
Să desvollăm necontenit 
schimbul de experiență

in munca
Acum cateva zile „ZORI 

NOI" a anunțat faptul că cehi 
p.i minerului Poți Ludovic dm 
l’etrila, începând cu data d< 14 
Februarie, dcjpășindu-și sarci
nile prevăzute de l’lan itât (>e 
Februarie cât și ț>e Martie, ex- 
ttage cărbuni in contul produc
ției pe luna Aprilie.

La Lupeni, echițxi tov. Polxa- 
reni Alexandru, începând din 
15 Februarie extrage și ea căr
buni in contul lunei Aprilie, la 
X) Februarie ajungând să scoa
tă cărbuni în contul zilei de 10 
Aprilie.

Tot la Lupeni, grupa tov. Să- 
căluș Petre, de 9 zile și a 
tov. Botani Ion de 10 zile, scot 
cărbuni in contul lunii viitoare, 
iar la Lonea, echipele Iov. Uirlch 
Ștefan, Marian Ion și Tainaș 
FTancisc, depășindu-și normele 
pe luna doua a anului încă din 
7, respectiv 6 și 9 Februarie 
muncesc in contul producției 
prevăzute pe luna Martie

La l.S.S. Hunedoara, larr.i- 
na'orii și-au terminat progra
mul pentru luna M intie încă din 
12 Februarie; minerii dela mina 
„Gh. Gheorghiu-Dej” din Cer- 
tej-Săcărâmb și-au terminat 
programul pe luna curentă in 
17 Februarie. Sunt numeroși 
muncitorii din județul nostru 
care — după exemplul stahano- 
viștilor sovietic. — se iau la în
trecere cu timpul, depășindu-1.

Zi de zi, lupta pentru înde
plinirea sarcinilor prevăzute de 
l’lan se întețește, ia forme noi, 
face cunoscuți oameni ai muncii, 
anonimi până mai eri, aduce re
zultate care j»ot fi cu cinste în
scrise în cartea de aur a victo
riilor obținute in bătălia țientru 
construirea unei lumi noui.

Dar, paralel cu aceasta, în 
minele noastre mai sunt încă 
grupe care, fie că se compun din 
oameni fără vechime in această 
muncă, fie că n’au reușit să-și 
însușească în măsură suficientă 
cunoștințe tehnice necesare, lup
tă din greu cu normele și fac e- 
'forturi mari ca să He îndepli
nească. Popularizarea experien
ței fruntașilor în producție este 
un ajutor puternic ce se poate 
da ridicării codașilor in rându
rile muncitorilor buni. Metode
le mai bune de muncă, de orga
nizare a producției, condițiuni-

La Atelierele Centrale Petroșani a fost 
ales noul comitet de întreprindere

In ziua de 15 Februarie a avui 
loc alegerea Comitetului de lntre- 
p'indere la Atelierele Centrale 
Petroșeni.

In sala culturală Irumos împodo
bite .muncitorii și lunc|ionarii (ech- 
lici și administrativi s au adunat 
lupă încetarea lucrului, pentru a-și 
ilege pe cei ce urmează să condu- 
d activitatea sindicală a întreprin- 
erii lor de acum înainte.
In scurt timp sala a fost plină, 

ov. Milcș Ștelan a deschis adu- 
area, alegăndu-se apoi prezidiul 
lunării. Președintele prezidiului 
lunarii, tov. Farkaș, delegat al 
GM. a vorbit apoi despre sarci- 
e ce revin nouilor comitete sin- 
:ale în lupta pentru îndeplinirea 
'cinilor prevăzute de Planul de 
it.
După alegerea comisiilor de ve- 
care. de propuneri și de rezo- 
e. vechiul comitet a prezentat 
ortul de activitate pe timpul cât 
ondus munca sindicală in ACP. 
>us unei ample și obiective cri
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le tehnice noiu < o i muncii 
prin inovații sau raționalizări, 
aduse la cunoștința minerilor, 
studiate cu ei, analizate sub toa
te aspectele cu concursul tehni
cienilor și al comisiilor de intri 
ceti, vor putea deveni — și tre
bui* să devină — un bun al fie
căruia.

De aici vor avea de învățat 
mai cu seamă cei rămași in ur 
mă in producție

Aceasta e necesar cu atât mai 
mult cu cât faptele fruntașilor 
in producție nu sunt fapte de 
imțxirtanță strict locală. Valori
ficarea exemplelor date de frun
tași este imțxartantă cu atât mai 
mult cu cât, in regimul nostru 
de democrație țxipulară și când 
muncim intru nouă formă de 
organizare a producției — pla
nificate — există condițiunile 
necesare ca exemplul să rodeas
că înmiit, și să desvolte in pro
porții de tnassă pretutindeni, 
dorința de a urma exemplul 
fruntașilor muncii.

Un exemplu grăitor de acest 
fel il avem aici în Valea Jiului 
in însușirea de către tot mai 
multe gruțx? de mineri a meto
dei de mutare a crațerului fără 
a-1 mai demonta. Un alt exem-

(Coatinuarc ta pag, lll't)

Minerii dela mina „Gh. Gheorghiu-
Dej” din Certej—Săcărâmb scot 

aur în contul
Zeci și sute de ani. Munții 

Apuseni au foșt foc de unde 
burghezia româna și în com- 
pficitate cu ea și cea de peste 
hotare — a agonisit averi, 
expfoatând auruf din pământ 
și fa fef de crâncen, viața și 
munca hăștinașifor. Grăitor 
de viu, cântecul moțifor 
.Ălunții noștrii aur poartă, 
noi cerșim din poartă ’n poartă “ 
ogfindea viața de mizerie pe 
care locuitorii munțifor bo- 
ga ți în aur, erau siliți s'o 
ducă. Se adunau averi cu ca
re se montau guverne și se

tici din partea masselor, raportul a 
scos la lumină alăt rea'izăriie și 
succesele ob|'nule în timpul scurs, 
cât și lipsurile și slăbiciunile care 
au existat în activitatea sindicală 
din Atelierele Centrale Petroșani. 
Astfel, a reeșil că comitetul sindical 
nu a ținut o permanentă legătură 
cu massa muncitorilor și că în 
activitatea sa a avut uneori mani
festări birocratice. După analizarea 
acestor lipsuri și sublinierea învă
țămintelor ce trebuesc trase pentru 
munca de viitor, vechiul comitet a 
fost descărcat de gestiune, trecân- 
du-se la alegerea noului comitet.

Primul propus a fost tov. Miloș 
Ștefan, muncitor fruntaș în produc
ție, căruia massa de muncitori i-a 
dat votul său unanim După aceea 
a fost ales tov. Farkaș Emeric. 
maistru, care pentru munca fructu
oasă ce a depus o a fost decorat 
cu .Ordinul Muncii" clasa ll-a.

Au mai fost propuși și aleși 
umncitorii Jura Cornel Husek losif,

D. Găgeanu
(Continuare în pag. lV«a>

CITIȚI
Lucrând după metoda de muntare a craterului 
fără a mai fi demontat, organizând întreceri 
între ce'e trei schimburi

in corpu
ziarului de normă

Să cunoaștem 
Socialismului

••
din străinătate

Ultimele știri

lunei Mai fie
vindea țara, din auruf scos 
am Tara Moți foi> — mizeria 
popufației de aici însă se înăs
prea tot mai muft. Tone de 
aur se scurgeau pe drunturife 
ce coboară din munți ~ nici 
un gram însă nu a fost dat 
pentru crearea unor mai bune 
condiții de viață moților, mi- 
minerifor care-f scoteau dm 
adâncimi. Anaffabetismuf, si- 
fifisuf și tubercufoza — iată 
ce au dăruit regimurife din 
trecut harnicifor căutători de 
aur din țara pe care Horia 
a ridicat-o cândva fa luptă

* * *
Amintirea acestor zife e 

neagră pentru minerii Ăfun- 
țifor Apuseni, — neagră ca 
inima și gândurife cefor care 
i-au expfoatat în trecut și 
care și acum ar i naidori să fepu
nă țuguf pe umeri. E. o a- 
mintire care, după fămuririle 
și îndrumărife date de Partid, 
i-a ridicat fa fuptă pentruca 
zifefe din trecut să nu se mai 
poată repeta nicicând. O aftă 
fuptă însă decât acea fa care 
au fuat parte moșii for, con
duși de Horia: fa fuptă pen
tru pfan, • fuptă pentru con- 
sofidarea drepturifor pe care 
în trecut nu fe-au avut ___

I când și a căror stăpâni sunt 
astăzi.

Prima fună de muncă des
fășurată pe bază de pfanifi- 
care fa tninefe de aur din 
Ăfunții Apuseni s'a sofdat 
cu depășirea programufui fa 
cefe mai mufte expfoatări. 
Știu minerii moți că produ
când mai muft nu mai umffă 
buzunarefe cuiva, ci. creiază

nici

(Continuare în pag. IiLa)

Grupa tov. Popa Teodor din mina 
Lupeni realizează zilnic mari 

depășiri
Grupa tovarășului Popa Teo

dor lucrează intr'un abataj fron
tal din mina Ltip^ii. Până acum 
ca*va timp, două dm l*clii|>ele 
(schimburile) gni|>ci, lucrau in 
cărbune, iar schimbul 111 efec
tua lucrări de nțgic, demonta
rea și montarea crațerului in ra- 
țMirt cil înaintarea frontului de 
cărbune, răpirea stâlpilor de ar
matură, lucrări de armare, etc.

Provocându-se la întrecere cu 
altv gru|X‘, minerii din gru|>a 
tov. Popa Teodor și-au pu^ pro- 
bk-ma reducerii timpului între
buințat in lucrări de regie, Ucu 
mai buna soluție; in acest sens, 
a fost introducerea 
mutare a crațerului 
fi demontat.

Prin introducerea
todo, echipa care înainte lucra 
pentru cjectuarea tuciurilor de 
regie, acum lucrează in cărbu
ne, deoarece fiecare echipă, își 
face acum mutarea crațerului in 
cca 30 minute, fără să-l mai de
monteze.

La începutul aplicării acestei 
metode, minerii din această gru
pă au întâmpinat mari greutăți. 
Neavând experiență în armarea 

metodei .le 
fără a mai

acestei me-

• •

Tovarășul Bocancios Emil e maistru la atelierul de grup 
al minei Aninoasa. De curând el a confecționat un dispozitiv, 
care acfionat de crafer, pune in mișcare scocurile oscilante din 
abatajele camera ale minei Aninoasa, pnn a cărui folosire se 
realizează economii însemnate de aer comprimat, înlăturând tot 
odată motoarele cu aer comprimat care puneau în funcțiune sco
curile oscilante.

Iată ce ne scrie tov. Bocancios despre inovația sa:
Am asistat la o ședință de 

producție, unde au participat o 
bună parte a minerilor din Ani
noasa. Foarte mulți dintre ei 
s'au plâns de lipsa de aer com
primat, necesar punerii în funcțiu
ne a ciocanelor pneumatice, ma
șinilor de perforat și mai ales 
pentru motoarele pneumatice care 
acționează scocurile oscilante- 
Mu Iți dintre mineri au arătat greu
tățile întâmpinate din cauza mo
toarelor cu aer comprimat dela 
scocurile oscilante, cari fihid de
fectuoase necesită reparații dese, 
îngreunând astfel producția.

M'am gândit foarte mult la re
zolvarea acestei probleme. Deo
camdată nu putem dispune de

corv-punzătoare nouep metode, o 
parte din aliataj s'a prăbușit. 
Dar ei nu s’au dat inațxii. Îm
preună cu technicienn sectoru
lui, au găsit metoda jx.trivită, 
Jx-ntru armare, pi-ntruca alune- 
carcți rocilor de deasupra să nu 
se mai producă.

Aț^’i, au trecui la organizarea 
de întreceri intre cc'e trei echi- 
]>e ale gru|*âi și roadele nu au 
întârziat ă se arate. De unde 
in trecut noima dealca putea fi 
depășită cu cca 5*“ schimbul I 
condus de tov. Popa Teod.vr 
realizează depășiri medii zilni
ce de cca 95"“, iar celelalte două 
schimburi conduce de toi. Cali
na Gheorghe și Ștefănescu I., 
depășesc norma zilnic cu cca 
90%.

Astfel, prin introducerea me
todei de metr, re t. cn.țtmilui 
fără a mai fi demontat, prin or
ganizarea de întreceri socialiste 
in cadrul grupei, minerii din 
grupa tov. Popa Teador reali
zează una dintre cele nui mari 
depășiri de normă din mina 
Lupeni.

REVITEA IOM 
miner, coresp. voluntar

Ne scrie inovatorul Bocancios Emil 

d la mina Aninoasa despre

ii DCfiIm nnrm în fu tlînno a

compresoare pentru sporirea can
tității de aer comprimat pentru 
mină. Mi.a venit însă ideea, sâ 
construesc un dispozitiv, care să 
pună în funcțiune scocuriie os
cilante din abatajele cameră și 
care să fie acționate de crețerul 
din preabataj pe care scocurile 
oscilante varsă cărbunele.

Am făeut o schiță a acestui 
dispozitiv și încurajat de tovarășii 
dela organizația de Partid și aju
tat de tovarășul Ferenczi Fran- 
cisc, lăcătuș în atelierul de grup 
al minei, am trecut la realizarea 
lui.

Și am reușit.
Iată în ce constă dispozitivulmeu i

Continuare in pag. 3-a.
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Să cunoaștem Țara Socialismului B
O inițiativă de mare importanță 

pentru Stat
Ce realizează ttz'nele sovM*ce din materialele 

economisite

Ag ricultura, în (ara cu clima cea mai variata
Dela cultivarea microorg mismelor la crescătoriile de cămile

in scnsoaren adresată Ini ) 
V. Stalul, apărută recent in pre 
să, colectivele a două dintre celi- 
mai mari uzine d<* MmN m- 
lui cviistruchei de mașini de 
transțxirt și-au luat aug |.im°n- 
tul să realizeze o mire erm'.o- 
iine de metal, comhu tibil și c- 
nvrgie electrică și să dea in con
tul materialului economisit, nu
meroase produse peste prevede
rile planului. Uzina de locomo
tive „Kuibișcv’’ dm Kolomen'i 
și-a hiat angajamentul sa exe
cute peste plan 12 locomotive de 
linie principală.

Șantierul naval „Jdanov" va 
realiza un vapor cu motor Die
sel cu o capacitate de încărcare 
de 2000 de tone, două șlepuri și 
cinci vase de pasageri. Aceste u- 
z.ne și-au mai luat angajamen
tul de a îndeplini programul a- 
nual până la 5 Decembrie 1949 
— ziua Constituției Staliniste.

Inițiativa acestor două uzine 
este de o mare importanță pen
tru Stat.

Zilele acestea, Ia o ședință a

Armata Sovietică - armată de tip nou
de A. DONSCOI

Poporul sovietic și prietenii 
lui de peste graniță sărbătoresc 
la 23 Februarie a 31-a aniver
sare a glorioasei Armate Sovie- 
tioe.

Armata Sovietică a fost cre
ată de marii conducători și în
vățători ai celor ce muncesc Le- 
nin și Stalin, pentru a lupta 
împotriva cotropitorilor străini 
care tindeau să înăbușe victo
rioasa revoluție, socialistă, să în
robească popoarele ei. Chiar in 
primele lupte, forțele înarmate 
ale revoluției proletare și-au a- 
rătat vitejia și forța. In Fe
bruarie 1918, tinerele regimen
te ale Armatei Roșii au sdrobit 
complect lângă Pscov și Narva 
trupele ocupanților germani ca
re trecuseră granițele Rusiei 
Sovietice, îndreptându-se spre 
Retrograd. Ziua sdrobirii trupe
lor imperialismului german — 
23 Februarie — se sărbătorește 
în fieicare an în U. R. S. Ș. ca 
ziua nașterii Armatei Roșii.

Armata Sovietică, deh înce
putul existenței ei, a apărat in
teresele! maselor celor ce mun
cesc, slujind muncitorilor și ță
ranilor eliberați de sub robia 
capitalismului. ,, • Pentru pri
ma dată în istorie — scria Le
mn, — armata se construeșie pe 
baza apropierii, pe baza apro
pierii indisolubile, se poate spu
ne, pe baza unității indisolubile 
a Sovietelor cu Armata. Sovie
tele unesc pe toți cei ce mun
cesc și exploatați — iar armata 
se construeștel pe principiile a- 
părărn si conștiinței socialiste .

In URSS există o adevărată 
unitate intre Stat, popor și Ar
mata sa. Această unitate repre
zintă factorul cel mai important 
al succeselor militare ale Arma
tei Sovietice. Armata Sovietică 
este o armată care se bucura Je 
dragostea nețărmuită și spriji
nul întregului popor. In LK35 
armata e iubită, stimată, toți n 
poartă grija. In aceasta constă 
fcrța ei de nezdruncinat.

In armatele țărilor capitaliste 
soldații sunt lipsiți de drepturi 
politice. Dar deși în mod formal 
armata e acolo înlăturata din 
viața politică, ea este atrasa in 

Ministerului respectiv a foR 
discutata inițiativa celor di.uii u- 
zme mai sus arătate. Au luat 
cuvântul directorii întreprinde 
iilor, aparținând acctstui minis
ter. l.i au declarat m numele co
lectivelor că sunt gata de a sus
ține- inițiativa celor două uzine.

Astfel, directorul u/mei ,,Ki- 
rov” din Celiabiilsk a declarat 
că colectivul întreprinderii iși ia 
angajamentul să producă 100 de
tractoare grele pestei prevederile 
pianului in contul materialelor 
economisite.

Inițiativa uzinelor de frunte 
ne arată marile pisilnhlăți $1 
rezerve ție care le au întreprin
derile.

Tehnologilor și metalurgiști- 
lcr le revine rolul imjxirtant de 
a căuta și utiliza aceste rezeve. 
F.i vor lucra in strânsă legătură 
cu constructorii, stalianovișlii și 
cu funcționarii depozitelor de 
materiale, care (in socoteala bu
nurilor materiale ale întreprin
derilor.

lupta politică, servind drept ar
mă țientru înăbușirea celor ce 
muncesc.

Deosebirea fundamentală a 
Armatei Sovie'ice de rrmatele 
statelor burgheze constă mai in- 
tâi de toate in scopurile care 
sunt puse in fața ei. Aceste țe
luri au fost clar formulate de 
conducătorul pojxrrului sovietic 
și organizatorul 1-orțelor Ar
mate ale URSS — I. V. Stalul, 
care a arătat că Armata Sovie
tică „este armata frăției și prie
teniei dintre popoarele țării so
vietice, armata apărării libertă
ții-și independenței popoarelor 
țării sovietice.

Armata Sovietică este cel mai 
bun prietqn al tuturor popoare
lor asuprite. Ea este educata in 
•pi ritul respectului fața de oa
menii muncii din toate țărik in 
spiritul afirmării și păstrăm 
păcii intre popoare. Nimeni nu 
pre motive să reproșeze Arma
tei Sovietice că ea a purtat vreo
dată un războiu nedrept, cotro
pitor, că a luptat împotriva po- 
țxiarelor asuprite sau că a lezat 
suveranitatea altor popoare. 
Dimpotrivă, ea nu odată a lup- 
tat în calitate de eliberatoare a 
altor popoare care au fost ame
nințate de pericolul pierderii li
bertății și independenței lor.

Caracterul drept al războaie
lor pe care le-a purtat Armata 
Sovietică, țelurile ei înalte, ideo
logia progresistă sovietică, trăi
nicia spatelui frontului sovietic 
care hrănește armata nu numai 
cu resurse materiale, ci și cu i- 
dei progresiste, dragostqa ne- 
j.recupețită față de Patria socia- 
ț t5. — reprezintă un izvor pu
ternic al suportului moral de ne- 
sdruncinat al Armatei Sovieti
ce. Armata Sovietică a demon
strat in lupta împotriva dușma; 
nilor Patriei, toate calitățile ei 
remarcabile, insuflate de către 
Partidul lui Lenin și Stalin: în
altul patriotism, neprecupețita 
bărbăție, eroismul în massă, 
dârzenia, spiritul de jertfă pen
tru repurtarea victoriei depline.

Ca armată de tip nou, Arma
ta Sovietică se deosebește prin 

Dacă am asculta vorbindu-se 
d(>prc activitatea atât de vani
lii și Ixigatâ a celor 220.000 de 
lolhozuri care există in Uniu
nea Sovietică, ni s’ t părea că 
: tizim o jxjvestc pasionantă, ca 
un basm fermevator.

Dela orașul Kusk din Turc- 
meni.i, < re este situat mai la 
Sud decât Sicilia, pană la re 
gimiea Mt.rmanlk cu ag.ieultu- 
1. polară, «lela Ujgorotl pană la 
S.dialin se întind câmpiile, gră
dinile, plantațiile și viile țării 

sovietice.
t jllio/nicii din regiunea As

trahan 'însămânțează ogoarele 
care se găsesc sub nivelul mării, 
iar colhoznicii din l'aniir lu- 
ciează pământul la o dtiludine 
de 2.500 metri înălțime.

In URSS se cultivă o mare 
varietate de culturi de grâne, 
dela grâu la hrișcă și orez, nu
mit ,,.Șula” in Asia Ventrală și 
„Cealtok ’ in Transcaucazia. 
până la fasole și semințe pentru 
c mari. Deasenmi se desvoltă 
sute de culturi industriale, me
dicinale, de ulei eteric, de fruc- 

colonel al Armatei Sovietice
înalta ei disciplină, care o ta.ee 
monolită, înmulțește forțele ci, 
f.'.c© operațiunile trupelor — pu
ternice și cu .rost. Disciplina ia 
Armata Soviețică se bazează |>e 
aceleași interese de clasă ale în
tregului efectiv, pe devotamen
tul neprecupețit fața de popor si 
pe sentimentul înaltei răspunde
ri a fiecărui om sovietic țn-iitru 
apărarea Uniunii Sovietice, pen
tru succesele ei, țxntru forța ei.

Uniunea Sovietică prin însăși 
natura ei este un Stat jiașnic 
consecvent, pentrucă in el se 
ciează noua societate comunis
tă, pentrucă el a fost întemeiat 
pe baza prieteniei și frăției in
tre popoare. Dar Partidul Bol
șevic și Guvernul Sovietic, apă
rând până, la capăt cauza păcii 
intre jwțxiare, niciodată n'au ui
tat despre incercuirea capitalistă 
și s’au îngrijit neolxjsit de întă
rirea forțelor armate, de aprovi
zionarea armatei cu armament 
modern și înzestrarea ei cu teli- 
r’ca de luptă, de educația politi
că și militară a cadrelor.

Marea victorie a URSS in 
Războiul de Apărare a Patriei, 
a însemnat victoria sistemului 
social și de Stat sovietic, victo
ri:. Forțelor Armate ale Statu
lui Socialist, victoria înțeleptei 

| politici a Partidului Comunist.

Executăm

ștampile
Adresați=vă la Adm. ziarului 

„Zori Noi" Petroșeni, strada 

Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 33 

te, legume și zarzavaturi.
Dar eu cultivarea pământului 

nu se termină, ci abia începe a- 
griculfura sovietică.

Xnimalicu'tura nu -.e mărgi
nește doar la creșterea de cai, 
vaci, jiorci și găini In colhozu 
rile sovietice exi tă nu numai 
ferme de cămile, bivoli, catari, 
ișaci, ci și crescătorii de cerbi, 
vulpi, vulpi jjolare.

Nu numai viermele de măta
se, dar chiar și microorganis
mele sunt folosite in agricultu
ră. In numeroasele, uzine dc în
grășăminte bacteri.de e cultivă 
c-.i griia ra-e pure de bacterii, 
necesare, ogoarelor jientni extra
gerea azotului din aer.

Măreață e desvoltarea agri
culturii sovietice, mărețe mnt si 
Sarcln Ie ei, pe caie colhozni'di le 
împlinesc cu dgo-ebită însufle
țire.

In anul ce a trecut, >'a strâns 
o recoltă de grâne egală cu cea 
din 1940.

Creșterea oilor a dețzăiii ni
velul dinainte de războiu. Tr.t 
așa i jiarcul de ite cornute 
mari.

In calea vânturilor uscate < ■ 
aduc nori de nisip, apar |>erdcle 
torestiere de protecție și mii de

Conferința științifică a studenților 
în cadrul celui de-al Xl-lea 

congres al comsomolului
La Moscova, s'a ținut recent 

conferința studenților din facul
tățile agricole, zoo-veterinare și 
dc silvicultură, la care partici
pă aproape o mie de tineri cer
cetători, profesori și studenți ai 
școlilor superioare din Mosco
va și din alte orașe, sovietice.

Conferința a fost precedată 
dc o mare muncă de pregătire, 
dusă de cercurile și societățile 
științifice studențești. Sute de 
studenți au făcut cercetări și ob- 
servanții pe câmpurile de expe- 

Dacă vreți să aveți o prezentare justă a politicii ex
terne a U.R.S.S. și a celorlalte state și vreți să fiți infor
mați despre viața internațională,

Citi(î revista

„TbMPS HOUVEflUX“
Revista „TEMPS NOUVEAUX" vă dă o analiză 

a evenimentelor politice și a valorii lor din punctul de ve
dere sovietic și al lumii democratice/

face cunoscut cititorilor viața actuală a popoarelor din 
toate țările lumii, lupta lor pentru democrație, pace trainică 
și siguranță /

publică articole din presa străină și informații, pri
vitoare la cele mai importante probleme ale politicii inter
naționale,

dă cititorilor explicații la problemele care ti interesează 
face regulat cronica celor mai importante evenimente in
ternaționale.

Revista „TEMPS NOUVEAUX" apare săptămâ
nal tn limbile rusă, engleză, franceză și germană.

kilometri de mari canale dei iri
gație ,sc alimentează din lacurile 
aitificiale crc-iate in plin desert.

Sistemul Jlernării culturilor 
furajere cu cele dc gr, ne, și 
care garantează mărirea pro
gresivă a fertilității solului, de
vine o lege a agriculturii colhoz
nice.

Tot mai departe, spre Nord, 
înaintează bvczi'e de lămâi și 
plantațiile de ceai.

N11 e ușor -ă conduci agricul
tura unei țări, cu un teritoriu 
egal cu i ș.i-ea parte a globului 
pământeo , und< e- i<tă cele mai 
variate chine, dela clima pfl’.iri 
până la cea stibtropic la și unde 
„■•ezonuHt agricol durează un in 
întreg, iar : Nul prezintă mari 
contraste, dela pământurile ne
gre cele mai fertile din lume, 
până la terenurile nisi|>or-e ale 
Caz.ih-lanului di i.-t și pămân
tul pietros al republicii ( .elo- 
Finlandeze. Este fire-t di 1 ca 
aparatul administrativ al minis
terului Agriculturii ,-ă lucreze 
foarte intens. Pe lângă ace-t 
mim-ter sunt organizate o mul
țime de școli, seminalii, cur-uri 
speciale pentru ridicarea nivelu
lui tehnic, cultural și politie al 
colal».râturilor agro tehnici.

rieiițâ, in colhozuri ș: sovho
zuri.

Pe ordinen de zi a conferinței 
au fost înscr >i «o de -tudenți, 
care au citit rap artele 'or con- 

acrate problemelor agrobiohș- 
g:ei miciurinienc-, sistemului al
ternă. ii cultul dor dc cercde cu 
cele furajere, măririi pntiduca- 
vitătii vitelor și altor probleme 
agricole.

La ședința de deschidere s’a 
dat citire scrisorii adre-ate par- 
ticipanților la conferință, de că
tre academicianul Lâscnco.

bacteri.de
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lllll ȘTIRI DIN HAȚEG ș
Pornind la întrecere

Muncitorii dela moara „Vasile Roailă' 
din Nâlaț Vad își depășesc 

zilnic normele

Minerii dela mina „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Certej —Sâcărâmb scot aur 
în contul lunci AAarlie

Urmând exemplul mare/ al 
minerilor din Valea Jiului, 
muncitorii morii naționalizate 
din Năla(- Vad au luat hotărâ
rea de a organiza întreceri so
cialiste.

Observând că norma fixata 
acestei mori (10.000 kgr. in timp 
de 24 ore) nu a fost atinsă, 
tov. Poloca Vasile, directorul 
morii împreună cu tov. Btrîș 
Emil, președintele sindicatului 
mixt din Ha/eg, precum și re
prezentanții muncitorilor au stu
diat problema, ajungând la con
cluzia că, această normă poate 
fi nu numai atinsă, ci chiar 
depășită.

Pentru atingerea acestui tel 
s'a hotărât ca munca să se facă

Ne scrie inovatorul Booancios dela 
mina Aninoasa

(Urmare din pag._ l-a)______ i

Pe axul dela capătul care Intră în 
abataj al craterului, am montat 
<louă came (excentrice). Pe aces
te came, am montat două pârghii, 
care sunt legate de scocul osci
lant și care transformă mișcarea 
circulară a axei crațerului în miș
care rectilinie alternativă. La a- 
cestea am mai montat două ar
curi în părțile laterale ale scocu
lui oscilant, care ajută la mișcare.

Noul dispozitiv de ac(ionarea 
scocurilor oscilante, este de con»

Direc[iunea Agricolă a Județulu 
Hunedoara—Deva

OCOLUL AGRICOL ORĂȘTIE

Nr. 196 din 14 Febr. 1949

Publicațiune de licitație
Se aduce la cunoștința celor ini 

teresați că Ocolul Agricol Orăștie 
vinde prin licitație publică canti
tatea de 30 bușteni lemn nuc, cu 
\in cubaj de cca 22 mc., proprie
tatea Ministerului Agriculturii, Di
recția Horticulturii-Viticulturii.

Licitația va avea loc în ziua de 
28 Februarie 1949 orele 17, la 
sediul Ocolului Agricol O.ăștie 
Strada Gh. Lazăr Nr. 6.

Caetul de sarcini poate fi vă
zut în oricare zi, în orele de ser, 
viciu, la Direcțiunea Agricolă a 
Județului Hunedoara și la Ocolul 
Agricol Orăștie.

Licitația se va ține cu respec
tarea dispozițiunilor prevăzute de 
art. 88—110 din L. C. P.

Ofertele închise și separat pli
nul cu [garanția legală de 5% se 
vor depune în ședința comisiunii 
de licitație, la deschiderea șe
dinței.

In cazul de nereușită, a doua li
citație va avea loc în ziua de 10 
Martie 1949, aceeaș oră, loc și 
condițiuni, fără altă publicare șz 
încunoștiințare prealabilă.

Șeful Ocolului Agr. Orăștie 
Jng. Agr. Emanoif Manughevic 

'n schimburi reuentndu-i fiecărui 
schimb norma de 3.300 kg. în 
U ore.

In ziua de 9 Februarie mun
citorii din cele trei schimburi 
s’au luat la întrecere și din 
prima zi, norma a fost depă
șită cu 38,65 .

In zilele ce au urmat, muri
torii au ob/inut deasemeni de
pășiri de normă până la 2>,7‘l .

Cea mai mare depășire a fost

Hațegul va avea un stadion
In orașul Hațeg, deși s'au prac

ticat, în mod sporadic, aproape 
loate spoiturile, nu a existat in.

strucție simplă, piesele compo
nente nu sunt supuse la uzur 
mari și nu necesită consum de 
materiale pentru întreținere.

întrebuințarea acestui dispozitiv 
pentru punerea în funcțiune a 
scocurilor oscilante, prezintă mari 
avantagii față de întrebuințarea 
motoarelor cu aer comprimat. 
Motoarele cu aer comprimat, in 
general, suni într'o stare de uzu
ră înaintată necesitând un con
sum de aer comprimat ridicat ș| 
reparații dese. Întreținerea lor 
necesită o însemnată cantitate de 
ulei, iar pentru manevrarea lor, 
trebuesc oameni de specialitate.

Când abatajul cameră era ex
ploatat complect, urmând să fie 
mutat în abatajul nou deschis, 
mutarea motoarelor pneumatice 
era anevoioasă fiind grele. Pe 
lângă acestea produceau un sgo- 
mot asurzitor în abataj

Toate aceste greutăți și chel- 
tueli sunt înlăturate prin între
buințarea noului dispozitiv. Tot
odată se realizează o economie 
însemnată de aer comprimat, care 
poate fi întrebuințat pentru ali
mentarea suficientă a celorlalte 
mașini și unelte pneumatice din 
mină.

Construind acest dispozitiv, 
sunt mulțumit că am putut aduce 
un aport la buna desfășurare a 
muncii în mină penttu extragerea 
cărbunelui, așa cum ne învață 
Partidul nostru, forța conducă- 
oare a celor ce muncesc din ța
ra noastiă spre o viață mai bună.

Bocanicios Emil
Macs’ru licfiluș la mina Anino^îa

Cititi>

în fiecare zl 
„Zori Noi"

înregistrată de schimbul III 
compus din E. Maior, N. Dră- 
gofel, I. Drăgan și P. Bugariu. 
care în ziua de 9 Februarie a 
depășit norma cu 47.6 .

Continuând să muncească pe 
bază de întrecere, muncitori dela 
moara „Vasile Boaită" vor pu
tea realiza zilnic norma fixată 
pentru moara din Nala(-Vad.

că un stadion. Acum însă una 
din cele mal arzătoare dorinți a 
tuturor sportivilor din această lo
calitate — amenajarea unui sta
dion — este pe cale de a se re
aliza Această inițiativă a fost 
luată de un grup de sportivi, în 
frunte cu tov. Crișan Traian, se
cretarul org. sportive „Retezatul 
LI 1 ,M.“, tov. dr. Cornel Meaa- 
roșiu și tov. Orășlanu Tikeriu, 
fiind sprijiniți șl îndrumați per
manent de către organizația lo
cală P.M.R.

Prima greutate în muncă a fost 
găsirea unui loc corespunzător 
pentru construirea acestui stadion. 
In urma unor înțelegeri, s'a ajuns 
la un schimb de teren, făcut în
tre Primăria locală și un proprie
tar particular.

Odată în posesia lotului, s'a 
trecut Ia măsurătorile necesare 
și alcătuirea proectelor, executate 
cu concursul tov. ingineri Apos
tol și Bugnariu.

Schițele viitorului stadion cu
prind: un teren de foot.ball, o 
pistă de alergare în lungime de 
800 m., un bazin de înnot, lung 
de 50 m. și lat de 30 m , un te
ren de tir, două arene de tenis, 
două Terenuri de wolley-ball, unu 
de basket-ball și o popicărie. De- 
asemenea se va construi o tri
bună cu o capacitate de 1000 
locuri.

Ocolul Silvic din localitate 
și-a luat angajamentul că va a- 
acorda 100 pueți de plopi și ar
buștii necesari pentru îngrădirea 
acestui stadion.

Amenajarea stadionului va fi 
făcută prin muncă voluntară de 
tinerii sportivi din localitate.

In cursul săptămânii viitoare, 
— dacă timpul va fi prielnic, — 
se va începe aratul și drenarea 
terenului, urmând a fi amenajate, 
în primul rând, arena de foot-ball 
și bazinul de înnot.

Astfel tinerii din orașul nos
tru, îndrumați și sprijiniți efectiv 
de către org. locală a P.M.R., 
vor avea un loc unde să poată 
practica sporturile, oțelindu-și 
corpul pentru munca de înflorire 
a țării noastre.

NICU SBUCHEA 
coresp. voi.

(Urmare dia p»^ I-a)

conaițu pentruca și piața for 
să fie mai Suna.

La exploatările aurifere 
din Gertej Săcăiâmb, pro
gramul de extracție a fost 
dvbsș t în Ianuarie cu 31 2 
a suta. La clasamentul pe 
mine, cea de a treia a fo t 
mina , Cub. Cbbeorgbiu-ltei 
care totalizase o depășire de 
normă de 7,1 la sută. Cu 
această situație nu se puteau 
mpă- a muncitorii acestei nu
ne : , L)ece numai 7. 1 la sută '7 
— și dece n'am putea câști

Să desvoltăm necontenit schimbul 
de experiență în muncă

piu, mai vechi, dar la fel de 
giăitor, il constilllc • emilului e- 
șirii din zăgazurile rutinei <i 
metudelur vechi de muncn pe 
-pie l-a dat acum un an l'op Lu
dovic prin raționalizarea muncii 
fie care a făcut-o impreună cu 
regretatul inginer Buicu Leuni- 
da.

1 oale ace-tea ne duvede.c ceea 
ce ne învață Lemn in lucrarea 
i-a „Cum trebue organizată în
trecerea'’ atunci când ne spune 
că „abea acum, când putere.i 
este in mâna țKițiorului. se ive--c 
posibilități largi cu adevărat de 
massă pentru manifestarea spi
ritului întreprinzător, de între
cere, de inițiativă indră-neață ..

Dar, pentru ca acest învăță
mânt să-și găsească și mai activ 
aplicarea aici, e nevoie de lua- 
ica unor măsuri și tina din a- 
cestea — printre cele mai de -ca
mă — e popularizarea noutlor 
metode de muncă și a rezult.itc- 
l< r obținute.

S'a scris în repetate rân
duri despre aceste metode 
noui, atât în presă cât și in 
gazetele de perete, s au ținut 
ședințe de studiere și analiză a 
acestora, s'au analizat, s au co. 
mentat și s'au tras învățăminte 
Dar mai cu seamă, aceste ședințe 
s'au făcut restrâns, pe mici uni
tăți sau pe exploatări Unii tova
răși inovatori, raționalizatori sau 
fruntași în muneă, au împărtășit 
prin ziarul nostru metodele lor ae 
muncă. Această inițiativă bună 
trebue continuată pentrucă din a- 
ceste scrisori vor avea mulți de 
învățat. Dar sarcinile mari și im
portante ce stau în fața minerilor 
impun trecerea la forme noi, su
perioare de popularizare a acestor 
metode noi, am putea spune de 
predare și altora de învățare a 
formelor superioare de exploatare 
a sistemelor de muncă ce asigură 
o productivitate ridicată a muncii.

Mai sus, am arătat ca pe ex
ploatări s’au ținut conferințe in 
care fruntașii muncii au arătat 
cum lucrează ei pentru a obține 
c producție mai ridicată și de 
bună calitate. Această metoua 
minunată e totuși strâmtă. Pen
tru a da rezultate din cele inai 
bune, pentru a fi cunuscute in a- 
mănunțime nouile metode, ino
vațiile și raționalizările aduse m 
muncă de către minerii exploa
tărilor din Valea Jiului, trebu
esc organizate conferințe largi, 
c re să cuprindă fruntașii in 
producție dela toate expluatanle 
carbonifere din Valea Jiului.

In aceste conferințe — la care 
vor participa inovatorii, raționali» 
zatorii în muncă, alături de tehni
cienii din mine — fruntașii în pro
ducție ca Pop Ludovic și Pobo- 
reni Alexandru să expună meto 
de'e prin care ei au ajuns să pro
ducă încă din luna Februarie căr

ga și uoi drapelul mumii pe 
exploatare 7 — și-au zis ei- 
Șt întrecerile socialute ui 
muncă au primit un nou a- 
rant, diagrama produc get 
căpătând un curs de continuă 
ascenae.rț î. Rezultatele mim <i 
for au Just u .cununate de 
succes; la 17 Februarie 
orele 14, Minerii dHa mi
na ,Gn Gheorgh u Oej* 
din Cerlej-'iâcârâ nb și-an 
terminat programul de 
producț e pe luna F b-u- 
arle, începând sâ p. uducâ 
în contul luntl Martie.

bune în contul lunei Aprilie. Șl la 
el, inovatori ca rippenfenlg Sa. 
moilâ să arate minerilor cum se 
lucrează cu scocul oreilanr blin
dat, care pe lânjă alte avanta
gii reduce timpul de exploatare 
a unui abataj cameră cu 5-6zi'e.

Prin aceste conferințe, care tre
bue să ia un caracter permanent 
și "are trebue sâ se bucure de 
sprijinul activ al tehnicienilor, -,e 
va reuși să perfecteze în condi- 
(iuni optime schimbul se expe
riență.

I runtașli în producție, Inova
torii și raționalizatorii chemați sâ 
împărtășească și altora metodele 
lor de muncă au datoria de a 
răspunde chemării, prin aceasta 
contribuind la îndeplinirea sarci
nilor prevăzute in Planul de Stat 
pentru exploatările carbonifere din 
\ alea Jiului. La rândul lor. ingi
nerilor și tehnicienilor m.neri le re
vine sarcina de a studia cu tea'ă 
seriozitatea, nouile metode de Iu- 
<TU în sPecial posibilitatea a- 
plicării lor și în alte abataje.

Inițiind și permanetizând ase
menea conferințe, oameniii mur 
dm \ alea Jiului vor avea un spri
jin prețios în inunca lor de zi cu 
zi și urmând pilda fruntașilor vor 
putea duce la îndeplinire măreț- *e 
sarcini ce le revin în cadrul Ha
nului de Stat.

Publicațiune
IFmiitm Prim Piotpmr, 
>ul>--inintui Mihail Rotaru 

domn-,Imt ln H.:i - SIr. ' ud 
\r. tu. ,ie pr-uisiuhe muncit-,r, 
cu respect vă rog >ă binevoiți J 
uisțiune îndeplinirea - >rmeâ r 
de reconstituirea actului imuce 
i-cștere pierdut cu . ci.?' ret: 
gerii.

Sunt născut in c,.■nu.m. (.\r- 
lena Mare, Jud. IL.tin. In d la 
(jl 6 August HiJo dm p:.rir*’i 
C rigore -i Eufro.-ina R.-t -u. 
1 entru dovedire? cererii mâfer.
rrrjpun ca nnrtcri ; c: I n 
Munți nu, înv "■•for peno.-,- 
'"tninli in Hațeg, -tr. H.cltd 
Sz, tn?n >z.F>, agricu Ji r, 
domiciliat în H re-g. \, 
Kr. 12.
Cn stimă. MIHAlf. ROTARI 

X--L l'rim - ri,> uror -Par
chetului Triburi Jiilui Deva.

Xr. 4<v o dm îi^o, invităm nu- 
toritațdc i p.*5v»-ar.ele c.irc d.i-n 
extrasul de naștere sau alte iv- 
serleri referitoare 1. actul a că-
îiii reconstituire <e cere p.’titm- 
neu de mai su>, >ă le depună de 
urgență la a-.e>t parchet.

l'rim 1*0x11 ti.r, pr. : Pr -'at 
Prim Secretar hm Gh. hârb , 'u

Xr. 584 din 1049.
1 ij4Q Februarie 1.
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fioui acțiuni victorioase ale armatei 
democrate grecești

GRECIA LIBERA, II 
(Rador). — Postul de radi* 
GRECIA LIBERA anunță, 
că unități ale armatei demo
crate, operând în sectorul 
Carpenissi, au atacat în noap
tea de 13 Februarie al nouă
lea batalion de infanterie mo- 
narho-lascistă din Amlia Ve> 
nudi. Inamicul a fost «cos din 
tnai multe înălțimi și urmărit 
până la bazele sale fortificate. 
Peste 100 ofițeri fi soldați 
monarho-fasciști au fost uciși 
sau răniți. O mare pradă de 
război a fost capturată.

Situația economică a Suediei extrem 
de nefavorabilă

Începând din unul 1947 con- 
juctura economică a Suediei a 
evoluat rapid spre o situație ex
trem de nefavorabilă. Această 
situație a fost determinată de 
epuizarea stocului de valute 
străine, de mărirea extraordina

Iulien Schaus, fost aghiotant a lui Hitler a 
fost achitat de Tribunalul din Miinchen
Julicn Schaus, fost ober 

grupfenfuehrer în SS și aghio
tant al lui Hitler, a fost a- 
chitat Joi de Tribunalul din

Grevă generală Ia Roma
La Roma s'a declarat Vi

neri o grevă generală în semn 
de protest împotriva inciden
telor dela Isola Viri, unde 
poliția a deschis focul asupra

Vizita unei delegații comerciale 
bulgare la Budapesta

BUDAPESTA, l9<Rador>. 
Sub conducerea ministrului co
merțului exterior al Bulgariei, 
Dimiter Ganev, a sosit la 
Budapesta o delegație comer
cială bulgară. Delegația, care 
va duce conversații în vederea 
adâncirii relațiilor comerciale

Dacă prăbușirea cursuri* 
lor re menține, criza eco* 
nomică devine inevitabilă 

în Statele Unite
scrie revista La Tribune Economique 

ef Financiere
Un comentariu publicat de 

revista LA TRIBUNE ECO- 
•«OMQIJE ET HNANCiE. 
RE, arată că recentele scăderi 
brusce de pe piața economică a 
Statelor Unite, dovedesc că așa 
zisa perioadă de abundență a

In sectorul Vitzi, unitățile 
armatei democrate au atacat 
două compjnii monarho-fas- 
ciste, care se allau în marș dela 
Mitri Vivla spre Plak.

Postul de radio GRECIA 
LIBERA mai anunță că ziarul 
RIZOSPAS I ÎS, organul Par
tidului Comunist Grec, apare 
ilegal la Atena. Apariția lui 
R1ZOSPASTIS desminte min
ciuna miniștriloi monarho- 
lasciști, care alirmă că orga
nizațiile comuniste din Atena 
ar fi fost „lichidate".

ră a impozitelor (cu 300% in 
perioada 1939-1947), de dese- 
cliilibrul balanță comerciale 
care a înregistrat in 1947 un de
ficit de 2 miliarde coroane și 
care prezintă o continuă tendin
țe de accentuare.

Miinchen «în lipsa unor su
ficiente dovezi». El fusese a- 
cuzat de complicitate la crime 
și de tentativă de asasinat.

muncitorilor, rănind grav pe 
unii dintre ei. Muncitorii ti
pografi și cei dela fabricile de 
hârtie au intrat Vineri dimi
neața în grevă.

dintre Ungaria și Bulgaria, a 
fost salutată la gară de minis
trul comerțului ungar, însărci
natul cu afaceri bulgar la Bu
dapesta și deînalți funcțio
nari ai Ministerului Afacerilor 
Străine.

fost depășită și că în economia 
Statelor Unite au apărut simp- 
tome nete de depresiune.

Dacă prăbușirea cursurilor, a- 
tât la cereale cât și la bumbac 
și cauciuc se va menține, criza 
economică devine inevitabilă.

Sinul Poiilit al Partidului [cmunisl Fim 
a te ul lulurur Imunilor si se unească oeulru 

apărarea pârii
PARIS, 18 (Rador) In ul

tima ședință a Biroului Poli
tic al Partidului Comunist 
Francez, au fost discutate 
problemele în legătură cu a- 
părarea păcii.

In declarația publicată la 
sfârșitul acestei reuniuni Bi
roul Politic arată că »Franța, 
destinară să furnizeze carne 
de tun pentru imperialiștii 
anglo-americani, urmează să 
devină una din bazele princi
pale pentru pregătirile agre
siunii înlreptate împotriva 
Uniunii Sovi< f ce și a țărilor 
de democrație popularăc

BULE UN EXTERN
Federațiile de ziariști din de

mocrațiile populare vor ține in 
19 și 20 Februarie un congres 
la ITaga pentru a discuta pro
blemele in legătură cu colabora- 
îea prtteei din democrațiile 
populare.

x
Purtătorul de cuvânt al auto

rităților militai'C de ocupație a- 
mericane dela Berlin a declarat 
recent că „retrocedarea uzinelor 
și fabricilor naționalizate foști
lor lor proprietari, trebue inde- 
plinită fără nici un fel de în
târziere”. El a arătat, |>e de altă 
parte, că generalul Clay dorește 
ca problema naționalizării in
dustriei să fie amânată deoarece 
„nu este o chestiune importan
tă”.

x
In ziua de 13 Martie se va 

deschide la Leipzig târgul inter- 
rațional anual de primăvară. La 
acest târg vor prticipa: Polonia, 
Cehoslovacia, Ungaria, Bulga
ria, precum și firmele din Fran
ța., Belgia, Austria, Elveția, 
Suedia, etc., în total 6500 par- 
ticipanți.

Generalul Clay a declarat că 
administrația militară america
nă „nu se opune” ca firmele din 
Bizonia să-și trimită mostrele 
la târgul dela Leipzig cu con
diția să nu violeze blocada de
clarată de administrația milita
ră americană.

Această înseamnă de fapt că 
nicio mostră destinată târgului 
cu va putea fi exportată din Bi
zonia în zona răsăriteană.

x
Puternice detașamente de po

liție au deschis focul de arme 
automate împotriva muncitori
lor greviști ce se baricadaseră 
în fabrica de hârtie dela Isola 
Vâri (Italia). Polițiștii erau spri
jiniți de tancuri și de mașini 
blindate.

Cu acest prilej au fost răniți 
peste 35 de muncitori și alți 14 
arestați.

x
Secretariatul Canfeder .ției 

Generale a Muncii din Italia a 
jprotestat la Ministerul de In
terne împotriva sângerosului 
atac al poliției contra muncito

După ce subliniază efortu
rile depuse în vederea înche- 
erii cât mai grabnice a pac
tului Atlanticului de Nord 
cât și presiunile făcute asupra 
Norvegiei, pentru a o face să 
refuze pactul de neagresiune 
propus de HRSS și să adere 
la pactul anlisovietic al Atlan
ticului de Nord, Biroul Poli
tic cere tuturor francezilor să 
se unească pentru apărarea 
păcii, deoarece numai prin 
unire massele populare pot și 
trebue, să zădărnicească plă
nui iii ațâțătorilor la război.

rilor în curmi incidentelor dela 
Isola Viri.

x
Joi s a inaugurat noul pod 

de beton armat de peste Du
năre, construit lângă Buda
pesta cu 4o zile mai devreme 
decât se prevăzuse.

•

Minerii au manifestat Vi
neri în fața Tribunalului din 
Ales (Fran|a> unde au fost 
judecați Vineri dimineața unii 
din tovarășii lor, arestați în 
timpul grevei din Noembrie. 
14 mineri au fost condamnați 
la închisoare și amenzi. Pen
tru a protesta împotriva a- 
cestor condamnări, minerii au 
hotărît să coboare în mină cu

La Atelierele Centrale Petroșeni a fost 
ales noul comitet de Întreprindere

_____ (Urmare din pag. I-»)______ 

tlobescu Constanlin, Colda Elisa- 
beta. Paul Lucian și alții.

După ce le-a a< o dit votul, 
massele de muncitori și f incțio îari 
au adus cuvânt de ang i|ame: te în 
munca pentru îndeplinirea Planului 
și de sprijin comitetului pentru 
ducerea la bun sfârșit a sarcinilor 
ce revin organizației sindicale din 
unitatea lor. In propunerile făcute 
inurcitoiii au sesizat problema or
ganizării și desvoltă'ii act vitâții 
sportive in întreprinde e. a înființă
rii unei școli technice deperfecțio. 
nare. îmbunătățirii utilajului între
prinderii. conslilui'-ii u-ei echipe 
uilislicc și a,le piubleme <_u cu ras
ter colect.v. cari își așteaptă rezol
va rea.

.Tovarăși I Multe și bune au

Diiooia - îi uraiil 
[fiiei mice

BERLIN, 19 (Rador). — 
După cum arată un raport 
asupra tendințelor economice 
din luna Ianuarie publicat de 
♦ Administrația economică a 
Bizoniei», Bizonia se găsește 
în pragul unei crize economice. 
Raportul arată că nu a avut 
loc creșterea de producție 
scontată și că cererea de pe 
piață este in scădere.

Numărul șomeurilordin Ger
mania Occidentală a ajuns la 
un milion una sută mii.

Rezultatele eforturilor de 
«stabilizare» făcute de ameri
cani sunt pauperizarea rapidă 
a micii burghezii și creșterea 
numărului crimelor și al fur
turilor.

o jumătate de oră întârziere•
După cum transmite postul 

de radio FRANKFURT PE 
MAIN, în Bavaria sunt in 
grevă peste două mii munci
tori din industria metalurgici

Sindicatele cer mărirea sala< 
riilor cu 2o plenigi pe oră.•

Primul ministru al Siamulu 
Fibul Songkram, a anunțat cl 
în viitoarele 24 de ore va f 
pro lamară starea de asediu în 
întreaga țară in urma creșterii 
revoltei poporului față de sta
rea de mizerie in care se află.

Funcționarii băncii Ionice și 
băncii Populare din Atena au 
întrat în grevă pe timp nelimi
tat, întrucât nu li s’a aprobat 
majorarea salariilor cu 20 la 
sută.

fost propunerile aduse aici în fața 
noului comitet și sunt sigur că ele 
vor fi îndeplinite" — a spus Iov. 
Krislaly De noi depinde insă rea
lizarea acestora. De noi depinde 
îndeplinirea a ceeace ne propunem. 
Mărind produci a. făcând economii 
de materiale, ajutând permanent și 
activ pe cei aleși azi de noi. — 
numai așa vom putea să facem 
cu succes față sarcinilor ce ne re- 
v,n in cadrul Planului de Slat- 
isvor de realizări în Republica 
Populară Română.

încheind adunarea, muncitorii au 
manifestat penhu întărirea activității 
sindicale, pentru întărirea unității

1 :ic > m r, : le pc-t'u r'.rHdul 
Munci oresc Român, forța condu
cătoare a poporului nostru munci
tor in lupta sa pentru mai bine.

D. GÂGEANU
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