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In întâmpinarea Congresului 
de Unificare a Tinerelului

Echipa de mineri condusă de tânărul 
PETRIC PETRU tlela mina Jinț-Lonpa 
depășește norma cu 84,36" 0

„Tovarăși să pornim la luptă 
pentru calitate**

Scrie șelul de grupă Dumitraș Victor din Mina Aninoasa, iche- 
mănd minerii din toate minele Văii Jiului la luptă pentru 

îmbunătă(irii calității cărbunelui
Intrtr'un abataj cameră din mina 

Aninoasa, lucrează grupa (ovară- 
șului Dumilraș Victor Pănă nu de 
mult ace-stă grupă era prinlre cele 
codașe de multe ori rămănănd sub 
preliminat

La ședin|ele de l'artid și sind - 
cale, unde s'a prel crat i 'porlan|a 
realizării și depașiiii Planului, s'a 
aiătat că sarcinile ce revin m neri 
lor nu po’ fi îndeplinite, decăi p in 
depășirea zilnică a normelor de 
către (oale grupele de mineri.

Tovarășul Dumilraș, a plecat dela 
aceste ședin|e holărât să nu mai 
rămână în urmă Nu e vo bă, avea 
și greutăți. Abatajul lui nu era me

Desfășurarea alegerilor sindicale în Valea Jiului
La Petroșenî și Petrila au fost alese comitetele sindicale

Duminică 20 Februarie a avut loc 
îu sala Cazinoului Muncitoresc din 
Petroșeni, in prezenta delegaților 
Partidului Muncitoresc Român, Con
federației Generale a Muncii, Uniu
nii Minere și Consiliului Sindical Ju
dețean, precum și a unui însemnat 
număr de membri ai sindicatului mi
ner, adunarea generală pentru ale
gerea noului comitet sindical.

După ce muzica sindicatului miner 
a intonat Internaționala, s’a trecut la

Tânărul oțelar Matvei Șkitin
de V. ARTEM0V

Oțelar la uzinele „Șerpi Molot'-

Matvei Șkitin a venit în bri
gada mea dela școala de mese
rii. El era un adolescent foarte 
isteț. Chiar din primele zile ur
mărea cu multă atenție tot ce 
se făcea în secțiunea noastră de 
cuptoare Martin. La început, 
Matvei a fost folosit la lucru în 
calitate de al doilea ajutor al 
unui oțelar. Faptul că el avea o 
practică foarte mică nu ne dă
dea posibilitatea să-i încredin
țăm o muncă mai importantă 
și mai de răspundere.

Nu-i nimic, ai să ai timp să 
înveți multe, — îi spuneam eu. 
învață, însușește-ți meseria și 
din ajutor, vei deveni cu timpul 
meșter.

Tânărul muncitor și-a însu
șit repede noul său lucru. In mi
nutele libere el mă întreba a- 

canizat, dar nici munca nu era 
bine o ganizată,

Inlr’o dimineață le-a spus ortaci
lor lui:

— Tovarăși, n’ar li o rușine ca 
tocmai acum când cei mai mulți 
muncitori pun umărul pentru reali
zarea planului, noi să rămânem în 
urmă?

Acesle vorbe n'au fost aruncate 
în vânt.

— Să nu mai rămânem, ci s’o 
depășim — au spus minerii din 
grupă Să pornim la întrecere cu 
alte grupe.

llolărîrea lor de a nu mai ră
mâne în urmă au spus-o și tova- 

alegerea prezidiului adunării din ca
re au făcut parte tov. Farcaș, repre
zentantul C. G. M. tov. Guias dela 
Uniunea Mineră, tov. Serban din 
partea P. M. R., precum și un nu
măr de fruntași în producție.

Luând cuvântul, tov. Farcaș pre
ședintele Prezidiului, a arătat marea 
importantă a nouilor alegeri sindi
cale, precum și faptul că acum ele 
se desfășoară într'un moment când 
clasa muncitoare, reușind să-și cre-

desea asupra procesului de lu
cru la cuptorul Martin, ori se 
interesa cum trebue fabricat un 
fel, sau un altul de oțel.

In curând am început să în
credințăm lui Șkitin operațiuni 
mai complicate și el le executa 
cu foarte multă sârguință. Dar 
dorința de a-și însuși cât mai 
repede profesiunea de metalur
gist nu dădea liniște tânărului 
muncitor. Deseori, în timp ce 
luam proba metalului, simțeam 
în spatele meu prezența băiatu
lui. Matvei privea cu cea mai 
mare atenție bucățica de metal 
turnată ca probă.'

Văzând că băiatul este atât 
de interesat, am început să-i 
propun spre rezolvare diferite

(■Continuare tu pag. 1II-») 

rășului Jurca ion, șeful sectorului 
care de cale ori venea în abatajul 
lor să vadă cum merge lucful, ple
ca nemulțumit.

— Ce naiba, iar ați rămas sub 
normă. . . .

— Să ne ajuți tovarășe, să nu 
mai rămânem în coadă — i-au 
spus acum minerii din grupa lui 
Dumilraș,

Și l-a ajutat, [n abatajul lor a 
fost adusă o mașină de încărcat, 
luată dela cimitirul de fier vechi și 
reparată de muncitorii atelierului de 
grup al minei. Le-a dat sfaturi cum 
să-și organizeze munca, cum să 

Continuare în pag.

ieze condiții economice și politice 
prielnice construirii socialismului, 
luptă pentru înlăturarea ultimelor ră
mășițe burghezo-rnoșierești din pos
turile de conducere.

Deaceea •— a spus tov. Farcaș — 
acum când în fata clasei muncitoare 
stau sarcini din ce in ce mai mari, 
când planificarea economiei noastre 
re cere realizarea și depășirea Pla
nului de Stat, trebue să alegem în 
fruntea noastră tovarășii cei mai bu
ni, tovarăși bine verificați, care să 
fie demni de încrederea ce le-o a- 
cordăm și care sprijiniți de noi sa 
ne conducă spre noui succese în 
munca, spre o viață mai bună.

S'au ales apoi, comisiile de veri
ficare, candidare și rezoluție dintre 
tovarășii evidențiați în muncii, după 
care a urmat raportul de activitate 
moral și material al vechiului co
mitet.

In spirit critic Și autocritic, tov. 
Iovan, secretarul comitetului sindi
cal, arată atât realizările, cât și lip
surile și greutățile avute în munca 
lor în intervalul dela 10 August 
1947, la 20 Februarie 1949.

Printre alte realizări a arătat în
ființarea de cantine, biblioteci, club 
muncitoresc, acțiuni pentru îngriji
rea sănătății muncitorilor prin trimi
terea lor la băi, campanii de depis
tare a bolilor sociale, aprovizionarea 
muncitorilor cu alimente pentru iar
nă, etc.

In ce privesc lipsurile, a arătat pu
tina importantă ce s’a dat muncii de

(Continuare în pag. IU-a>

|u mina Jieț—I onta, lucrează 
o grupă lo mală din tineri. Cele 
trei echipe din această grupă iți 
desfășoară activitatea pe bază 
de in’receri socialiste.

In prezent, echipa condusă de 
tânărul Petric Petru a depășit 
norma de lucru cu 84,30%, de
ținând focul de frunte pe întreaga 
exploatare, urmat apoi de echipa 
tânărului Deak Venlzel cu o de
pășire de normă de și
de echipa condusă de tânărul 
Tdrok Anton cu o depășire de 
15,87%.

faptul că tinerii mineri dela

Pentru depășirea Planului pe anul ib49 
și pentru realizarea de economi

Muncitorii uzinei electice din Vulcan
cheamă la întrecere 

; b electrice din 
■jr ■

Exploatările carbonifere din 
\ alea Jiului sunt alimentate cu 
energie electrică de uzina din 
\ ulcan.

In buna desfășurare a muncii 
[K-ntru extragerea cărbunelui, a- 
ciastă uzină are un rol de mare 
însemnătate, deoarece energia 
electrică produsă de ea, alimen
tează mecanizările, instalațiile 
de transport și de preparare a 
cărbunelui.

Conștienți de aceste sarcini, 
muncitorii uzinei electrice din 
Vulcan și-au luat angajamentul 
Să muncească mai mult și mai 
bine [X'ntru buna funcționare a 
uzinei, de care depinde normala 
dc fășurare a munco in minele 
Văii Jiului.

In acest sens, ei au adresat un 
apel către muncitorii din toate 
uzinele electrice din țară, care 
întrebuințează cărbunele drept 
combustibil.

Iată chemarea lor:
Noi, muncitorii și tehnicienii 

dela uzina electrică din Vulcan, 
pătrunși de măreața sarcină ce 
stă în fața minerilor și a celor
lalți muncitori din întreprinde
rile Văii Jiului în îndeplinirea 
Planului pe anul 1949, ne luăm 
următoarele angajamente:

— Vom asigura furnizarea de 
energie electrică necesară ex
ploatărilor carbonifere și celor
lalte întreprinderi din Valea 
Jiului, chiar peste prevederile 
Planului.

Crescătorii de porci pe lângă morile 
și presele de ulei naționalizate 

din județul nostru
Pe lângă morile și presele 

de ulei națioalizate, din județul 
nostru vor lua Gință anul a» 
cesta crescătorii de porci. A» 
ceastă măsură, luată de Pre» 
fectura județului, este bine 
venită, deoarece numărul por
cilor în județul nostru va 
crește în med simțitor. In spe
cial la presele de ulei, crește*  
rea porcilor trebue extinsă,

exp'oafarro Ji | au i bț nul acea
stă frumoasa real tasc, s tuâcdu-se 
astfel în 1 untra între t lor so
cialiste, ne doiedeșle noua a îtu- 
d ne luța de muncă a tineretu
lui

In întâmpinarea Congresului de 
Unificare a tinerelului, tinerii mi
neri dela exploatarea Jieț — L om a 
si-au luat angajamente de a miri 
produ- |ia și mai mult peniiu a da 
țării cât ma> mult cărbune.

E~rrnplul acestor tineri mineri 
trebue urmat de i Ireg tineretul 
muncitoresc din jude|.

L. Făgurel.

muncitorii uzinelor 
întreaga (ară

— Vorn realiza următoarele 
ccononui >n procesul de produc- 
țn ±1 energiei electrice.

a. Economie de combustibil de 
- a.'. • ;

b. Reducerea consumului de 
materiale cu JjF" ;

c. Reducerea cheltuielilor la 
lucrările de refacere cu 5% ;

d. Reducerea cheltuielilor țicn- 
tru lucrările noui cu 8%.

— Ridicarea nivelului nostru 
profesional ți politic, precum și 
întărirea vigilențe țientru apă
rarea pozițiilor c tigaie de cla
sa muncitoare din țara noastră.

Pentru realizare. acestor cri
terii, chemăm la întrecere socia
listă, muncitorii dela toate uzi
nele electrice din țară care între
buințează cărbunele țientru com- 
bustiune și care lucrează cu o 
capacitate de pe.-te 10.00 > kw.

Prin îndeplinirea ace-tor cri
terii, alături de muncitorii din 
celelalte întreprinderi și exploa
tări, vom contribui la îndeplini
rea Planului de Stat ț>e anul 
1940, la grăbirea drumului nos- 
tiu spre socialism, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro
mân.

T. Onciu ing., V. Vasiu sub- 
irgincr, L. Samoric, M. Sol- 
dohzi manipulant, N. Lauran 
mecanic turbină, I. Crețu fo
chist. S. Giua lăcătuș, L. Rap 
lăcătuș, L. Pozsgan, I. Baba e- 
lc-ctrician. I. Zachr. ziuaș și M. 
Dochuș lăcătuș întreținere.

dat fiind că hrana necesară 
întreținerii lor se poate pro» 
cura mai ușor, prin folosirea 
ludelor.

Aceste crescătorii de porci 
se vor bucura de o atenție 
specială din partea serviciului 
veterinar. Ele vor permite 
aprovizionarea cu carne și 
untură a populației hunedorene.
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SPORTUL POPULAR a®
I. S. S. Hunedoara C.FR. Arad 4:0 [3:0]
După victoria comodă din 

Dumineca trecută asupra divi- 
zionării A * Jiul*  Petroșeni 
(6—0), echipa metalurgistă a 
eliminat Duminecă din Cupa 
R.P.R. redutabila formație C. 
l'.R.-istă din Arad pe care a 
învins-o cu severul scor de 
4: 0.

Scorul a fost deschis de 
Csaszar în minutul 22 când 
la o ezitare a fundașului, tri
mite mingea fulgerător în pla
să. In min. 33 Ivinici reia 
splendid cu capul în plasă o 
minge ricoșată din bară, cu 
tot plongeonul disperat al por
tarului. La numai câteva mi
nute (min. 38), tot Ivinici 
este acela care printr'un schoot 
fulgerător stabilește scorul 
reprizei.

La reluare oaspeții atacă 
insistent căutând să reducă 
scorul, însă apărarea excelentă 
a mefalurgiștilor, printre care 
Sas — cel mai bun din 22 — 
respinge tot. Atacurile se suc
ced alternativ la ambele porți 
fără a se putea marca. To
tuși Blaga trecut extremă prin 
schimbul de loc trimite în min. 
80, o minge peste Flevesi 
eșit din poartă, stabilind asfel

Arsenal (Sibiu)-
4

Duminecă, 20 Februarie 
divizionara B Minerul din Lu
peni a susținut în cadrul Cu
pei RPR., un match de foot- 
ball întâlnind divizionara Ar

scorul final al partidei.
S'au remarcat dela oaspeți 

Mosco, Zelenac, Palfi și Doc- 
manov iar dela gazde, întreaga

Conferințe publice cu caracter 
sportiv în Valea-Jiului

ATP. oficiul local Petroșeni, 
a organizat în Valea-Jiului 
în zilele de 14, 15, 16 și 17 
o serie de conferințe publice 
cu caracter sportiv' urmate de 
filmul «Munții în R.P.R.*.  Au 
conferențiat tov. Lalescu Ru

Wolley-Ball
In cinstea unificării tinerelului. în 

ziua de 20 Februarie au avut loc
la L u pe n i două matchuri de 
wolley-ball disputate între echipele 
U. N. S. R — Școala Tehnică 
Mineră din Lupeni și LI. N S. R. 
— Selecfionata Valea Jiului, am-

Tenis
Duminică 20 Februarie s'a dis- 

disputat la Lupeni un match de

Cupa R. P. B.
Minerul (Lupeni)
-2
senalul din Sibiu.

Gazdele jucând mai hotă- 
rît și-au adjudecat victoria 
învingând Minerul cu scorul 
de 4-2.

echipă cu mențiuni speciale 
pentru Sas, Barbir, Tătar HI, 
Ivinici și Csaszar.

B. T. coresp.

dolf la Vulcan, Bobeș La- 
dislau la Petroșeni, Florea 
Oscar la Petrila și prof. T. 
Guși(ă la Hațeg.

Au participat la aceste con
ferințe cca 2000 de auditori, 

R. Lălescu, coresp. voi.

bele întâlniri fiind câștigate de 
studen|i.

lată, rezultatele tehnice :
U. N S. R.—Școala Tehnică 

Mineră 3—1
LI. N. S. R. Selec|ionala Valea

Jiului 3—0

de masă
tenis de masă între .Viitorul" din 
Petroșeni combinat cu .Minerul din 
Lupeni și Mureșul din Deva.

Prezentând o echipă mai bună 
.Mureșul" din Deva a câștiga 
matchul, învingând combinata cu 
9—5.

Citiți In fiecare 
Mar|i dimineața 
o pagină sportivă

C. S. u.
Primul joc, prima înfrângere

T—JIUL 3-0(2—0)
Divizionara A a județului nostru 

— JIUL — a susținui Duminică 
20 Februarie a, c. primul său joc 
de campionat. întâlnind la Timișo
ara formația sludențilordin Capitala 
Banatului.

In cele 90 minute de joc echipa 
minerilor din Valea Jiului nu au 
putut face față atacurilor puternice 
ale studenților, care din prima re
fuză și-au asigurat avantajul prin 
cele două goaluri marcate.

După pauză studenții au reușit 
să înscrie cel de al treilea goal. 
stabilind scorul linal al partidei. 
.5-0.

Înfrângerea suferită de oaspeți 
iși găsește o explicație in faptul că 
in ultimul timp în Valea Jiului te
renul a fost acoperit cu zăpadă, 
împiedicând desfășurarea antrena
mentelor. in timp ce echipele din 
Timișoara și-au ținut antrenamentele 
in mod normal.

O altă explicație o constilue și

Echipa de reparat unelte dela uzina 
„Victoria" din Călan s‘a deplasat 
în comuna Sântămărie de Piatră

Duminica trecută o echipă de 
reparat unelte, formată din tov. 
M, Gășpărescu, P. Fazacaș și 
I. Munteanu, muncitori la Uzinele 
„Victoria" din Călan, s‘a deplasat 
în mijlocul țărănimii muncitoare 
din corn. Sântămăria de Piatră 
unde au reparat în mod gratuit 
8 fiare de plug, 7 topoare, 3 
securi, 6 târnăcoape și 3 sape 
de plug în valoarea de 660 lei.

Fără a fi lipsită de importanță, 
acești lăudabilă acțiune e însă 
insuficientă. Acum, în pragul 
campaniei însămânțărilor de pri
măvară, asemenea acțiuni trebue 

faptul că in sânul grupării JlUlmai 
sunt — din păcate — elemente care 
continuă sădea sportului o interpre
tare greșită și - ceeace e mai re
gretabil — continuă să dovedească 
lipsă totală de sportivitate.

Conducerea și antrenorul grupă
rii care reprezintă miile de mineri 
din Valea Jiului Irebue să se ocu
pe in mod serios de educația spo - 
liviior într un spirit sănătos, penlru 
a nu se mai repeta cazuri de eli
minări din joc cum a fost eliminat 
Paraschiva la Timișoara. Fiindcă 
aceste eliminări justifică lipsa de 
sportivitate, dăunătoare desvollâni 
sportului și implicit atrag după sine 
slăbirea echipei pe teren, dăunătoa
re rezultatului partidelor.

Jucătorul eliminat Irebue privii 
ca un dușman al sportului și —- 
ce e mai grav — Irebue privit ca 
un dușman al coechipierilor, cari 
descompleclați duc lupta pentru 
câștigarea victoriei.

să ia un caracter șl mai organi
zat. Așa ca în cadrul campaniile1, 
agricole anterioare, muncitorii 
vor trebui să dea tot sprijinul Jor 
țărănimii muncitoare contribuind 
|a buna reușită a însămânțămor 
și Ia întărirea alianței între cel 
ce muncesc dela orașe și sate.

La rândul lor, țăranii trebue 
să ducă în mod organizat uneltele 
la reparat ca operațiile de reparare 
să nu le răpească, prin așteptare» 
timpul ce s'ar putea folosi la alte 
munci- De asemenea ei vor tre
bui să dea fa reparat numai unel
tele de primă necesitate, în actuala 
campanie de însămânțare.

Lucrarea profesorului F. Coșe- 
lev .Calea colhozurilor, calea spre 
socialism" este un studiu amănunțit 
și documentat asupra structurii 
colhozurilor, al evoluției lor, al 
legislației care Ie guverneeză, pre
cum șl ale rezultatelor pozitive la 
care s'a ajuns prin desvoltarea 
lor în Uniunea Sovietică timp de 
aproape trei decenii.

Caracterul unei orânduiri sociale 
și legile ei de desvoltare, sunt 
determinate de proprietatea asupra 
mijloacelor de producție — spune 
prof. Coșelev. In țările capitaliste, 
economia se desvolti pe baza pro
prietății private, dând naștere 
anarhiei în producție, crizelor, 
șomajului și pauperizării masselor 
muncitoare.

Societatea socialistă a desființat 
proprietatea privată asupra mijloa
celor și uneltelor de producție. 
Proprietatea socialistă în U.R-S.S. 
are în prezent două forme : pro
prietatea de stat și cea cooperatis
tă—colhoznică.

Ambele tipuri de proprietate 
socialistă sunt bazate pe principiul 
desființării exploatării omului de 
către om. Dar în înteprinderile ce 
aparțin statului, adică întregului 
popor, statul dispune de întreaga 
producție, așa cum crede de cuvin- 
ță. Proprietatea cooperatistă—col- 
hoz.Tcă aparține diferitelor colec
tive, de oameni ai muncii; mijloa

Ce să citim :

Calea colhozurilor, calea spre socialism 
de Profesor F. COȘELEV : Apărut în

cele de producție colectivizate, 
aparțin exclusiv colhozului respec
tiv, iar producția și toate venitu
rile bănești, rămase după îndeplini
rea obligațiunilor față de stat, 
intră în deplina proprietate a 
colhozului, care dispune de ele, 
conform Statutului-

Instaurarea orânduirii colhoznice 
care a lichidat starea de înapoiere 
și sărăcie în care fusese adusă 
țărănimea rusă de regimul de 
exploatare capitalist, este o victorie 
a politicii lui Lenin și Stalin și 
a operei de îndrumare a țărănimii 
de către Partidul Comunist (bolșe
vic).

Marea ‘Revoluție Socialistă a 
distrus puterea moșierească și 
capitalistă. Desființând proprieta
tea privată asupra pământului și 
dând posibilitatea țăranului de-a 
lucra pământul pe care Statul i-1 
dăduse fără plată, s'a ajuns la 
o ameliorare a situației țăranilor. 
Dar fărâmițarea pământului în 
mici gospodării,împiedică folosirea 
cu succes a mașinilor agricole și 
determină o scădere a cantității

cereafelor-marfă, provocând 
o criză alimentară.

Pentru a da agriculturii posibili
tatea de-a ajunge la nivelul 
sectorului industrial pentru a ajuta 
țărănimea muncitoare să înainteze 
pe drumul spre socialism, calea 
asocierii gospodăriilor țărănești, 
care dădeau posibilitatea aplicării 
unei tehnici înaintate—s'a dovedit 
a fi singura justă.

In acest stadiu, se punea mem
brilor Partidului Comunist (bol
șevic) aceeași sarcină ce se pune 
astăzi partidelor muncitorești ale 
democrațiilor populare: sarcina 
de-a lămuri țărănimea muncitoare 
asupra avantagiilor cultivării pă
mântului, în comun, care permite 
folosirea mijloacelor mecanizate 
și asigură o mai mare producti
vitate a muncii, lichidând mizeria 
țărănimii.

Practica construcției colhoz
nice cunoaște trei forme de col
hozuri1 tovărășie pentru cultiva
rea în comun a pământului, ar- 
telul agricol si comuna agricolă.

In condițiunile actuale ale des- 
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voltării statului sovietic, forma ar- 
telului agricol este cea mai po
trivită.

Tovărășia pentru cultivarea în 
comun a pământului, era o sim
plă asoaere de producție. Mij
loacele de producție erau proprie
tatea privată a membrilor tovă
rășiei. La repartizarea veniturilor, 
se ținea seama nu numai de 
munca depusă de fiecare mem
bru, ci și de valoarea mijfoacelo- 
lor de producție puse Ia dispo
ziția asociației, pe timpul muncii 
agricole.

Tovărășiile stânjeneau desvof- 
tarea acelor ramuri ale gospodă
riei, pentru care membrii tovără
șiei nu aveau interes. Numai prin 
colectivizarea mijloacelor princi
pale de producție s'a trecut la 
forma artelului agricol, care crela- 
ză cele mai largi posibilități pen
tru desvoltarea forțelor de pro
ducție ale agriculturii și care va 
permite trecerea la cea mai înaltă 
formă a economiei colective » 
Comuna agricolă.

Comuna ag.icolă va satisface 

toate necesitățile colhoznicului cu 
ajutorul gospodăriei colective, des
ființând necesitatea micii gospo
dării personale, a fiecărui colhoz
nic.

Problemele ce se pun colho
zurilor sunt : asigurarea unei cât 
mai înalte productivități a muncii/ 
organizarea muncii în așa fel în
cât să pună capăt lipsei de răs
pundere personală / remunerarea 
și disciplina muncii în artei ,- pla
nificarea producției-

Studiul prof Ceșelev aduce ne
numărate exemple din realizările 
colhozurilor care dovedesc în 
mod elocvent, că politica inițiată 
de Lenin și desăvârșită de tova
rășul Stalin, a făcut din țărănimea 
colhoznică, cea mai înaintată ță
rănime din lume.

Față de aceste succese, e evi
dent că Partidul Muncitoresc 
Român în lupta sa pentru înfăp
tuirea socialismului, înfăptuire care 
cere lichidarea stării de înapoiere 
a agriculturii, asigurarea unei 
înalte productivități a acesteia și 
salvarea țărănimii muncitoare de 
mizerie și exploatare, trebue să 
se bazeze pe teoria și practica 
sovietică a reorganizării socialiste 
a agriculturii, pe calea colectivi
zării.

In problema agrară ca șl în 
toate problemele ce se pun tine
rei noastre republici, exemplele 
mărețe ale Uniunii Sovietice, ne 
înlesnesc și scurtează calea spre 
biruința socialismului.

C.FR
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Desfășurarea alegerilor sindicale In Valea Jiului
(Urmare din I-a)

lămurire dusă în mijlocul iiouilor ve- 
niți in Valea Jiului, nude s'au obser
vat manifestații de șovinism, iar ca 
o urmare a neatenției sindicatului 
lată de aceștia a fost plecarea lor 
li.dărăt. Lipsa unul plan de lucru, 
neducerea la îndeplinire a sarcinilor 
luate in ședințe, precum și a celor 
trasate de forurile superioare au 
constituit deasemeni scăderi mari în 
activitatea lor.

Tov, lovan arată apoi că toate 
lipsurile lor se datoresc și faptului 
că au fost foarte puțin sprijiniți de 
membrii sindicatului și chiar de L'- 
niunea Mineră.

A urmat apoi darea de scamă ma
terială și raportul cenzorilor.

Trecăndu-sc la critica activitatii 
comitetului un mare număr de mun
citori au luat cuvântul, arătând că 
s'a dat prea putină importanța sti
mulării întrecerilor socialiste.

N’au fost niciodată delegați care 
să meargă între muncitori să-i an
treneze și să le dea exemple efecti
ve de muncă, să-i lămurească care 
■este rostul întrecerilor. N’a fost o 
legătură strânsă între conducători și 
marea massă de salarlați. Sindicatul 
nu s’a îngrijit sa înființeze școli de 
perfecționare tehnică in care munci
torii să-și însușească o calificare ri
dicată.

La fel, era de dorit ca tehnicienii ■ 
și meseriașii să coboare in mină, sa 
vadă cum se prezintă uneltele și ma
șinile, să țină consfătuiri cu minerii 
pentru îmbunătățirea și perfecționa
rea uneltelor.

O altă critică adusă vechiului co- 
irâtet a fost neglijarea sportului de 
massă. S’a dat, prea mare interes 
fcottbalului, formându-se o echipă de 
11 vedete pentru care se cheltuește 
prea mult în raport cu celelalte ra- 
anuri de sport. Dacă vreunul dintre 
acești foottbaliști vor să părăsească 
echipa nu sunt reținuți prin muncă 
de lămurire — cum ar trebui — ci 
cu sume de bani' acordate in Plus.

Făcând aceste critici, muncitorii au 
■cerut noului comitet să țină cont de 
ele și să caute să 1^ îndrepte.

După descărcarea de sarcini a ve
chiului comitet, la propunerea comi
siei de candidare a fost ales noul co
mitet al sindicatului precum și co
misia de Asigurări Sociale.

In aplauzele vii ale muncitorilor, 
au fost aleși tovarășii: Stern losif, 
Foro Rudolf, Farkaș Eineric, lovan 
Josif, Toderiță Qavrilă, Roman Vasi- 
Je, Pol Anton, Borza Sebastian, Pe- 
terfi Qheorghe, Karda Adalbert, Jic 
Jianu, Husti Eugen, Buciuman Tere
zia, Kristally Ludvic, Konicska A- 
dam, Crișan Augustin, Altman Qavri
lă, Soit Petru, Barbura Aurel, Hai
duc Vasile și Schiller Paraschiva.

In comisia de Asigurări Sociaie, 
au fost aleși tovarășii: Szilagy foin, 
David Eugen, Dibernando losif, Ne- 
dela Ștefan, Farkaș losif, Konea Lud
vic, Varga Andrei, Jurca Mihai, Aioji 
Trancisc, Nicurici Simion și Farkaș 
Petru.

In incheere a luat cuvântul tov. 
■Gulaș care după ce a trasat sarcinile 
ce stau în fața noului comitet, a ară
tat că toți muncitorii trebue să fie 
interesați de bunul mers al muncii 
comitetului, să-i dea tot sprijinul și 
■concursul pentruca să-și ducă sarci
nile Ia bun sfârșit.

Tov. Șerban, delegatul PMR a urat 
noului comitet spor la muncă, ex- 
prlmându-șt credința ca împreuna cu 
Partidul șl cu sprijinul tuturor mem
brilor sindicatului, noul comitet va

LA PETRlLA
Duininica după masa, au avut loc 

la Petrila, alegerile sindicale. Au 
participat muncitorii dela exploatarea 
l'etrila, precum și reprezentanții or
ganizației de Partid d ii localitate.

înainte de a se trece la alegeri, 
Vechiul Comitet Sindical a făcut un 
raport de activitate asupra muncii 
depuse în timpul, dela Instalare șl 
Până in prezent. Din rapoarte, au 
leesit unele lipsuri și slăbiciuni. Ve
ci. ’ul Comitet Sindical nu s’a preo
cupat îndeajuns de antrenarea mun
citorilor în întrecerile socialiste, a 
dus o muncă unilaterală, ne luând in 
seamă unele secții dela m na l-’ctri- 
la, de a căror activitate depinde bu
nul mers al producției în cadrul ex
ploatării.

După rapoarte, a urmat alegerea 
ticului comitet sindical și a Comisiei 
de Asigurări Sociale. Au fost aleși 
în unanimitate următorii: Boldisa 
Aron, Foro Ignat, Clemencz losif, 
lorok Francise, Petruș Alexandru, 
Schilr Grigore, Pop Ludvic, Sultan

Tânărul oțelar MATVEI ȘKITIN
(Urmare din pag I-a)

probleme: cum poate fi urmă
rit procesul de topire și turnare 
cu ajutorul aparatelor? Ce ma
teriale trebuesc adăogate in ma
sa topită, pentru a căpăta oțe
lul de calitatea necesară? etc. 
Mai târziu elevul meu m’a ru
gat să muncească in mod inde
pendent la cuptor.

Noi muncitorii experimentați 
nu facem nici un secret din me
seria noastră. Dimpotrivă, noi 
înpărtășim cu bucurie munci
torilor tineri, experiența noas- 
tiă știind că ei ne vor urma la 
lucru. Noi ne bucurăm de fie
care succes al tovarășilor noș
tri tineri. Skitin mi-a adus 
multe bucurii de acestea. In cu
rând ajunsei la convingerea că 
Matvei poate lucra foarte bine 
ca prim ajutor de oțelar și cerui 
șefului de schimb să-1 pună la 
acest lucru.

încrederea pe care am mani- 
festat-o în tânărul oțelar, a mă
rit și mai mult setea sa de a-și 
însuși arta turnării oțelului. 
Skitin punea deseori meșteru
lui diferite întrebări asupra 
tehnologiei topirii oțelului și a- 
ccla îl sfătui să faca cunoștință 
cu literatura tehnică de specia
litate. Tânărul muncitor se du
se la bibliotecă și scurt timp 
după aceasta deveni un cititor 
asiduu al ei. Deseori. înainte de 
începerea lucrului, il găseam în 
colțul roșu al secțiunii, citind 
vreo carte.

In curând Matvei Șkitin de
veni un bun cunoscător al me
todelor de turnare a oțelului, al 
soiurilor și caTății metalului. 
Cunoștințele căpătate din cărți 
îl ajutară mult la munca prac
tică.

Pe atunci la secțiunea de cup
toare Martin, se termina con

putea tace fa|i cu cinste misiunilor 
ce le are de Îndeplinit.

După ce s'a dut citire rezoluției, 
ședința s'a Încheiat cu un scurt pro
gram artistic.

letif, Uartlia Ștefan, Munteanu Oh., 
Andrei Ignat. Szigheli Fcalerina 
Kiss Carul, Habacau Vasile, Kovacs 
Milial, Boncs Carul, Mleziva losif in 
Comitetul Sindical, Iar Biro luau. 
Krajjhel losif, Sldorenco Ana, Jiului 
(îheorghe, Nagy Anton, Buluza loan, 
Negreann Mlhai, Bodoni Alexandru, 
Ofilea loan, Vagner Joslf, Gluleavu 
Petre, în comisia de Asigurări So
ciale de pe lângă Sindicatul Petrlla

Majoritatea tovarășilor aleși in 
conducerea sindicatului, sunt munci
tori evldentiati in producție, munci
tori devotați regimului și întregului 
popor muncitor. Printre aceștia se 
a<lă și minerul Pop Ludvic, fruntaș 
al întrecerilor socialiste din exploa
tările Vali Jiului, decorat cu „Ordi
nul Muncii" clasa l-a.

La urmă, noul comitet, Și-a luat 
angajamentul do a munci cu abne
gație pentru îndeplinirea sarcinilor 
cc-i stau în față, prin aceasta con
tribuind la realizarea șl depășirea 
Pianului de Stat.

struirea unui cuptor, destinat 
special pentru tern rea expeii- 
mentală a metalului-. Darea in 
exploatare a noului agregat a 
însemnat o mare sărbătoare 
pentru întregul colectiv al uzi
nelor. Dar la acest cuptor lucra 
numai un oțelar bun, cu destule 
cunoștințe și priceput in pro
blemele tehnologice Odată, in 
cursul unei convorbiri, am iu
ti ebat intre altele pe Șkitin:

— Ascultă Matvei,. dacă iț: 
încredințăm ție noul cuptor, ai 
să primești?

Tânărul se roși de emoție și 
înțelesei că acesta era visul său 
ascuns, pe care el nu îndrăznea 
să-1 spună cu voce tare.

Tinerii noștri nu se tem de 
greutăți și știu să riște. Tinerii 
sovietici sunt obișnuiți să-și 
realizeze visurile în viață. Mat
vei Șkitin, numit oțelar la cup
torul Martin de care am vorbit, 
a început să lucreze cu atâta 
îâvnă, încât in curând întreaga 
uzină vorbea de el. Probele ex
perimentale turnate de Skitin 
corespundeau in totul comenzi
lor. Pe baza acestor probe, sec
țiunea începea să producă noi 
soiuri de oțel. In urma propu
nerii tânărului oțelar, inginerii 
au adus o serie de perfecționări 
ir. construcția agregatului. Noul 
cuptor Martin a început să lu
creze și mai bine și Skitin a în
ceput să lucreze în curând prin 
metode rapide de topire. Dacă 
pentru efectuarea întregului ci
clu de producție se dădeau 
4 ore. Șkitin îl fermina deseori 
in 3 ore, sau chiar în 2 ore și 40 
de minute. Oțelarul comsomolist 
a devenit unul din cei mai buni 
muncitori ai uzinelor noastre 
S’a mărit simțitor și câștigul 
lui. Matvei a început să câștige 
lunar câte 3000-3500 ruble.

Tovarăși să pornim la luptă pentru calitate
(Urmare din pag. l-a)_____ 1

folosească din plin programul de 
muncă, și acum, minerii din această 
grupă depășesc norma în fiecare 
zi cu cca 1

La fel ca minerii din grupa Iov 
Dumilrași, numeroase alle grupe 
rămase In urmă, au începui să de- 
pășasră și ele normele. Dor cei 
din grupa lui Dumilraș nu s ou 
mulțumit numai cu realizarea unei 
producții moi mari, ci au înțeles că 
trebue să dea cărbune de calitate 
In abatajul lor, stratul de cărbune 
are intercalări de piatră. înainte el 
împușca deodată și piotra și căr
bunele, amestec pe care-l încărca 
in vagonete și-l răsturna pe rol.

Cănd a început lupta pentru co
lita e. n’a moi făcut tot oșa. Acum 
împușcă moi in'ăi intercalările de 
piatră, pe care le încarcă in va
gonete separate. Apoi împușcă căr
bunele pe care deasemenea il în
carcă în vagonete separate, reușind 
astfel să dea cărbune curat

Nu a neglijat nici calitatea din 
punct de vedere al procentului de 
cărbune prăfuit Plasând găurile 
pen’ru împușcare mai rațional și 
încărcându-le cu o cantitate de ex- 
plosiv potrivită tăriei cărbunelui, 
minerii din grupa tov. Dumitraș

N’au trecut decât trei ani, și 
fostul flăcăiaș dela țară a ocu
pat un loc de onoare in rându
rile celor mai buni oțelari. Mun
citorii tineri pot învăța dela el 
multe, iar noi oțelarii bătrâni, 
ne întrecem cu el și deseori, 
chiar rămânem in urma lui.

Dar calea de muncă parcursă 
de Matvei Skitin nu reprezintă 
ceva 'excepțional. La noi sunt 
inulți meșteri tineri, care și-au 
însușit în scurt timp arta topirii 
oțelului. Alexandru Nicolaev, 
A italii Mihailov, Anatolii Subo- 
tin, sunt cu toții oțelari la fel 
de tineri ca Skitin și biografiile 
lor seamănă bine cu biografia 
lui. Ca și Matvei, și-au însușit 
ci profesiunea complicată de vi
țelar și acum sunt renumiți in 
uzină ca fruntași ai procesului 
de producție.

îmi amintesc de tinerețea mea 
și pot spune că înainte de revo
luție soarta noastră fusese cu 
tulul diferită. Pe atunci ca să 
devii oțelar, trebuia să muncești 
ani de zile ca ucenic și ajutor, 
trebuia să te ploconești, ba chiar 
să dai mită meșterului sau șefu
lui secțiunii.

Tineretul nostru trăeștc într’o 
pe rioadă fericită. Statul sovietic 
manifestă o grijă părintească 
pentru desvoltarea culturală și 
specializarea tinerilor muncitori. 
Nu există o profesiune, unde ti
neretul să nu se manifeste din 
cel mai bun punct de vedere, 
pregătindu-se să devină un 
schimb demn al generației bă
trâne. 

scot cărbune mai mult bulgări, re
ușind să realizeze și o economie 
de 10% la explosiv.

• •
Zilele acestea, redacția ziarului 

nostru a primit o scrisoare, pr n 
care minerul Dumilraș Victor chia- 
mă toți minerii din Valea Jiului să 
pornească la luplă pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui

lală cuprinsul chemării

Tovarâși Mineri din 
Valea Jiului,

In (Impui ce s’a scurs până a- 
cum de când muncim in cadrul 
planului de Stat pe anul 1949, răs
punzând chemării Partidului nostru, 
noi, minerii din Valea Jiului, an
gajați în întreceri socialiste, am re
ușit să realizăm programul de pro
ducție prevăzut de Plan.

Dar tovarăși, noi n am dai aten
ția cuvenită îmbunătățirii cahlaț.i 
cărbunelui. Prea multă piatră, prea 
mult praf există in cărbunele extras 
de noi, și nu e bine.

In scrisoarea adresată nouă 
minerilor din Valea Jiului, mun
citorii uzinelor „Oțelul Roșu", au 
arătar că întâmpină mari greutăți 
în îndeplinirea Planului din cauza 
cărbunelui scos de noi, care nu 
e de calitate corespunzătoare.

Cu ajutarul tehnlcieni(or minei 
Aninoasa, eu și minerii din grupa 
mea am căutat să dăm cărbune 
de calitate, și se poate.

Noi împușcăm intercalările de 
piatră și cărbunele separat și tot 
separat îl încărcăm în vagonete- 
Când împușcăm cărbunele nu 
împușcăm cu prea mult exploziv, 
penbu a nu-l prăful. Când inter» 
calația de piatră e mai subțire șl 
mai moale, o scoatem cu cio
canul de abataj și reușim să eco
nomisim și exploziv.

Insă, pentru a da muncitorilor 
din celelalte industrii cărbune de 
calitate, nu e îndeajuns ca numai 
câteva grupe să lupte pentru ca
litate, cl toate grupele din minele 
Văii Jiului.

Pentru realizarea acestei sarcini 
de onoane pe care ne-o trasează 
Planul pe anul 1949, inițiat de P. 
M. R.. chem toate grupele din 
minele Văii Jiului să pornească 
cu avânt fa lupta pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui.

In această luplă, cerem spriji
nul technicienilor șl inginerilor 
din minele noastre.

Pentrucă, numai extrăgând căr
bune mai mult și de bună cali
tate, vom putea obține succese 
în depășirea Planului, vom putea 
merge cu pași mari pe calea pe 
care ne* o trasează Partidul nos
tru spre o viață mai bună, spre 
socialism,

Tovarăși, să pornim la luptă 
pentru calitate!

Noroc bnn!

Dumitraș Victor
Șef de grupă din mina Aninoasa

Citiți
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Un an dela evenimentele din Februarie 
în Cehoslovacia

l

Evenimentele din Februarie 
1948, ce au avut loc in Cehoslo
vacia, pe scurt spus, luarea pu
terii din mâinile reacțiunii de 
către reprezentanții clasei mun
citoare nu vor putea fi înțelese 
fără o revedere a istoriei prin 
care a trecut luna Februarie a 
anului 1948. Viitorul istoric, nu 
va putea să nu vadă în luna Fe
bruarie din Cehoslovacia 
altceva decât revoluția sub toate 
formele ei ceraclerislice, și că clasa 
muncitoare a fost aceea care a 
pregătit această etapă prin intrarea 
s’a activă în luptă.

A scrie istoria țărilor din ul
timii 150 ani, înseamnă a scrie 
istoria clasei muncitoare. Acea
sta este valabilă și pentru Ce
hoslovacia care s’a arătat in a- 
ceastă evoluție la început ca o 
parte a vechei Austro-Ungarii 
și numai scurt timp ca stat in
dependent.

încercările revoluționare na
ționale și sociale de eliberare au 
fost susținute de pătura mijlo
cie cehă care constituia pe vre
mea aceea într’un anumit sens 
pătura progresistă, in timp ce în 
timpul revoluției dela 1848 au 
apărat interesele Austro-Unga- 
r;ei, care erau pentru ea cea mai 
proprie situație, pentru averile 
lor, dând dovadă de un adevărat 
conservatorism reacționar.

Din aceleași motive tadiționa- 
kste istorice cât și din acela că 
Cehoslovacia a fost in timpul ul
timului răsboiu ocupată de nem
ți, lupta socială strâns legată de 
lupta națională a reușit să atra
gă, pentru scurtă vreme însă, și 
o parte a burgheziei cehoslovace 
în Revoluția din Mai 1945, con
dusă de clasa muncitoare. Nu tot 
astfel s’a întâmplat în Octombrie 
1918, când clasa muncitoare 
încă neorganizată într’o unitate 
de partid capabilă, s’a lăsat du
pă un început promițător, cople
șită de către burghezime, fiind 
îndepărtată dela conducere, care 
s’a folosit apoi de această situa
ție și de întreaga revoluție în 
folosul său de ordin material și 
politic.

După revoluția din Mai 1945. 
clasa muncitoare sub conducerea 
Partidului Comunist Cehoslovac 
fI<SC) a dat burgheziei ulti
ma ocazie ca să-și arate adevă
ratele sale gânduri. Intr’adevăr, 
acest lucru a fost arătat în cu
rând.

Elementele burghezo-capita- 
liste, în strânsă legătură cu cer
curile capitaliste din străinătate, 
s’au arătat împotriva noilor po

sibilități și drepturilor ce și le 
câștigase muncitorimea in Revo
luția din Mai și’n decursul in- 
delungaților ani de luptă ilegală 
împotriva ocupanților.

A fost necesară o evoluție 
restingherită, cu adevărat revo
luționară, un timp de pregătire 
și așteptare tactică, când Parti
dul Comunist Cehoslovac lucra 
la unificarea clasei muncitoare.

Când mai târziu burghezi
me;! sprijinită de capitaliștii din 
străinătate și-a închipuit că cli
pa preluării puterii a sosit, cla
sa muncitoare s’a dovedit a fi 
una dintre cele mai progresiste 
părți a intelectualilor și a agri
cultorilor fără apartenență poli
tică.

Astfel, s’a împlinit în Februa
rie 1948 și’n Cehoslovacia, soar
ta acelei clase sortite să dispară 
din arena istoriei viitoare.

In Cehoslovacia, cât și’n stră
inătate, s’a spus că Februarie ar 
însemna începutul sfârșitului 
pentru statul cehoslovac.

Evoluția care a urmat eveni
mentelor din Februarie, arată 
însă cu totul altceva. S’a dovedit 
că Februarie 1948 nu a dăunat 
nici economiei cehoslovace, nici 
monezii, aceasta atât in interio
rul țării cât și în străinătate.

A fost încheiat cu succes pla
nul de doi ani, a fost legiferată 
marea operă de asigurare națio
nală, a fost îmbunătățită aprovi
zionarea cu alimente și materii 
prime, a fost echilibrată balanța 
Comerțului exterior, ridicată 
producția în industrie și agri
cultură, a fost efectuată o cu
prinzătoare reformă a anumitor 
concentrări industriale și admi
nistrative, precum și începerea 
Planului de cinci ani.

BULETIN EXTERN

Cehoslovacia după Februarie 
1948 a devenit cu adevărat un 
stat modern, care merge spre 
socialism.

Evoluția sa către socialism in 
linie dreaptă și fără de între
rupere, toate încercările de a 
stăvili această uriașă forță, în
cercări insiprate și sprijinite 
din străinătate ne aduce aminte 
de povestea acelui om ce a în
cercat să oprească mersul trenu
lui cu forța brațelor. Logica e- 
voluției istorice nu poate desa- 
măgi și timpul care se grăltește 
înainte, nu poate fi întors în
apoi.

Cehoslovacia nu se va mani 
întoarce înapoi la timpul de din
aintea lui Februarie 1948, ci 
merge înainte spre socialism.

Garanție a acestei evoluții 
spre un viitor mai fericit al lu
mii muncitoare este clasa oame
nilor muncii în frunte cu Par
tidul Comunist.

PRAGA, 21 <Rador.> — 
Toate ziarele consacră ?rti 
cole de fond cu prilejul primei 
aniversări a evenimentelor din 
Februarie 1948 și publică 
scrisoarea președintelui Comi
tetului Central de Acțiune al 
Frontului Național, ■ dresată 
președintelui Republici,i Cle
ment Gottwald.

Prima aniversare a eveni
mentelor din Februar e coin
cide cu aniversarea a 2o ani 
de când Clement Gottwald 
se află la conducerea Partidu
lui Comunist Cehoslovac.

In ziua de 15 Februarie s'a 
inaugurat la Praga o expoziție 
consacrată victoriei din Fe
bruarie anul trecut și activită
ții lui Clement Gottwald.

părerea generală șomajul va 
deveni în cursul acestui an în 
Japonia o problemă mai se
rioasă decât a fost vreodată 
dela terminarea războiului.

Secretarul general al Par
tidului Comunist Belgian, a 
sosit Vineri la Varșovia. In 
cursul șederii sale de câteva 
zile secretarul Partidului Co
munist Belgian se va informa 
asupra situației economice a 
Poloniei și realizărilor munci
torilor polonezi.

x
Agenția ADN. anunță din

HA ax Reirnan, președintele Partidului 
Comunist German cere intensifi
carea luptei pentru o Germanie 
independentă, unită si democrată

BERLIN, 2o (Rador). — 
După cum anunță Agen|ia 
ADN, Max Reirnan, preșe
dintele Partidului Comunist 
din Germania Occidentală a tri
mis conducerii Partidului Socia' 
list Unific»! German, o telegramă 
prin care mulțumește tuturor 
organizațiilor democrate din 
zona Sovietică pentru sprijinul 
pe care l-au acordat luptei

Muncitorii din Norvegia cer ca țara lor 
să nu,fie inclusă în blocurile militare 

anglo-americane
OSLO, 19 <Rador>. Ziarul 

»Frieheten< a publicat 
rezoluția adoptată de Sindica
tul Muncitorilor, din Con
strucții, cu prilejul unui mee- 
ting ținut la Oslo.

Rezoluția subliniază, că po
litica americană de stabilire de 
baze militare în regiunea Me- 
diteraniană și în orientul în
depărtat face parte integrantă 

O violentă campanie antimun
citorească desvăluilă în India de 
autoritățile guvernului PanditNHi u

BOMBAY, 2o <Rador>. 
In toată India, auroritâțile gu-
vernului lui Pandit Nehru, au 
pornit o violentă campanie 
antimuncitorească. Din toate 
regiunile țării se anunță, că 
poliția a efectuat arestări ma
sive de comuniști și democrați, 
care luptă pentru satisfacerea

Stuttgart, că în luna Ianuarie 
numărul șomerilor din Wuer- 
tenberg Baden a atins cifra de 
33.600. Ministrul Economiei 
din Wuertenberg a prezis o și 
mai mare scădere a producție* * 
industriale.

O unitate navală americană 
formată din opt vase de răz- 
boiu și un submarin a sosit 
la Gibraltar venind din orien
tul îndepărtat

•

REUTER anunță, că engle- 
zii vor evacua trei baze a- 
eriene din Indiile Occidentale, 
care au fost predate forțelor 
aeriene americane.

x

Hoower, expert pentru 
problemele muncitorești din 
statul major al generalului 
Mac Arthur a făcut o decla
rație în care a arătat că după

x

La Buenos Aires greva 
muncitorilor tipografi continuă 
și se pare, că din acest motiv 
ziarele nu vor putea apare 
Luni.

Această grevă este pe cale 
să se întindă în toată pro
vincia.

pentru punerea sa în libertate- 
Max Reirnan arată deaseme- 
nea necesitatea unei și mai 
mari intensificări a luptei îm
potriva statutului de ocupație 
și a statutului Ruhr-ului, a lup
tei pentru revendicările oame
nilor muncii și pentru o Ger
manie independentă, unită și 
democrată.

din pregătirile de războiu îm
potriva Uniunii Sovietice.

Deaceia, subliniază rezolu
ția, se cere ca guvernul nor
vegian să nu includă Norve
gia în mciun fel 'de blocuri 
militare și să se preocupe în 
cea mai mare măsură de ridi
carea nivelului de viață al 
muncitorilor.

revendicărilor muncitorimii in
diene și pentru apărarea drep
tului la grevă.

La Bombay au fost arestate 
peste 4oo persoane — comu
niști și muncitori dela căile 
ferate, acuzați de a fi simpa- 
tizanți ai partidului comunist.

In Maiderasad arestările au 
fost alât de numeroase în cât 
autoritățile au hotăiît să în
ființeze o nouă închisoare și 
au luat măsuri extraordinare 
pentru a împiedica manifesta
țiile de protest ale muncitori
lor_______________________
In Turkomenia se va 
construi un canal în 
pustiul Karakum

MOSCOVA, 19 (Rador>. 
Lucrările topografice pentru 
construirea canalului Karakum 
din pustiul Karakum, care 
reprezintă ’/c din teritoriul 
RSS. Turkmenia, au fost ter
minate.

In cadrul lucrărilor de con
struire a canalului vor trebui 
săpați peste un miliard metri 
cubi de pământ.

Centraiele electrice, con
struite dealungul canalului pre
cum și lângă rezervoarele de 
apă, vor furniza energic elec 
trică satelor și orașelor.
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