
ATENA, ib (Rador.) Ziarul 

Keri anunță, că în viitorul apro
piat generalul Eisenhover va vi» 
zita Alena și Ankara. In conti
nuare, ziarul scrie că această vi
zită este în legătură cu crearea 
blocului mediteranian.

Generalul Eisenhover va vizita 
deasemeni Roma, deoarece axa 
Roma—Atena—Ankara va forma 
baza'pactului mediteranian Această 
călătorie a lui Eisenhover are 
două scopuri: în primul rînd să 
dovedească interesul Statelor LI- 
nite pentru pactul mediteranian și 
în al doilea rînd să studieze po
tențialul militar al țărilor 
raniene și să pregătească 
unui stat major general, 
nea cu stalul major al
occidentale, din care să facă parte 
un general american »în calitate 
de consilier.»

cinuindu-le grave avarii.
In cursul luptelor au fost dis

truse 4 tancuri ale monarbo-fas
ciștilor, care au suferit pierderi 
grele în morți și răniți.

lloități'e armatei demoerate au 
rămas în oraș timp de cinci ore.

Numeroși tineri și tinere său 
alăturat forțelor democrate.

Unitățile blindate ale monarho- 
fascișlilor. care au atacat venind 
dinspre Nigrița au fost respinse 
cu grele pierJeri.

medlte- 
crearea 
aseme- 
uniunii

Succesele industriei cehoslovace 
în prima lună a planului cincinal

PRAGA, 17 (Rador). In
dustria cehoslovacă, în afară 
de industria alimentară, și-a 
îndeplinit programul de pro
ducție pe luna Ianuarie, prima 
lună a planului cincinal, cu

101,6 la sută. Industria ener
giei electrice și-a depășit pro» 
gramul cu 2,2 la sulă, indu
stria metalurgică cu 5,4 la 
sută, industria chimică cu 0,9 
la sută, industria textilă și a 
îmbrăcămintei cu 2,2 la sută.

BULETIN EXTERN

Ziarul Trud publică un articol 
intitulat, «Pactul mediteranian, u- 
nealta imperialiștilor americani* în 
care scrie printre altele.

»Nu este întâmplător faptul, că 
atenția Statelor LI ite este în
dreptată asupra țărilor medilera- 
niene In planurile de dominație 
mondială ale Wall Street-ului a- 
ceastă regiune este menită să aibă 
un rol important.

Mediterana atrage atenția ex- 
pansioniștilor de peste ocean nu 
numai datorită bogățiilor ei natu-

Ofițerii arabi aparținând le
giunii arabe vor pleca în viito
rul apropiat în Marea Brita- 
nie pentru a urma un curs de 
perfecționare militară.

•

tribunalul militar din Larissa 
pe motivul că ar fi dat ajutor 
partizanilor.

ELASS PRESS transmite 
că în noaptea de 7 Februarie 
unități de cavalerie ale arma
tei democrate grecești au a- 
tacat întăriturile exterioare ale 
orașului Larissa. Inamicul a 
suferit pierderi grele. Unitățile 
diviziei întâia au eliberat șa
lele Lazarilia, Palei și Palehori.

Corespondentul ziarului 
»Daily Heralde anunță că la 
conferința convocată actual
mente la Londra se elaborează 
planul pentru creerea unei fe
derații a 
tanice.

Africei Centrale Bri-

Joi dimineața au fost exe- 
cutate la Atena nouă persoa
ne condamnate la moarle de

a

>Daily Expres* a- 
Statele Unite inten

ționează să pună Tripolitania 
sub tutela lor în viitorul apro
piat. Ziarul adaugă că Statele 
Unite posedă de mai multă 
vreme o bază aeriană în a- 
propierea orașului Bengazi.

Ziarul 
nunță că

rale, ci și din considerațiuni stra
tegice militare.

Pactul Mediteranian ca și ce
lelalte plăsmuiri ale imperialiștilor 
americani, va fi o unealtă a reac- 
țiunii internaționale. Scopul aces
tui pact conceput de ațâțățorii 
la război din Statele Unite va fi 
înăbușirea mișcării de eliberare 
din țările mediteraniene, aservirea 
acestor țări și târârea lor în poli
tica antisovietică.

Prăbu șirea prejurilor și creș
terea șomajului în Statele 

Unite confirmă scad rea 
producției americane

LONDRA, 15 (Raror) — Zi
arul FINANClAL TIMES scrie 
într'un editorial că prăbușirea pre
țurilor articolelor de consum, 
precum ți creșterea șomajului în 
Statele-Unite, confirmă părerea 
larg răspândită că perioada de 
prosperitate de după războiu a 
trecut și Statele-Unire se por aș
tepta la regrese în domeniul pro
ducției și a întrebuințării mâinii 
de lucru, cât și la o reducere a 
venitului populației.

Poporul coreean nu va uita niciodată faptul 
că eliberarea sa se datorește armaielor so
vietice conduse de marele I. V. Stalin

Scrisoarea trimisă lui 
1. V. Stalin de populația

MOSCOVA, 16 (Rador) 
Cu ocazia terminării evacuă
rii trupelor sovietice din Co
reea, populația din Nordul și 
Sudul Coreei a trimis_ Gene
ralissimului I. V. 
scrisoare prin care 
recunoștința ei.

Inițiativa acestei

Stalin o 
își exprimă

Inițiativa acestei scrisori a» 
pa ține muncitorilor dela uzi-

Teriarea deslăntuită împotriva fruntașilor 
progresiști ai poporului irakian

4 îruntași ai Partidului Comunist 
Irakian condamnați la moarte de 

tribunalul militar din Bagdad
BEyRUTH, 16 (Rador). 

Postul de radio din insula 
Cipru anunță că tribunalul 
militar din Bagdad a condam
nat la moarte patru fruntași 
ai Partidului Comunist Irakian 
Iusef Suleiman, Husein Moha
med el Shabibi ZAi Moha
med Basaib și Ibrahim Sadix.

Afară de aceștia, alte 56 
persoane au fost condamnate

la închisoare pe viață sau la 
muncă silnică. Postul de radio 
anunță că la 13 Februarie au 
fost executați Iusef Suleiman 
și Husein Mohamed el Sha- 
bibi.

Ziarul SHARO, a publicat 
protestul tineretului irakian îm
potriva arestării și executării 
fruntașilor progresiști ai po
porului irakian.

I

nele Tado din Phiongyang și 
este semnată de 16.267.680 
locuitori din Nordul și Sudul 
Coreei. Popula|ia din Coreea 
de Sud ocupată de americani 
a participat activ la discuta
rea și semnarea scrisorii ad
resată Generalissimului I. V. 
Stalin, în ciuda represaliilor 
și a teroarei autorităților lo
cale-

Scrisoarea arată că popo
rul coreean nu va uita nici
odată faptul că eliberarea sa 
se datorește armatelor sovie
tice conduse de marele I. V. 
Stalin.

Scrisoarea subliniază trans
formările profunde care s'au 
petrecut în țară cu sprijinul 
generos al Uniunii Sovietice 
și adaugă că poporul coreean 
va căuta să întărească și mai 
mult prietenia sa cu poporul 
sovietic, care constitue cea 
mai bună garanție a libertății 
ți independenței Coreei.

Redacția șl Administrația: Pe'roșeni, Str. Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33. _ .
Tiparul la tipografia ,.Jiul Cultural" Pctroșeni, Str Gh. Gheorgklu-Dej Nr. 59 - Abonamente individuale lunar lei 100. Colective (muncitori, țărani și intelectuali) .uaar 1<| W 

Taxa poștală plătită în numerar conf apr b Dir PTT, Nr. 451 252 945


